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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os 
anos 2018-2019
(2019/2199(INI))

O Parlamento Europeu,

sobre a situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os 
anos 2018-2019

(2019/2199(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia (TUE) e o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE),

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

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CNUDPD),

– Tendo em conta a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC),

– Tendo em conta o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP),

– Tendo em conta a Agenda 2030 das Nações Unidas e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS),– Tendo em conta as referências à situação dos direitos 
fundamentais na União Europeia constantes de relatórios anteriores,

– Tendo em conta o artigo 20.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 
que estipula que todas as pessoas são iguais perante a lei,

– Tendo em conta o artigo 21.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 
que proíbe todas as formas de discriminação,

– Tendo em que a UE tem a obrigação de aderir à Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos nos termos do artigo 6.º, n.º 2, do TUE,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de junho de 2000, que 
aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem 
racial ou étnica,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, que 
estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade 
profissional,
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– Tendo em conta a Decisão-Quadro 2008/913/JAI do Conselho, de 28 de novembro de 
2008, relativa à luta por via do direito penal contra certas formas e manifestações de 
racismo e xenofobia,

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de outubro de 2019, relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do 
direito da União,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1367/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de setembro de 2006, relativo à aplicação das disposições da Convenção 
de Aarhus sobre o acesso à informação, participação do público no processo de tomada 
de decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente às instituições e órgãos 
comunitários,

– Tendo em conta o debate na sua sessão plenária em Estrasburgo sobre as medidas 
urgentes e necessárias para resolver o problema dos sem-abrigo na Europa, que teve 
lugar em 13 de janeiro de 2020,

– Tendo em conta o Princípio 19 do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, de acordo como 
qual «[d]eve ser garantido às pessoas necessitadas o acesso a habitação social ou a uma 
ajuda à habitação de qualidade»,

– Tendo em conta o artigo 31.º da Carta Social Europeia revista relativo ao direito à 
habitação,

– Tendo em conta o artigo 34.º, n.º 3, da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia («a Carta»), que consagra o direito à assistência social e à habitação, para 
combater a exclusão social e a pobreza,

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 2019, sobre a pobreza no trabalho1,

– Tendo em conta o relatório da FRA intitulado «Combating child poverty –   an issue of 
fundamental rights» (Combate à pobreza infantil – uma questão de direitos 
fundamentais),

– Tendo em conta a resolução 2280 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, 
sobre a situação dos migrantes e dos refugiados nas ilhas gregas, de 11 de abril de 
20192,

– Tendo em conta a sua resolução legislativa, de 4 de abril de 2019, sobre a proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo Social Europeu 
Mais (FSE+)3

– Tendo em conta o artigo 2.º da Carta Social Europeia revista relativo ao direito a 
condições de trabalho justas,

– Tendo em conta o artigo 31.º da Carta relativo a condições de trabalho justas e 

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378 
2 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en 
3 Textos aprovados, P8_TA(2019)0350.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0350_PT.html


RR\1218727PT.docx 5/76 PE646.996v02-00

PT

equitativas,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho, de 9 de abril de 2019, sobre a política 
económica da área do euro (2019/C 136/01),

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de outubro de 2019, sobre as políticas de 
emprego e sociais da área do euro4

– Tendo em conta a Estratégia da UE para a Juventude para o período 2019-2027, com base 
na resolução do Conselho de 26 de novembro de 2018,

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2019/1152 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
20 de junho de 2019, relativa a condições de trabalho transparentes e previsíveis na 
União Europeia,

– Tendo em conta a Diretiva 2019/1158/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de junho de 2019, relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos 
progenitores e cuidadores e que revoga a Diretiva 2010/18/UE do Conselho,

– Tendo em conta a Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas, e que 
substitui a Decisão-Quadro 2002/629/JAI do Conselho,

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulado «Segundo relatório sobre os progressos realizados na luta contra o tráfico de 
seres humanos (2018), como requerido pelo artigo 20.º da Diretiva 2011/36/UE relativa 
à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas» 
(COM(2018) 0777),

– Tendo em conta o 8.º Relatório Geral de Atividades do GRETA5 e os relatórios do 
GRETA relativos à aplicação da Convenção do Conselho da Europa relativa à Luta 
contra o Tráfico de Seres Humanos por todos os países membros6,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, ao Comité das Regiões 
e ao Banco Europeu de Investimento, de 28 de novembro de 2018, intitulada «Um Planeta 
Limpo para Todos: Estratégia a longo prazo da UE para uma economia próspera, 
moderna, competitiva com impacto neutro no clima» COM(2018)7737,

– Tendo em conta o Princípio 16 do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que salienta o 
direito de acesso de todas as pessoas, em tempo útil, a cuidados de saúde de qualidade, 
preventivos e curativos a preços comportáveis,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de abril de 2016, sobre a situação no Mediterrâneo 

4 Textos aprovados, P9_TA(2019)0033.
5 https://rm.coe.int/8th-/168094b073 
6 https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=PT

https://rm.coe.int/8th-/168094b073
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work
about:blank
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e a necessidade de uma abordagem holística da UE no que respeita à migração8,

– Tendo em conta a sua resolução, de 5 de julho de 2018, sobre as orientações para os 
Estados-Membros evitarem que o auxílio humanitário seja criminalizado9,

– Tendo em conta a sua resolução, de 3 de maio de 2018, sobre a proteção das crianças no 
contexto da migração10,

– Tendo em conta a resolução da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, de 
outubro de 2014, sobre as alternativas à detenção de crianças migrantes (RES 2020),

– Tendo em conta a recomendação da Comissária para os Direitos Humanos do Conselho 
da Europa, de junho de 2019,  intitulada «Lives saved – Rights protected – Bridging the 
protection gap for refugees and migrants in the Mediterranean» (Vidas salvas – Direitos 
protegidos – Colmatar o fosso na proteção de refugiados e migrantes no 
Mediterrâneo)11,

– Tendo em conta o relatório de 2019 sobre os direitos fundamentais, da Agência 
Europeia dos Direitos Fundamentais, e a sua atualização de junho de 2019 intitulada 
«NGO ships involved in search and rescue in the Mediterranean and criminal 
investigations» (Navios de ONG envolvidos em operações de busca e salvamento no 
Mediterrâneo e investigações criminais)12,

– Tendo em conta a sua resolução, de 5 de outubro de 2017, sobre os sistemas e as 
condições prisionais13,

– Tendo em conta a sua resolução, de 1 de junho de 2017, sobre o combate ao 
antissemitismo14,

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de abril de 2015, por ocasião do Dia 
Internacional dos Ciganos – a hostilidade em relação aos ciganos na Europa e o 
reconhecimento pela UE do dia em memória do genocídio dos ciganos durante a 
Segunda Guerra Mundial15,

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de outubro de 2017, sobre o aspeto dos direitos 
fundamentais na integração dos ciganos na UE: combater a hostilidade em relação aos 
ciganos16,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de fevereiro de 2019, sobre a necessidade de 
reforçar o quadro estratégico da UE para as estratégias nacionais de integração dos roma 

8 JO C 58 de 15.2.2018, p. 9.
9 Texto aprovados, P8_TA(2018)0314.
10 Textos aprovados, P8_TA(2018)0201.
11 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87 
12https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-
and-criminal 
13 JO C 346 de 27.9.2018, p. 94.
14 Textos aprovados, P8_TA(2017)0243.
15 Textos aprovados, P8_TA(2018)0447.
16 Textos aprovados, P8_TA(2017)0413.

https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
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para o período pós-2020 e de intensificar a luta contra o anticiganismo17,

– Tendo em conta a sua resolução, de 17 de setembro de 2020, sobre a aplicação das 
estratégias nacionais de integração dos ciganos – combater atitudes negativas em 
relação às pessoas de origem cigana na Europa18

– Tendo em conta o relatório da FRA intitulado «Roma women in nine EU countries» (As 
mulheres ciganas em nove países da UE),

– Tendo em conta a sua resolução, de 3 de maio de 2018, sobre o pluralismo e a liberdade 
dos meios de comunicação social na União Europeia19,

– Tendo em conta a sua resolução, de 7 de fevereiro de 2018, sobre a proteção e a não 
discriminação das minorias nos Estados-Membros da UE20,

