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SUGESTÕES

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 sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que os direitos inerentes à cidadania da União estão consagrados nos 
Tratados e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia; que o Tratado de 
Lisboa reforçou a exequibilidade dos direitos fundamentais no que respeita à 
implementação do direito da UE pelos Estados-Membros a nível nacional; que o artigo 
51.º da Carta afirma que os Estados-Membros e a Comissão devem respeitar esses 
direitos;

B. Considerando que quase um terço das petições recebidas pelo Parlamento estão 
relacionadas com alegadas violações dos direitos fundamentais mencionados na Carta, 
respeitantes a questões como a cidadania, as quatro liberdades, o emprego, a situação 
económica, os sistemas judiciais, os direitos eleitorais, a deficiência e os direitos das 
crianças; que algumas destas petições levantam questões relacionadas com o domínio da 
saúde e com o deterioramento do acesso aos serviços e cuidados de saúde como 
consequência direta da crise económica; que as petições servem como ferramenta para 
garantir os direitos fundamentais dos cidadãos;

C. Considerando que a crise económica e as medidas tomadas em resultado da mesma 
tiveram igualmente impacto no acesso universal a um ensino de qualidade, no direito a um 
trabalho justo e decente e no direito à propriedade;

D. Considerando que o artigo 21.º da Carta reconhece o direito à não-discriminação, seja qual 
for o motivo;

1. Lamenta situações de discriminação contra minorias, uma vez que a dignidade humana é 
inviolável; apela a que o Conselho desbloqueie a diretiva relativa à luta contra a 
discriminação, que visa implementar o princípio da igualdade de tratamento entre as 
pessoas, independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual;

2. Salienta que o papel da Comissão, enquanto guardiã dos Tratados, não se limita a garantir 
que a legislação seja transposta pelos Estados-Membros, mas inclui também a supervisão 
da plena e correta aplicação das leis, nomeadamente com o objetivo de proteger os direitos 
fundamentais dos cidadãos; 

3. Exorta os Estados-Membros a adotarem todas as medidas necessárias para assegurar que 
os direitos fundamentais de acesso universal aos cuidados de saúde e ao ensino de todos 
os cidadãos da UE sejam respeitados;

4. Recorda que a portabilidade das prestações da segurança social, das pensões e dos 
cuidados de saúde é importante para garantir o gozo pleno dos direitos fundamentais e das 
liberdades cívicas, nomeadamente no âmbito da concretização da mobilidade dos 
trabalhadores;
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5. Solicita aos Estados-Membros e à Comissão que, ao proporem legislação, encontrem um 
equilíbrio entre as medidas antiterroristas e a proteção dos direitos fundamentais;

6. Urge a Comissão e os Estados-Membros a zelarem para que os direitos fundamentais 
sejam devidamente respeitados, garantidos, aplicados e desenvolvidos.


