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Texto da Comissão Alteração 

16. Apela a que se tomem medidas 

urgentes para resolver o chamado «dilema 

de Copenhaga», que consiste no facto de a 

União estabelecer normas rigorosas para os 

países candidatos, mas carecer de 

instrumentos para os atuais 

Estados-Membros; exorta à criação, de 

preferência ao abrigo de um acordo 

interinstitucional, de uma «Comissão de 

Copenhaga» composta por peritos 

independentes de alto nível, sobre os 

direitos fundamentais, a nomear pelo PE, 

cujo objetivo é assegurar a conformidade 

de todos os Estados-Membros com os 

valores comuns consagrados no artigo 2.º 

do TUE, a continuidade dos «critérios de 

Copenhaga» e o aconselhamento e 

informação relativamente a questões em 

matéria de direitos fundamentais, na 

pendência da alteração do Regulamento da 

Agência dos Direitos Fundamentais
1
, tendo 

em vista alargar o âmbito da agência e 

reforçar os seus poderes, como solicitado 

várias vezes pelo PE;  

 
1
 Regulamento (CE) n.º 168/2007 do 

Conselho, de 15 de fevereiro de 2007, que 

cria a Agência dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia (JO L 53 de 22.2.2007, 

p. 1). 

16. Toma nota da Comunicação da 

Comissão e recorda as posições adotadas 

pelo Parlamento sobre a instituição de um 

novo quadro para o Estado de Direito, de 

modo a reforçar a capacidade da UE para 

resolver o chamado «dilema de 

Copenhaga», que consiste no facto de a 

União estabelecer normas rigorosas para os 

países candidatos, mas carecer de 

instrumentos funcionais para os atuais 

Estados-Membros, cujo objetivo é 

assegurar a conformidade de todos os 

Estados-Membros com os valores comuns 

consagrados no artigo 2.º do TUE, tendo 

em vista a continuidade dos «critérios de 

Copenhaga», na pendência da alteração do 

Regulamento da Agência dos Direitos 

Fundamentais
1
, como solicitado várias 

vezes pelo PE;  

 

 

 

 

1
 Regulamento (CE) n.º 168/2007 do 

Conselho, de 15 de fevereiro de 2007, que 

cria a Agência dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia (JO L 53 de 22.2.2007, 

p. 1). 
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