– Tendo em conta a sua resolução, de 7 de julho de 2016, referente à aplicação da 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 
especial no que atinente às observações finais do Comité CDPD das Nações Unidas21,

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de outubro de 2018, sobre a utilização pela 
Cambridge Analytica de dados dos utilizadores do Facebook e o impacto na proteção de 
dados22,

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de outubro de 2018, sobre o aumento da 
violência neofascista na Europa23,

– Tendo em conta a sua resolução, de 7 de outubro de 2020, sobre um mecanismo da UE 
para a democracia, o Estado de direito e os direitos fundamentais24;

– Tendo em conta a sua resolução legislativa, de 17 de janeiro de 2019, sobre a proteção 
do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que diz respeito ao 
Estado de direito nos Estados-Membros25;

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Reforçar o Estado de direito na 
União – Plano de Ação» (COM(2019)0343),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 30 de setembro de 2020, intitulada 
«Relatório de 2020 sobre o Estado de Direito –Situação na União Europeia» (COM 
(2020) 0580) e os seus 27 capítulos com avaliações individuais por Estado-Membro no 
que concerne ao Estado de direito (SWD (2020)0300-0326), que se debruçam sobre o 
impacto das medidas adotadas pelos Estados-Membros de resposta à COVID-19 na 

17 Textos aprovados, P8_TA(2019)0075.
18 Textos aprovados, P9_TA(2020)0229.
19 Textos aprovados, P8_TA(2018)0204.
20 Textos aprovados, P8_TA(2018)0032.
21 Textos aprovados, P8_TA(2016)0318.
22 Texto aprovados, P8_TA(2018)0433.
23 Textos aprovados, P8_TA(2018)0428.
24 Textos aprovados, P9_TA(2020)0251.
25 Textos aprovados, P8_TA(2019)0349.
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democracia, no Estado de direito e nos direitos fundamentais,

– Tendo em conta a sua resolução, de 8 de fevereiro de 2019, sobre os direitos das pessoas 
intersexuais26,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de fevereiro de 2019, sobre o direito à 
manifestação pacífica e o uso proporcionado da força27

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de março de 2019, sobre os direitos 
fundamentais dos afrodescendentes na Europa28,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de novembro de 2019, sobre a criminalização da 
educação sexual na Polónia29,

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de novembro de 2019, sobre os direitos da criança 
por ocasião do 30.º aniversário da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança30,

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de fevereiro de 2019, sobre o retrocesso em 
matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE31, 

– Tendo em conta a Recomendação (UE) 2018/951 da Comissão relativa às normas 
aplicáveis aos organismos para a igualdade de tratamento, 

– Tendo em conta o Relatório Anual da Comissão de 2018 sobre a lista de ações para 
promover a igualdade das pessoas LGBTI, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 18 de dezembro de 2019, sobre a discriminação 
pública e o discurso de ódio contra as pessoas LGBTI, nomeadamente as «zonas sem 
LGBTI»32, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 30 de maio de 2018, sobre a aplicação da Diretiva 
2012/29/UE que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção 
das vítimas da criminalidade33, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de janeiro de 2020, sobre as audições em curso 
nos termos do artigo 7.º, n.º 1, do TUE relativamente à Polónia e à Hungria34,

– Tendo em conta a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), de 19 de 
dezembro de 2017, no processo A.R. e L.R. v Suíça (22338/15)), segunda a qual a 
educação sexual integrada persegue os objetivos legítimos de proteger a saúde pública, 
proteger as crianças da violência sexual e de as preparar para as realidades sociais; que, 

26 Textos aprovados, P8_TA(2019)0128.
27 Textos aprovados, P8_TA(2019)0127.
28 Textos aprovados, P8_TA(2019)0239.
29 Textos aprovados, P9_TA(2019)0058.
30 Textos aprovados, P9_TA(2019)0066.
31 Textos aprovados, P8_TA(2019)0111.
32 Textos aprovados, P9_TA(2019)0101.
33 Textos aprovados, P8_TA(2018)0229.
34 Textos aprovados, P9_TA(2020)0014.
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por conseguinte, não reconhecia aos Estados-Membro a obrigação de permitir que os pais 
retirassem os seus filhos deste tipo de educação,

– Tendo em conta o processo do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) Sh.D. 
e outros v Grécia, Áustria, Croácia, Hungria, Macedónia do Norte, Sérvia e Eslovénia35, 
de acordo com o qual a extrema vulnerabilidade das crianças deve prevalecer sobre o 
estatuto irregular, com as medidas necessárias adotadas para as proteger, e que as 
autoridades violaram o artigo 5.º ao aplicarem automaticamente o regime de custódia 
sem ponderar quaisquer alternativas à detenção ou o requisito previsto no direito da UE 
que visa evitar a detenção de crianças36,

– Tendo em conta a resolução da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, de 3 de 
outubro de 2019, sobre violência obstétrica e ginecológica (RES 2306), e o relatório 
correspondente, de 12 de setembro de 2019, da Comissão para a Igualdade e a Não 
Discriminação do Conselho da Europa, no qual a Assembleia apela aos Estados-Membros 
do Conselho da Europa para que combatam a violência obstétrica e ginecológica e 
apresenta recomendações sobre a forma de o fazer,

– Tendo em conta o documento de análise sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos das 
mulheres na Europa (2017) da Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da 
Europa,

– Tendo em conta o relatório da Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da 
Europa, na sequência da sua visita à Hungria, de 4 a 8 de fevereiro de 2019 37,

– Tendo em conta a resolução da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa 2299 
(2019) sobre as políticas e práticas de devolução sumária de migrantes nos Estados 
membros do Conselho da Europa (RES 2299)38,

– Tendo em conta os relatórios de ONG nacionais, europeias e internacionais, bem como 
os relatórios da Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa,

– Tendo em conta o trabalho desenvolvido pela Agência dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia (FRA), pelo Conselho da Europa e pela Comissão de Veneza,

– Tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e do TEDH,

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 
Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica, («Convenção de Istambul»), 
aberta à assinatura em Istambul, em 11 de maio de 2011,

–  Tendo em conta a sua resolução, de 28 de novembro de 2019, sobre a adesão da UE à 
Convenção de Istambul e outras medidas para combater a violência baseada no género39,

35 Requerimento n.º 141165/16, acórdão de 13 de junho de 2019.
36https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-
macedonia-serbia-and-sloven-0#content
37 https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-hungary-from-4-to-8-february-2019-by-dunja-mija/1680942f0d
38 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=28074&lang=en
39 Textos aprovados, P9_TA(2019)0080.

about:blank#content
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– Tendo em conta o trabalho levado a cabo pela Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, pela 
Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros e pela Comissão das 
Petições,

– Tendo em conta o relatório anual da Comissão de 2018 sobre a aplicação da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia40,

– Tendo em conta os relatórios de 2018 e 2019 da FRA sobre os direitos fundamentais41,

– Tendo em conta o documento da FRA intitulado «Civil society space – views of 
organisations» (Espaço para a sociedade civil – perspetivas das organizações), bem como 
o relatório da FRA intitulado «Desafios enfrentados pelas organizações da sociedade civil 
que trabalham no domínio dos direitos humanos na União Europeia»,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão dos Assuntos Constitucionais e da Comissão 
das Petições,

– Tendo em conta o parecer sob a forma de alterações da Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade dos Géneros,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A9-0226/2020),

A. Considerando que a UE não é uma mera união monetária, mas também uma união social, 
como consagrado na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, na Carta Social 
Europeia e no Pilar Europeu dos Direitos Sociais; que o artigo 151.º do TFUE remete para 
direitos sociais fundamentais, como os enunciados na Carta Social Europeia; que a UE se 
alicerça nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da 
igualdade, do Estado de direito e do respeito pelos direitos humanos, o que inclui os 
direitos das pessoas pertencentes a minorias, conforme preceituado no artigo 2.º do TUE, 
refletido na Carta e incorporado nos tratados internacionais em matéria de direitos 
humanos; que a Carta faz parte do direito primário da UE; que a União ainda não aderiu à 
CEDH, apesar de estar obrigada a fazê-lo, nos termos do artigo 6.°, n.º 2, do TUE;

