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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Programa Direitos e Cidadania 2014-2020 sucede a três programas anteriores: Direitos 
Fundamentais e Cidadania, Daphne III, as secções "Luta contra a discriminação e 
diversidade" e "Igualdade entre homens e mulheres" do Programa para o Emprego e a 
Solidariedade Social (PROGRESS). 

O programa deverá promover os direitos associados à cidadania europeia, os princípios da 
não-discriminação, a igualdade entre homens e mulheres, o direito à proteção de dados 
pessoais, os direitos da criança e os direitos decorrentes da legislação da União em matéria de 
defesa do consumidor. 

A Comissão das Petições recebe um número considerável de petições relativamente aos 
objetivos abrangidos pelo Programa. Alguns peticionários e organizações sublinham a 
importância do financiamento e mostram-se preocupados com a dificuldade em aceder aos 
fundos. Uma repartição de fundos judiciosa, acessível e transparente torna-se, por 
conseguinte, necessária. O financiamento deve ser disponibilizado não só às principais redes a 
nível europeu, mas também a projetos nacionais apresentados por organizações 
não-governamentais de pequena dimensão. 

A relatora apela a um maior reconhecimento da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência (UNCRPD). A Convenção representa o primeiro 
instrumento internacional em matéria de direitos humanos a que a UE aderiu. Muitas petições 
são testemunho das dificultadas encontradas por pessoas com deficiência e do facto de não 
gozarem das liberdades e dos direitos fundamentais estabelecidos na Convenção. A Comissão 
das Petições é um dos intervenientes no estabelecimento de um quadro para a aplicação da 
Convenção nos termos do artigo 33.º, n.º 2, e tem como missão a proteção dos direitos de 
pessoas com deficiência.  

Deve ser feita uma referência explícita à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Os objetivos específicos do Programa deverão incluir os domínios do racismo, da xenofobia, 
da integração da perspetiva do género e da prevenção da violência contra a mulher, as 
crianças e os jovens. 

ALTERAÇÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório: 
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 19.º, n.º 2, 21.º, 
n.º 2, 114.º, 168.º, 169.º e 197.º,

Tendo em conta o Tratado da União 
Europeia, nomeadamente os artigos 2.º e 
3.°, e o Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, nomeadamente os artigos 
8.º, 10.º, 19.º, n.º 2, 21.º, n.º 2, 114.º, 168.º, 
169.º e 197.º,

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia,

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) A União Europeia assenta nos 
princípios da liberdade, da democracia, do 
respeito pelos direitos do Homem e pelas 
liberdades fundamentais, bem como do 
Estado de direito, princípios que são 
comuns aos Estados-Membros.

(1) A União Europeia assenta nos 
princípios do respeito pela dignidade 
humana, da liberdade, da democracia, do 
respeito pelos direitos do Homem e pelas 
liberdades fundamentais, bem como do 
Estado de direito, princípios que são 
comuns aos Estados-Membros.
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Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os cidadãos devem poder exercer 
plenamente os direitos conferidos pela 
cidadania da União. Devem poder exercer 
o direito de circular e residir livremente na 
União, o direito de votar e candidatar-se às 
eleições para o Parlamento Europeu e às
eleições municipais, o direito à proteção 
consular e o direito de petição ao 
Parlamento Europeu. Devem sentir-se à 
vontade a viver, viajar e trabalhar noutro 
Estado-Membro, confiando na proteção 
dos respetivos direitos, independentemente 
do lugar da União Europeia em que se 
encontrem.

(3) Os cidadãos devem poder exercer 
plenamente os direitos conferidos pela 
cidadania da União e por convenções 
internacionais ratificadas pela União 
Europeia, tais como a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (UNCRPD). 
Devem poder exercer o direito de circular e 
residir livremente na União, o direito de 
votar e candidatar-se às eleições para o 
Parlamento Europeu e às eleições 
municipais, o direito à proteção consular e 
o direito de petição ao Parlamento Europeu 
numa das línguas dos Tratados. Devem 
sentir-se à vontade a viver, viajar, estudar
e trabalhar noutro Estado-Membro, 
confiando na proteção dos respetivos 
direitos, independentemente do lugar da 
União Europeia em que se encontrem.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A não-discriminação em razão do sexo, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual e a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres são valores comuns aos Estados-
Membros. A luta contra todas as formas de 
discriminação é um objetivo contínuo que 

(5) A não-discriminação em razão do sexo, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, a 
tolerância, a solidariedade e a promoção 
da igualdade entre homens e mulheres são 
valores comuns aos Estados-Membros. A 
luta contra todas as formas de 
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requer uma ação coordenada, 
nomeadamente através da atribuição de 
financiamento.

discriminação é um objetivo contínuo que 
requer uma ação coordenada, 
nomeadamente através da atribuição de 
financiamento. 

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

O apoio e a promoção dos direitos das 
pessoas na União, a luta contra a 
discriminação e as desigualdades e a 
promoção da cidadania contribuem para a 
promoção dos objetivos específicos e das 
iniciativas emblemáticas da Estratégia 
2020.

O apoio e a promoção dos direitos das 
pessoas na União, a luta contra a 
discriminação e as desigualdades e a 
promoção da cidadania da União
contribuem para a promoção dos objetivos 
específicos e das iniciativas emblemáticas 
da Estratégia 2020.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral do programa é contribuir 
para a criação de um espaço em que os 
direitos das pessoas, tal como consagrados 
no Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, são 
promovidos e protegidos.

O objetivo geral do programa é contribuir 
para a criação de um espaço em que os 
direitos das pessoas, tal como consagrados 
no Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e na
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, são 
promovidos e protegidos.

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Promover a integração da 
perspetiva do género em todas as suas 
atividades;

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Prevenir e combater a violência 
contra as mulheres, as crianças e os 
jovens, bem como prestar apoio às vítimas 
e aos grupos de risco;

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-C) Combater o racismo, a xenofobia e 
outras formas análogas de intolerância;

Or. en
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os indicadores de medição da 
concretização dos objetivos definidos no 
n.º 1 são, nomeadamente, a perceção 
europeia do respeito, do exercício e da 
aplicação destes direitos e o número de 
queixas apresentadas.

2. Os indicadores de medição da 
concretização dos objetivos definidos no 
n.º 1 são, nomeadamente, a perceção 
europeia do respeito, do exercício e da 
aplicação destes direitos e o número de 
queixas e petições apresentadas.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea (d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Apoio aos principais intervenientes, 
designadamente apoio aos 
Estados-Membros na aplicação da 
legislação e das políticas da União, apoio 
às principais redes a nível europeu cujas 
atividades estejam relacionadas com a 
execução dos objetivos do programa, 
ligação em rede dos organismos e 
organizações especializados com as 
autoridades nacionais, regionais e locais a 
nível europeu e financiamento de
observatórios a nível europeu.

(d) Apoio aos principais intervenientes, 
designadamente apoio aos 
Estados-Membros na aplicação da 
legislação e das políticas da União, apoio 
às principais redes a nível europeu cujas 
atividades estejam relacionadas com a 
execução dos objetivos do programa, apoio 
às organizações não-governamentais que 
exerçam atividades nos domínios 
abrangidos pelo Programa; ligação em 
rede dos organismos e organizações 
especializados com as autoridades 
nacionais, regionais e locais a nível 
europeu; financiamento de redes de peritos; 
financiamento de observatórios a nível 
europeu.

Or. en
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os diferentes objetivos específicos do 
Programa beneficiarão de uma dotação 
anual dos fundos equilibrada. Será 
disponibilizada uma repartição indicativa 
dos fundos para cada um dos objetivos 
específicos.  

Or. en