B. Considerando que estes valores são partilhados por todos os Estados-Membros e que 
devem ser respeitados e promovidos de forma ativa pela UE e por cada Estado-Membro, 
em todas as suas políticas, tanto a nível interno, como externo, e de forma coerente; que o 
respeito pelo Estado de direito é um requisito para a proteção dos direitos fundamentais e 
que os Estados-Membros têm a responsabilidade última de salvaguardar os direitos 
humanos de todas as pessoas;

C. Considerando que, nos termos do artigo 17.º do TUE, a Comissão tem de velar pela 

40Relatório da Comissão Europeia de 2018 sobre a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/784b02a4-a1f2-11e9-9d01-
01aa75ed71a1/language-en 
41 Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA), Relatório de 2018 sobre os Direitos 
Fundamentais/Relatório de 2019 sobre os Direitos Fundamentais.

about:blank
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aplicação dos tratados; que a recusa de um Estado-Membro em respeitar plenamente o 
direito da UE, a separação de poderes, a independência do poder judicial e a 
previsibilidade das ações do Estado põe em causa a credibilidade da UE; que um poder 
judicial independente, a liberdade de expressão e de informação e o pluralismo dos meios 
de comunicação social são componentes cruciais do Estado de direito;

D. Considerando que, em 2018 e 2019, a UE enfrentou desafios graves e múltiplos no que 
diz respeito à proteção dos direitos fundamentais, do Estado de direito e da democracia, 
todos intrinsecamente ligados; que o Eurobarómetro Especial de março de 2019 da 
Comissão Europeia mostra que a sensibilização para a Carta permanece limitada; que, de 
acordo com a Agência dos Direitos Fundamentais da UE, em 2018, não só se verificaram 
violações dos direitos humanos em toda a UE, mas se assistiu também à rejeição dos 
próprios sistemas de proteção dos direitos humanos42;

E. Considerando que se impõe uma melhor promoção da Carta, por exemplo através de 
campanhas de sensibilização, para tornar as suas disposições mais eficazes e promovê-la 
como fonte positiva de interpretação; que é necessário aumentar o intercâmbio de 
informações sobre experiências e abordagens relativamente à aplicação da Carta entre 
magistrados, associações de advogados e administrações públicas nos Estados-Membros, 
inclusive para além das fronteiras nacionais, nomeadamente através da utilização, sempre 
que adequado, dos instrumentos de financiamento existentes, como os previstos no 
Programa Justiça, e que seria também vantajoso prever programas de formação 
específicos para profissionais da justiça; 

F. Considerando que a corrupção constitui uma grave ameaça à democracia, ao Estado de 
direito e aos direitos fundamentais e prejudica todos os Estados-Membros e toda a UE; 
que a aplicação do quadro jurídico da luta contra a corrupção continua a divergir 
consoante os Estados-Membros;

G. Considerando que o aumento do emprego precário, bem como o desemprego dos jovens, é 
profundamente preocupante e pode conduzir a impactos negativos duradouros nos direitos 
consagrados no artigo 31.º da Carta; 

H. Considerando que os direitos das crianças estão consignados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE; que o superior interesse da criança deve ser uma preocupação 
determinante em todas as ações da UE e que o princípio do superior interesse da criança 
deve ser plenamente respeitado em toda a legislação e em todas as decisões judiciais e 
governativas, a todos os níveis; que os Estados-Membros devem garantir o direito à 
educação para todas as crianças na UE e protegê-las de qualquer discriminação;

I. Considerando que a violência com base no género, em todas as suas formas, incluindo 
assédio e violência no local de trabalho, em casa e em linha, constitui uma violação dos 
direitos fundamentais que afeta todos os níveis da sociedade, independentemente da idade, 
do nível de instrução, dos rendimentos, da posição social e do país de origem ou de 
residência, e representa um importante obstáculo à igualdade entre homens e mulheres; 
que 11 Estados-Membros não disponibilizam dados sobre as mulheres vítimas de 

42 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf
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homicídio voluntário por um parceiro íntimo ou por um membro da família43;

J. Considerando que o TEDH determinou que vários tipos de degradação ambiental podem 
resultar em violações dos direitos humanos, como o direito à vida e o direito à vida 
privada e familiar, a proibição de tratamento desumano e degradante e o usufruto pacífico 
da habitação44; que as injustiças ambientais estão relacionadas frequentemente com riscos 
para a saúde e consequências negativas para o bem-estar e que certas comunidades e 
grupos, designadamente grupos socioeconómicos desfavorecidos, bem como as pessoas 
negras e as pessoas de cor e de minorias étnicas, são atingidas de forma desproporcionada 
por problemas ambientais;

K. Considerando que o acesso à justiça é um direito fundamental e que a impunidade 
representa um obstáculo significativo à recuperação e à proteção das vítimas;

L. Considerando que, nos últimos anos, se tem verificado um retrocesso organizado dos 
direitos das mulheres e das raparigas, que alguns Estados-Membros procuraram recuar 
em matéria de saúde e direitos sexuais e reprodutivos, designadamente no que respeita à 
proteção jurídica para o acesso das mulheres à assistência em caso de aborto, 
retrocedendo, por exemplo, nas condições para que os abortos possam ser realizados, 
como o aconselhamento tendencioso obrigatório ou períodos de espera, sem garantir a 
supressão dos obstáculos que impedem o acesso ao aborto na prática, bem como 
tentativas para proibir totalmente o aborto ou remover os fundamentos legais existentes 
para o aborto; que, em alguns Estados-Membros, se verificaram tentativas para limitar ou 
proibir a educação sexual e os estudos de género e também para promover campanhas 
contra a Convenção de Istambul que negam a existência de violência baseada no género; 
que o retrocesso em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género está 
frequentemente associado a uma deterioração mais vasta da situação em matéria de 
democracia, Estado de direito e direitos fundamentais;

M. Considerando que os casos de violência ginecológica e obstétrica têm sido cada vez mais 
denunciados em vários Estados-Membros45; que os direitos das mulheres em toda a sua 
diversidade são protegidos pelo Tratado, incluindo os das mulheres ciganas, mulheres 
negras e mulheres de cor, mulheres LGBT e mulheres com deficiência; que as mulheres 
ciganas são particularmente afetadas no que toca aos seus direitos de mulheres e 
enfrentam, com frequência, formas exacerbadas de assédio verbal, físico, psicológico e 
racial no contexto dos cuidados de saúde reprodutiva; que as ciganas também se 
depararam com segregação étnica nas maternidades, ao serem colocadas em quartos 
separados, com casas de banho e refeitórios separados; que, em alguns Estados-Membros, 
os ciganos foram sujeitos a práticas sistemáticas de esterilização forçada e coerciva e não 
conseguiram obter reparação adequada, designadamente indemnizações, pelas violações 
dos direitos humanos daí decorrentes;

N. Considerando que se tem assistido na UE à propagação do racismo, da intolerância, do 
extremismo, da xenofobia, dos sentimentos de islamofobia, antissemitas e hostis aos 

43 https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
44https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-
for-all-of-us
45http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
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ciganos, que se tornaram normais em determinados Estados-Membros e são abraçados 
por líderes de opinião e políticos em toda a UE, fomentando um clima social que 
proporciona um terreno fértil para o racismo, a discriminação e os crimes de ódio; que os 
muçulmanos, incluindo as mulheres muçulmanas, continuam a ser vítimas de hostilidade 
e intolerância generalizadas em muitos países da UE46; que a Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia assinalou, no seu relatório de 2019, que existem 
práticas institucionais, políticas e leis discriminatórias em muitos países; que a luta contra 
o terrorismo e as políticas de combate ao terrorismo não devem conduzir a uma 
discriminação generalizada de certas comunidades; que a FRA criou, em dezembro de 
2018, a primeira base de dados específica sobre o ódio antimuçulmano; que se assiste a 
um recrudescimento do antissemitismo, como demonstra o relatório de 4 de julho de 
2019 da Agência dos Direitos Fundamentais da UE, com vários Estados-Membros a 
darem conta de um aumento dos crimes motivados pelo antissemitismo; que as minorias 
étnicas e religiosas são frequentemente vítimas de assédio verbal, físico, psicológico e 
racial; que é fundamental desenvolver a educação e a formação, para fomentar o 
pensamento crítico, proporcionar ferramentas que permitam identificar todas as formas de 
discriminação e intolerância e promover a literacia digital;

O. Considerando que o recurso acrescido dos Estados a novas tecnologias, como o 
policiamento preditivo e a utilização do reconhecimento facial, cria vários riscos para as 
minorias raciais na Europa;

P. Considerado que existem graves retrocessos nos direitos das pessoas LGBTI, a ponto de 
um Estado-Membro47 ter introduzido «zonas sem LGBTI»; 

Q. Considerando que a UE e os Estados-Membros têm competências partilhadas no domínio 
da habitação; que é necessária uma estratégia a nível nacional e da UE; que os sem-abrigo 
são privados dos seus direitos humanos, o que é, em si, uma violação dos direitos 
humanos; que existe uma tendência inaceitável para o aumento dos despejos e do número 
de sem-abrigo em toda a UE48;

R. Considerando que a oferta de habitação a preços acessíveis é atualmente escassa na 
Europa, apesar do aumento da procura; que, segundo as sínteses anuais publicadas pela 
Federação Europeia das Organizações Nacionais que Trabalham com os Sem-Abrigo 
(FEANTSA), há indícios de aumento do fenómeno dos sem-abrigo em quase toda a 
UE/EEE; que o relatório da FEANTSA de 2018 assinalou que as crianças estão a tornar-
se o maior grupo de pessoas em abrigos de emergência em resultado da deterioração das 
condições de vida de famílias extremamente vulneráveis49;

S. Considerando que a liberdade de expressão e a liberdade e o pluralismo dos meios de 
comunicação social estão consagrados no artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia e no artigo 10.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos 
(CEDH); que um poder judicial independente, a liberdade de expressão e de informação e 
o pluralismo dos meios de comunicação social são componentes cruciais do Estado de 

46https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-
findings_en.pdf
47 Foram introduzidas na Polónia «zonas sem LGBTI» – https://atlasnienawisci.pl/
48 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
49 https://www.feantsa.org/download/full-report-en1029873431323901915.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
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direito e vitais para o funcionamento democrático da UE e dos seus Estados Membros;

T. Considerando que o número de ameaças e ataques a jornalistas aumentou em toda a UE50; 
que, segundo a OSCE, a impunidade prevalece, atendendo a que, por exemplo, na região 
da OSCE, são resolvidos menos de 15 % dos casos de assassínio de jornalistas (relatório 
sobre a liberdade de imprensa); que se regista uma clara deterioração no que diz respeito 
à proteção dos jornalistas, o que compromete a liberdade dos meios de comunicação 
social e a liberdade de expressão, pondo em risco a democracia; 

U. Considerando que a resolução do Parlamento sobre o pluralismo e a liberdade dos meios 
de comunicação social na UE salientou que os Estados-Membros e a Comissão se devem 
abster de adotar medidas desnecessárias ou desproporcionadas que limitem de forma 
arbitrária o acesso à Internet e o exercício de direitos humanos fundamentais ou que 
impliquem a tomada de controlo das comunicações públicas através da imposição 
arbitrária de um estado de emergência ou com base noutra justificação; que as referidas 
leis utilizam, por vezes, uma redação vaga e imprecisa, que dá uma ampla margem de 
manobra às forças da ordem no que respeita à execução e aumenta os riscos de restrições 
arbitrárias do direito à liberdade de reunião pacífica;

V. Considerando que, em 2018 e 2019, se provou que certas grandes empresas de redes 
sociais, violando a legislação existente em matéria de proteção de dados, permitiram o 
acesso de terceiros a dados pessoais dos utilizadores, e que os dados pessoais têm sido 
cada vez mais explorados para previsão e manipulação de comportamento, incluindo no 
âmbito de campanhas eleitorais; que, devido ao desenvolvimento constante da tecnologia, 
as interferências nos direitos fundamentais podem assumir sérias proporções; que vários 
sistemas de informação podem ter impacto nos direitos fundamentais, como a proteção de 
dados e as violações da privacidade;

W. Considerando que os denunciantes desempenham um papel essencial em qualquer 
democracia aberta e transparente; que os denunciantes são fundamentais para promover a 
transparência, a democracia e o Estado de direito, ao revelarem comportamentos ilícitos 
ou repreensíveis que põem em causa o interesse público, como atos de corrupção, 
infrações penais ou conflitos de interesses, que constituem ameaças aos direitos e 
liberdades dos cidadãos;

X. Considerando que o artigo 11.º da CEDH e o artigo 12.º da Carta estabelecem que todas 
as pessoas têm direito à liberdade de reunião pacífica e à liberdade de associação, 
incluindo o direito de fundar e de se filiar em sindicatos para a proteção dos seus 
interesses; que, nas sociedades democráticas, a liberdade de reunião é um dos 
instrumentos que permitem aos cidadãos participar no debate público e contribuir para 
mudanças sociais;

Y. Considerando que os agentes de polícia no exercício da sua atividade devem ser sempre 
identificáveis, para permitir a investigação de eventuais excessos de uso da força, e que 
as autoridades nacionais têm de determinar as responsabilidades associadas; que os 
Estados-Membros têm limiares diferentes para o uso da força e para o recurso às armas 

50 https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453
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pelas forças da ordem no quadro da manutenção da ordem pública; que alguns Estados-
Membros51 adotaram leis que podem conduzir a restrições desproporcionadas do direito à 
liberdade de reunião pacífica;

Z. Considerando que o espaço da sociedade civil está a diminuir em certos Estados-
Membros; que incumbe aos Estados-Membros garantir que os direitos das organizações 
da sociedade civil e dos defensores dos direitos humanos não sejam cerceados, bem como 
salvaguardar um ambiente regulamentar e legislativo propício, como reforçado nas 
conclusões do Conselho recentemente adotadas sobre a Carta dos Direitos Fundamentais 
10

anos depois – ponto da situação e trabalhos futuros; que os Estados-Membros também 
devem apoiar o trabalho das organizações da sociedade civil com financiamento 
suficiente e assegurar que existam mecanismos para uma cooperação proveitosa com 
aquelas organizações;

AA. Considerando que as campanhas estatais e não estatais para desacreditar os defensores 
dos direitos humanos e as organizações da sociedade civil visam, através das suas 
estratégias, subverter as leis existentes sobre direitos fundamentais básicos; que estas 
campanhas têm frequentemente eco nos meios de comunicação tradicionais e nas redes 
sociais, enquanto que aqueles que defendem os migrantes e requerentes de asilo, a 
comunidade LGBTI+, os sobreviventes da violência baseada no género, as pessoas de fé 
e os crentes, assim como outros grupos marginalizados continuam a ser criminalizados e 
estigmatizados;

AB. Considerando que, segundo a OIM, se estima que 1885 pessoas, em 2019, e 2299 
pessoas, em 2018, terão morrido ou desaparecido no mar Mediterrâneo, a caminho da 
Europa; que a rota da Líbia para a Europa continua a ser a rota migratória com o maior 
número de mortes do mundo (646 mortes até 2019), que foi cinco vezes mais mortífera 
em 2018 do que em 2015, nomeadamente devido a uma redução das atividades de busca 
e salvamento (SAR) ao largo da costa líbia52 que salvar vidas é um ato de solidariedade 
para com as pessoas em risco, mas que, antes de mais e acima de tudo, é uma obrigação 
jurídica decorrente do direito internacional, dado que o artigo 98.º da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) – ratificada por todos os Estados-
Membros e pela própria União – impõe que os Estados assegurem a prestação de 
assistência a qualquer pessoa em perigo no mar, bem como do direito da União53;

AC. Considerando que a criminalização da solidariedade continuou a ser utilizada como 
uma forma de perturbar o trabalho das ONG que tentam salvar vidas no mar 
Mediterrâneo; que várias pessoas enfrentaram processos judiciais relacionados com a 
assistência que prestaram a migrantes e requerentes de asilo em vários países da UE, 
numa demonstração da preocupante tendência para criminalizar a assistência humanitária 

51 Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Shrinking space for freedom of peaceful assembly 
(Limitação do espaço para a liberdade de reunião pacífica) , Conselho da Europa, Estrasburgo, 2019.
52 https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-
fall
53 Ver também as obrigações estabelecidas na Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no 
Mar de 1974 (SOLAS), na Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimos de 1979 (SAR) e na 
Convenção Internacional sobre Salvamento de 1989.

https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
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a migrantes e requerentes de asilo;

AD. Considerando que a UE tem a obrigação, nos termos do Direito internacional e da UE, 
de receber e processar os pedidos dos que procuram asilo na UE; que as devoluções 
sumárias violam o Direito internacional e da UE e impedem os requerentes de asilo de 
beneficiarem das garantias legais firmemente consagradas nessa legislação; que a 
Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa manifestou a sua profunda 
preocupação com os relatos coerentes de ações de devolução sumária violentas;

AE. Considerando que a migração faz parte do passado, do presente e do futuro da UE e 
constitui um dos maiores desafios do nosso tempo, com claras implicações para os 
direitos fundamentais; que os requerentes de asilo têm o direito e a possibilidade de 
apresentar os seus pedidos de asilo nos pontos de passagem de fronteira oficiais quando 
entram na UE; que houve alegações de violação dos direitos fundamentais de migrantes e 
requerentes de asilo; que os guardas de fronteira têm de prestar serviços adequados aos 
refugiados, tendo em consideração as circunstâncias especiais das pessoas vulneráveis, 
como as crianças, as pessoas traumatizadas e as grávidas;

AF. Considerando que, de acordo com a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira, em 2018, as mulheres representaram 18 % de todas as entradas irregulares na 
fronteira externa da UE e que quase um em cada cinco migrantes foram registados como 
crianças, 3 750 das quais como não acompanhadas; que estas mulheres e crianças são 
particularmente vulneráveis a abusos dos seus direitos fundamentais, como o tráfico de 
seres humanos; que é necessário que os Estados-Membros desenvolvam e reforcem os 
sistemas de proteção das crianças, a fim de impedir e combater a violência, os abusos, a 
negligência e a exploração de crianças;

AG. Considerando que os Estados-Membros devem assegurar que as crianças migrantes e 
refugiadas beneficiem de acesso à educação rapidamente após a sua chegada ao território 
da União Europeia;

AH. Considerando que os atos terroristas representam uma das mais graves violações dos 
direitos e liberdades fundamentais; que, em 2018 e 2019, tiveram lugar na União 
Europeia atos de glorificação do terrorismo e homenagens a terroristas; que este tipo de 
atos legitima o terrorismo, ameaça a nossa democracia e humilha as vítimas;

Direitos económicos e sociais

1. Reconhece que a UE desempenha um papel importante na prevenção da pobreza e da 
exclusão social nos Estados-Membros salienta a importância de a UE e os seus Estados-
Membros desenvolverem programas específicos destinados a erradicar a pobreza infantil, 
uma vez que deve ser dada especial atenção ao impacto particularmente negativo da 
pobreza no desenvolvimento social, psicológico e físico das crianças, bem como as 
implicações para a saúde das gerações futuras de adultos; salienta que as crianças 
enfrentam um risco desproporcional de exclusão social e económica e são sujeitas a 
violações dos seus direitos fundamentais devido a abusos, violência, exploração, pobreza 
e todas as formas de exclusão social; sublinha que a pobreza é em si mesma uma forma 
de injustiça social, assente nas desigualdades entre homens e mulheres, na discriminação 
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e na desigualdade de oportunidades de acesso a bens e serviços; insta a Comissão e o 
Conselho a terem em conta os direitos fundamentais aquando da elaboração de propostas 
de política económica e a assegurarem a realização de avaliações de impacto em matéria 
de direitos humanos em conjugação com quaisquer decisões relativas à sua adoção, a fim 
de avaliar eventuais impactos negativos nos direitos humanos; insta os Estados-Membros 
a garantirem o acesso a cuidados de saúde, educação de qualidade e habitação de forma 
igual para todos;

2. Frisa que as importantes reduções das despesas públicas com os serviços públicos 
tiveram graves repercussões nas desigualdades, com um profundo impacto no tecido 
social da UE em muitos Estados-Membros, situação que ainda hoje persiste, agravando 
ainda mais as desigualdades existentes e violando os direitos fundamentais, e que afeta 
em particular as mulheres, as pessoas com deficiência, os idosos, as crianças, os 
migrantes, os ciganos, as comunidades nómadas, as pessoas LGBTI+ e pessoas de outros 
grupos desfavorecidos; reitera que as políticas macroeconómicas devem ser orientadas 
não só pelo crescimento económico, mas também pelas normas sociais, de modo a 
garantir que as pessoas mais vulneráveis da sociedade possam usufruir plenamente dos 
seus direitos sociais, políticos e económicos; sublinha que a igualdade de acesso e de 
oportunidades relativamente a educação e emprego de qualidade desempenham um papel 
fundamental para ajudar a atenuar as desigualdades e retirar as pessoas da pobreza; 
reconhece a importância dos direitos dos trabalhadores, como a licença de maternidade e 
a licença de paternidade, que ajudam a criar um ambiente saudável e estável para as 
crianças; insta os Estados-Membros a adotarem legislação que salvaguarde e reforce 
esses direitos que contribuem para a estabilidade social e económica das famílias; exorta 
os Estados-Membros a garantirem condições de trabalho adequadas e proteção contra a 
exploração económica e a discriminação, em especial aos grupos mais vulneráveis a tais 
desigualdades, como os jovens; insta os Estados-Membros a reforçarem a aplicação da 
Garantia para a Juventude, assegurando que todos os jovens tenham acesso a 
oportunidades de emprego, educação e formação de elevada qualidade e que essas ofertas 
sejam repartidas equitativamente entre os Estados-Membros e as regiões; insta os 
Estados-Membros a aplicarem plenamente a Diretiva relativa à igualdade no emprego, 
por forma a garantir a igualdade de acesso às oportunidades de emprego, 
independentemente da crença religiosa, da idade, da deficiência ou da orientação sexual;

3. Sublinha que a habitação não é uma mera mercadoria, mas uma necessidade, pois os 
cidadãos que dela são privados não podem participar plenamente na sociedade nem ter 
acesso a todos os seus direitos fundamentais; manifesta a sua preocupação pelo facto de 
os jovens, em particular, estarem a perder a habitação devido às rendas elevadas e 
lamenta os casos de discriminação por parte de senhorios, bem como as políticas que 
reduzem os subsídios de habitação para os jovens; considera alarmante que até um terço 
de todos os sem-abrigo na maioria dos Estados-Membros tenha idades compreendidas 
entre os 18 e os 29 anos; insta a Comissão e os Estados-Membros a terem em conta as 
recomendações feitas pela Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa 
na sua observação de 23 de janeiro de 2020 intitulada «The right to affordable housing: 
Europe’s neglected duty» (O direito a habitação a preços acessíveis: o dever europeu 
negligenciado), nomeadamente a recomendação de acordo com a qual todos os Estados-
Membros devem aceitar de imediato a vinculação ao artigo 31.º da Carta Social Europeia 
Revista sobre o direito à habitação; insta os Estados-Membros a incluírem o direito a uma 
habitação adequada para os cidadãos nas suas prioridades em matéria de políticas sociais 
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e a intensificarem o investimento em habitação social e a preços acessíveis, visando 
combater a sobrecarga das despesas com a habitação e, em particular, proteger os grupos 
desfavorecidos e vulneráveis; insta a Comissão a investigar devidamente a discriminação 
no acesso à habitação, que é proibida pela Diretiva relativa à igualdade racial, e a iniciar 
processos por infração caso existam violações;

4. Destaca o artigo 37.º da Carta, que afirma que as políticas da União devem integrar 
medidas conducentes a um elevado nível de proteção do ambiente e à melhoria da sua 
qualidade; realça a necessidade urgente de incluir preocupações ambientais pertinentes no 
processo de tomada de decisões de todas as políticas e iniciativas e considera que a 
sustentabilidade deve ser o princípio orientador de todas as políticas macroeconómicas, 
de modo a assegurar uma transição justa para uma economia sustentável do ponto de 
vista ambiental, protegendo e criando simultaneamente emprego sustentável e de modo a 
dar resposta a uma das ameaças mais significativas que a humanidade enfrenta; apela à 
implementação a nível da UE da Convenção de Aarhus, que estabelece uma ligação entre 
os direitos ambientais e os direitos humanos; salienta que os danos ambientais e o facto 
de algumas autoridades públicas não divulgarem informações sobre a exposição a riscos 
ambientais sérios podem ter consequências negativas graves para as pessoas;

Direito à igualdade de tratamento

5. Reitera que as mulheres e as raparigas devem ter o controlo do seu corpo e da sua 
sexualidade; solicita a todos os Estados-Membros que garantam uma educação sexual 
integrada, um acesso fácil das mulheres e raparigas ao planeamento familiar e a todos os 
serviços de saúde sexual e reprodutiva, nomeadamente a métodos contracetivos modernos 
e ao aborto legal e seguro;

6. Condena a atual ofensiva visível e organizada a nível mundial e europeu contra a 
igualdade de género e os direitos das mulheres, designadamente a saúde e os direitos 
sexuais e reprodutivos; afirma categoricamente que negar serviços ligados à saúde e aos 
direitos sexuais e reprodutivos constitui uma forma de violência contra as mulheres e as 
raparigas e salienta que o TEDH considerou, em diversas ocasiões, que as leis restritivas 
em matéria de aborto e os entraves ao aborto legal violam os direitos humanos das 
mulheres; reitera que a recusa de profissionais de saúde em prestar todo o tipo de serviços 
de saúde reprodutiva e sexual por motivos pessoais não deve violar o direito de acesso 
das mulheres e das raparigas a cuidados de saúde reprodutiva; insta a Comissão a incluir 
a necessidade de defender a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos na sua estratégia de 
direitos fundamentais;

7. Condena firmemente o número alarmante de feminicídios na UE, que representam a 
forma mais extrema de violência contra as mulheres; lamenta a falta de dados disponíveis 
em alguns Estados-Membros, o que reflete a falta de reconhecimento do problema; insta 
o Conselho a concluir com urgência a ratificação pela UE da Convenção do Conselho da 
Europa para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência 
Doméstica (Convenção de Istambul), com base numa ampla adesão e sem quaisquer 
limitações; insta o Conselho e os Estados-Membros que ainda não o fizeram a concluir a 
ratificação da Convenção de Istambul; 



RR\1218727PT.docx 19/76 PE646.996v02-00

PT

8. Condena veementemente todas as formas de violência sexual, ginecológica e obstetrícia 
contra as mulheres, tais como atos inadequados ou não consensuais, intervenções 
dolorosas sem anestesia, mutilações genitais femininas, abortos forçados, esterilização 
forçada e gestação de substituição forçada;

9. Condena veementemente a segregação étnica das mulheres ciganas nas maternidades; 
insta os Estados-Membros a proibirem de imediato todas as formas de segregação étnica 
nos estabelecimentos de saúde, inclusive a prestação de cuidados de saúde materna; 
exorta os Estados-Membros a assegurarem soluções eficazes e em tempo útil para todos 
os sobreviventes de esterilização forçada e coerciva, designadamente a criação de 
dispositivos de indemnização eficazes;

10. Condena os crimes de ódio e o discurso de ódio, bem como a discriminação com base 
seja em que motivos for, tais como raça, cor, origem étnica ou social, língua, religião ou 
convicção, opinião política, estatuto de minoria, deficiência, orientação sexual, identidade 
de género, expressão de género ou características sexuais; reitera a sua preocupação pelo 
facto de o discurso de ódio em linha continuar a ser uma questão presente e urgente; 
adverte contra o aumento dos níveis e a normalização do discurso de ódio e das diferentes 
formas de racismo, como a islamofobia, o anticiganismo, o antissemitismo e o racismo 
contra as pessoas negras e as pessoas de cor em muitos Estados-Membros, impulsionado 
pela ascensão dos movimentos extremistas e da sua retórica, bem como por 
representantes governamentais ou líderes políticos em determinados Estados-Membros 
que utilizam o discurso do ódio, propagando uma retórica racista, xenófoba e anti-
LGBTI; manifesta a sua preocupação com a relutância das vítimas em denunciar os 
crimes de ódio por motivos que se prendem com salvaguardas inadequadas e com a 
inoperância das autoridades na devida investigação e condenação de crimes de ódio nos 
Estados-Membros; salienta a necessidade de incentivar as vítimas, de lhes facilitar a 
denúncia de casos de crime de ódio ou de discriminação, e de lhes fornecer toda a 
proteção e apoio; recorda que os Estados-Membros devem garantir que o crime de ódio e 
o discurso de incitação ao ódio sejam efetivamente registados, investigados, perseguidos 
e julgados; insta a Comissão e a FRA a continuarem o seu trabalho de acompanhamento 
dos crimes de ódio e do discurso de ódio nos Estados-Membros e a apresentarem 
periodicamente relatórios sobre os casos e as tendências;

11. Recorda a obrigação das instituições e agências da UE de respeitarem plenamente o 
direito de todos os cidadãos à liberdade de pensamento, de consciência e de religião e a 
proibição da discriminação em razão da religião ou convicções, designadamente 
convicções filosóficas, em público e em privado; insta os Estados-Membros a protegerem 
a liberdade de pensamento, de consciência, de religião ou de convicção e a aplicarem 
eficazmente as diretrizes da UE sobre a sua promoção e proteção;

12. Insta os Estados-Membros a assegurarem a plena aplicação da Diretiva relativa à 
igualdade racial (2000/43/CE), a fim de combater o racismo persistente contra as pessoas 
negras e as pessoas de cor, a transfobia, o anticiganismo, o antissemitismo e a 
islamofobia; condena o facto de as minorias raciais, étnicas, linguísticas e religiosas 
serem confrontadas com racismo estrutural, discriminação, criminalidade de ódio e 
discurso de ódio, com a falta de acesso à justiça e com desigualdades socioeconómicas 
persistentes em domínios como a habitação, os cuidados de saúde, o emprego e a 
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educação, que devem ser reconhecidos como grandes entraves ao pleno gozo dos direitos 
fundamentais e como um sério obstáculo à inclusão e à igualdade;

13. Apela à rápida adoção da proposta de diretiva sobre a igualdade de tratamento, de 2008, 
que ainda aguarda a aprovação do Conselho, de modo a colmatar o atual défice de 
proteção no quadro jurídico da UE em matéria de não discriminação por motivos de 
idade, deficiência, religião ou convicção, ou orientação sexual em áreas-chave da vida, 
como a proteção social, a educação e o acesso a bens e serviços; insta a Comissão a 
combater ativamente a segregação e a discriminação, nomeadamente através de processos 
por infração, e a promover a aplicação eficaz da decisão-quadro relativa à luta contra 
determinadas formas de racismo e xenofobia através do direito penal; recorda que essas 
medidas devem ser acompanhadas de estratégias nacionais de integração adequadas; 

14. Recorda que a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CNUDPD) visa assegurar a igualdade de oportunidades no que respeita à 
acessibilidade, à participação, à igualdade, ao emprego, à educação e à formação, à 
proteção social, à saúde e à ação externa da UE; sublinha que as pessoas com deficiência 
continuam a ser prejudicadas e discriminadas no que respeita ao emprego, à educação e à 
inclusão social; salienta, neste contexto, a importância da acessibilidade dos espaços 
públicos, de percentagens mínimas para a empregabilidade das pessoas com deficiência, 
de garantias de uma educação inclusiva, nomeadamente acesso a iniciativas como o 
programa Erasmus+, e de uma atenção especial aos menores com deficiência;

Liberdades

15. Exorta os Estados-Membros a protegerem e desenvolverem um setor dos meios de 
comunicação social dinâmico, independente, pluralista e livre; condena, a este respeito, 
quaisquer medidas destinadas a silenciar os meios de comunicação social que expressem 
críticas e a comprometer a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social, 
nomeadamente recorrendo a subterfúgios que por norma não desencadeiam um alerta na 
Plataforma do Conselho da Europa para a Proteção do Jornalismo e a Segurança dos 
Jornalistas; manifesta a sua preocupação com a criação de organismos controlados pelo 
Governo que gerem grande parte da paisagem mediática de um país e com o desvio de 
meios de comunicação social de serviço público para servir interesses partidários; recorda 
que, nos casos em que a propriedade dos meios de comunicação social continua a ser 
altamente concentrada, quer a nível governamental quer privado, tal constitui um risco 
significativo para a diversidade de informações e pontos de vista representados nos 
conteúdos dos meios de comunicação social; recorda que a liberdade de expressão e de 
informação, designadamente a liberdade de expressão artística, e a liberdade dos meios 
de comunicação social são fundamentais para a democracia e o Estado de direito, e insta 
os Estados-Membros a garantirem a independência das respetivas autoridades de 
comunicação social; recorda que o direito de procurar, receber e transmitir informações e 
ideias quer oralmente, por escrito ou de forma impressa, através da arte ou de qualquer 
outro meio, é uma componente da liberdade de expressão artística54; 

54 Acórdão do TEDH de 24 de maio de 1988, processo Müller e outros c. Suíça, n.os 27 e 33; acórdão do TEDH de 
8 de julho de 1999, processo Karatas c. Turquia; acórdão do TEDH de 22 de outubro de 2007, processo Lindon, 
Otchakovsky-Laurens e July c. França.
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16. Recorda o papel fundamental do jornalismo de investigação enquanto guardião numa 
sociedade democrática, reforçando a supervisão pública dos intervenientes políticos, 
inclusive no domínio da corrupção; condena a persistência e o aumento, em muitos 
Estados-Membros, da violência, das ameaças e das intimidações contra jornalistas, 
nomeadamente no que respeita à divulgação de informação sobre violações dos direitos 
fundamentais, levando muitas vezes à autocensura e comprometendo o direito dos 
cidadãos à informação; solicita à Comissão que apresente uma proposta de mecanismos 
abrangentes e fortes para proteger e reforçar a liberdade de expressão e a liberdade de 
imprensa, bem como reforçar a proteção dos jornalistas, inclusive através da garantia da 
transparência da propriedade dos meios da comunicação social, da aprovação de uma 
diretiva de combate às ações estratégicas contra a participação pública em toda a UE, da 
criação de um fundo permanente da UE para meios de comunicação social independentes 
e os jornalistas de investigação e do estabelecimento de um mecanismo de reação rápida 
para jornalistas em perigo; insta os Estados-Membros a prevenirem e penalizarem os 
ataques a jornalistas de investigação no exercício do seu trabalho;

17. Salienta o papel particularmente importante dos denunciantes na salvaguarda do interesse 
público e na promoção de uma cultura de responsabilidade pública e da integridade, tanto 
em instituições públicas como privadas; exorta os Estados-Membros a transporem para o 
direito nacional, em pleno e com urgência, as disposições da Diretiva (UE) 2019/1937 
relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União, com o 
intuito de maximizar os seus efeitos assim que entrar em vigor; incentiva os Estados-
Membros a complementarem essas medidas com uma proteção para os denunciantes 
também nos casos em que denunciem violações fora do âmbito do direito da UE;

18. Manifesta a sua preocupação com a ameaça que as diferentes formas de propaganda e 
notícias falsas representam para a liberdade de opinião e de expressão e para a 
independência dos meios de comunicação social, e com os efeitos negativos que podem 
ter na qualidade do debate político e na participação esclarecida dos cidadãos em 
sociedades democráticas; insta a Comissão a promover e a investir no reforço da literacia 
mediática, a apoiar ativamente o jornalismo de qualidade, a promover a proteção de 
dados e a criar um ecossistema em linha mais transparente, salvaguardando 
simultaneamente a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social;

19. Salienta que a definição de perfis políticos, a desinformação e a manipulação da 
informação representam uma ameaça aos valores democráticos da UE; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a contribuírem para o desenvolvimento de educação e formação 
para o pensamento crítico, que permita aos cidadãos formar opiniões próprias para 
enfrentar estes riscos;

20. Salienta que os agentes das forças da ordem devem respeitar e proteger a dignidade 
humana e manter e defender os direitos humanos de todas as pessoas no exercício das 
suas funções; salienta que a principal tarefa das forças da ordem é garantir a segurança 
dos cidadãos e que os protestos sejam conduzidos de forma pacífica; Condena as 
intervenções violentas e desproporcionadas das forças da ordem de vários Estados-
Membros contra manifestações pacíficas; exorta os Estados-Membros a zelarem por que 
qualquer uso da força pelas autoridades policiais seja sempre lícito, proporcionado, 
necessário e de último recurso, e que preserve a vida humana e a integridade física; 
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exorta as autoridades nacionais competentes a, nos casos em que se suspeite ou tenha 
sido alegada a utilização de força desproporcionada, assegurarem uma investigação 
transparente, imparcial, independente e eficaz e a evitarem situações de impunidade; 
recorda que as autoridades policiais são totalmente responsáveis pelo cumprimento dos 
seus deveres e pela sua conformidade com os quadros jurídicos e operacionais 
pertinentes;

21. Condena veementemente as crescentes restrições à liberdade de reunião nomeadamente 
durante os períodos eleitorais; insta os Estados-Membros a absterem-se de adotar 
legislação restritiva relativa à liberdade de reunião e exorta a UE e os seus Estados-
Membros a tomarem medidas adicionais para salvaguardar e proteger a liberdade de 
reunião enquanto direito fundamental e um dos princípios básicos dos processos 
democráticos; exorta a Comissão a desempenhar um papel ativo na promoção destes 
direitos, de acordo com as normas internacionais em matéria de direitos humanos;

22. Recorda o papel essencial a nível local, regional, nacional, da UE e internacional que a 
sociedade civil desempenha na representação do interesse dos cidadãos, no reforço das 
vozes das minorias que não estão devidamente representadas e na defesa e promoção dos 
princípios consagrados no artigo 2.º do TUE; salienta a necessidade de garantir um 
ambiente favorável às organizações da sociedade civil, onde estas possam operar sem 
serem sujeitas a ataques nem a restrições desnecessárias ou arbitrárias;

23. Está profundamente preocupado com o espaço cada vez restrito da sociedade civil 
independente em alguns Estados-Membros, em particular das organizações de direitos 
das mulheres, das organizações LGBTI e dos defensores dos direitos humanos, incluindo 
encargos administrativos desproporcionados, reduções do apoio financeiro para a defesa 
de causas, bem como restrições à liberdade de reunião e organização; condena as 
restrições no acesso ao financiamento pelas organizações da sociedade civil que, em 
alguns Estados-Membros, têm um aspeto mais sistémico, sob a forma de alterações 
jurídicas e políticas, e afetam gravemente o seu trabalho e a sua capacidade jurídica; insta 
a Comissão Europeia e o Conselho a aumentarem o apoio da UE às organizações da 
sociedade civil que defendem os valores consagrados no artigo 2.º do TUE na União 
Europeia, através do programa Direitos e Valores, cujo financiamento deve ser 
significativo, conforme solicitado pelo Parlamento Europeu; 

24. Insiste no facto de a monitorização e a análise regulares e abrangentes serem cruciais para 
a compreensão dos desafios enfrentados pela sociedade civil em toda a Europa; insta a 
Comissão Europeia a incluir indicadores relevantes relacionados com o espaço cívico, a 
liberdade de expressão e a liberdade de associação em futuros relatórios anuais sobre o 
Estado de direito, a propor um plano de ação para proteger e promover a sociedade civil, 
incluindo a adoção de orientações para a proteção da liberdade de expressão, da liberdade 
de associação e da liberdade de reunião pacífica, bem como a proteção dos defensores 
dos direitos humanos em risco, e a estabelecer um fundo de emergência para a sua 
proteção; congratula-se com a proposta de revisão do Regulamento (CE) n.º 168/2007 do 
Conselho, de 15 de fevereiro de 2007, que cria a Agência dos Direitos Fundamentais, e 
sublinha a necessidade de reforçar e alargar o respetivo mandato, na sequência de uma 
avaliação de impacto exaustiva; incentiva a Comissão, o Conselho e o Parlamento 
Europeu a utilizarem sistematicamente os dados produzidos pela FRA na elaboração de 
políticas;
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25. Reconhece os problemas graves que podem surgir em comunidades predominantemente 
eurocéticas, em especial as que também têm opiniões políticas violentas, e insta a UE e os 
Estados-Membros a incentivarem a participação ativa dos cidadãos da UE nas questões 
europeias, principalmente entre os jovens, para que expressem as suas opiniões por vias 
democráticas;

26. Salienta a importância da educação cívica e do diálogo intercultural para que os cidadãos 
da UE compreendam melhor a sua participação política; incentiva a educação dos 
cidadãos da UE quanto aos seus direitos;

27. Observa que as novas técnicas de recolha e tratamento de dados pessoais para efeitos de 
previsão e manipulação comportamentais têm um impacto crescente nos direitos 
fundamentais de milhares de milhões de pessoas na UE e em todo o mundo, 
nomeadamente nos direitos à privacidade, à proteção de dados, à informação e à 
liberdade e ao pluralismo dos meios de comunicação social; insta, neste contexto, os 
intervenientes privados e as autoridades competentes a assegurarem a plena aplicação da 
legislação da UE em matéria de proteção de dados e a assegurarem que as pessoas 
compreendam quando e de que forma os seus dados pessoais são tratados e para que fins, 
e como podem opor-se ao tratamento de dados e apresentar queixas, a fim de proteger o 
seu direito à proteção dos dados pessoais e à privacidade;

28. Insta a Comissão Europeia a instaurar processos por infração contra Estados-Membros 
cujas leis de aplicação da Diretiva relativa à conservação de dados invalidada não foram 
revogadas, em conformidade com os acórdãos do TJUE55; 

29. Salienta os potenciais perigos para as liberdades fundamentais e a segurança no que diz 
respeito à utilização de novas tecnologias, especialmente sistemas de inteligência 
artificial (IA), incluindo os riscos associados ao direito à privacidade e à proteção dos 
dados pessoais, questões bioéticas relacionadas com a utilização de IA nos cuidados de 
saúde, eventuais discriminações e enviesamentos diretos e indiretos, potencialmente 
agravando preconceitos e a marginalização, bem como a disseminação de desinformação; 
salienta que os enviesamentos nos conjuntos de dados e na conceção e funcionamento 
destes sistemas podem conduzir a resultados tendenciosos, em particular quando 
utilizados pelas autoridades policiais, o que pode levar a que esses sistemas reproduzam 
preconceitos sociais, pessoais e outros, e resultar na discriminação com base em fatores 
sociais, económicos, étnicos, raciais, de orientação sexual, de género, de deficiência ou 
outros; salienta que são necessárias salvaguardas adicionais para garantir a privacidade e 
a proteção de dados à luz do desenvolvimento de novas tecnologias, e que devem ser 
ponderadas todas as implicações para os direitos fundamentais; insta as instituições da 
UE e os Estados-Membros a colmatarem o «fosso digital» emergente, em particular nos 
domínios da administração pública e dos serviços; salienta que as pessoas idosas e as 
pessoas socioeconomicamente desfavorecidas são dos grupos mais afetados pelo «fosso 
digital»; sublinha que a abordagem da IA deve centrar-se no ser humano e assegurar que 
os valores humanos sejam fundamentais para a forma como os sistemas de IA são 
desenvolvidos, utilizados e monitorizados, garantindo o respeito pelos direitos 
fundamentais estabelecidos nos Tratados e na Carta; insta a Comissão a apresentar 

55 Processos apensos C-203/15 e C-698/15 - Tele2 Sverige, e processos apensos C-293/12 e C-594/12 - Digital 
Rights Ireland.
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propostas legislativas para uma abordagem europeia coordenada da IA, com base nas 
Orientações éticas para uma IA de confiança, elaboradas pelo Grupo de Peritos de Alto 
Nível em Inteligência Artificial da Comissão;

30. Congratula-se com as iniciativas e ações destinadas a reforçar a cooperação em matéria 
de segurança entre os Estados-Membros e a definir uma resposta eficaz da UE ao 
terrorismo e às ameaças à segurança na União Europeia; exorta os Estados-Membros a 
cooperarem plenamente entre si e a melhorarem o intercâmbio de informações entre si e 
com as agências da UE no domínio da justiça e dos assuntos internos; destaca a 
importância de respeitar os direitos fundamentais no âmbito da luta contra o terrorismo; 
salienta a importância de os mecanismos de supervisão no domínio dos serviços de 
informações estarem em conformidade com a Carta e a CEDH; solicita às as instituições 
em causa que forneçam salvaguardas para evitar qualquer vitimização posterior 
decorrente da humilhação e dos ataques à imagem das vítimas provenientes de setores 
sociais relacionados com o agressor;

Direitos fundamentais dos migrantes, requerentes de asilo e refugiados

31. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que apliquem a Recomendação da 
Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, de junho de 2019, 
intitulada «Lives saved – Rights protected – Bridging the protection gap for refugees and 
migrants in the Mediterranean» (Vidas salvas – Direitos protegidos – Colmatar o fosso na 
proteção de refugiados e migrantes no Mediterrâneo); reitera que as vias seguras e legais 
para a migração são a melhor maneira de evitar a perda de vidas; insta os Estados-
Membros a intensificarem as medidas de reinstalação, a criarem corredores humanitários 
para a UE e a introduzirem a possibilidade de os requerentes de asilo solicitarem vistos 
humanitários;

32. Manifesta a sua profunda preocupação com os relatos concordantes de devoluções 
sumárias violentas levadas a cabo por agentes das forças da ordem em alguns Estados-
Membros; insta a Comissão e os Estados-Membros a investigarem a questão e a tomarem 
medidas eficazes para garantir que tais políticas e práticas sejam abandonadas, 
nomeadamente assegurando o acompanhamento independente das atividades de controlo 
das fronteiras pelas instituições nacionais de direitos humanos existentes (Provedorias de 
Justiça, INDH, MNP), apoiadas pela UE e por organismos internacionais (Comissário do 
Conselho da Europa para os Direitos Humanos, CPT, CERI, FRA) e assegurando que o 
financiamento da UE não seja utilizado para perpetuar violações dos direitos 
fundamentais; insta a Comissão e os Estados-Membros a respeitarem o direito 
internacional e da UE, bem como a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 
de modo a proporcionar um quadro amplo que permita uma migração ordenada e a evitar 
forçar os migrantes a utilizar canais de migração irregular;

33. Condena o facto de alguns Estados-Membros terem aprovado leis, políticas e práticas que 
comprometem a proteção eficaz dos direitos humanos dos refugiados, requerentes de 
asilo e migrantes, em terra e no mar; insta a Comissão Europeia e os Estados-Membros a 
colocarem os direitos humanos dos migrantes, requerentes de asilo e refugiados, bem 
como o princípio da partilha de responsabilidades, no centro das suas políticas de 
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migração e asilo; manifesta grande preocupação com a situação humanitária nos centros 
de registo; exorta a Comissão a propor uma solução urgente para resolver as flagrantes 
violações dos direitos humanos nos centros de acolhimento de refugiados e migrantes em 
solo europeu;

34. Salienta que salvar vidas é uma obrigação legal ao abrigo do direito internacional e do 
direito da UE; condena a intimidação, as detenções e os processos penais instaurados em 
alguns Estados-Membros contra organizações da sociedade civil e indivíduos por 
prestarem assistência humanitária aos migrantes, cujas vidas estão em risco; insta os 
Estados-Membros a assegurarem que os atos de ajuda humanitária não sejam 
criminalizados, em conformidade com o Protocolo das Nações Unidas contra o tráfico 
ilícito de migrantes;

35. Realça que os migrantes sem documentos devem poder usufruir plenamente dos seus 
direitos fundamentais básicos, independentemente do seu estatuto jurídico ou 
administrativo; recorda que as mulheres e as crianças podem ver-se obrigadas a cometer 
atos sexuais em troca de proteção ou de apoio básico a fim de sobreviverem e que isso se 
deve muitas vezes a falhas na assistência, nos sistemas de registo e no cumprimento do 
princípio do interesse superior da criança, à separação de famílias ou à ausência de meios 
seguros e legais de entrada na UE; 

36. Destaca que as crianças representam quase um terço dos requerentes de asilo e são, como 
tal, particularmente vulneráveis; apela à União Europeia e aos seus Estados-Membros 
para que redobrem os seus esforços no sentido de impedir que os menores não 
acompanhados se tornem vítimas de tráfico e de exploração sexual; 

37. Reitera que a detenção de crianças por imigração nunca é do interesse superior da 
criança, em conformidade com a Declaração de Nova Iorque sobre os Refugiados e os 
Migrantes; insta a UE e os Estados-Membros a intensificarem as ações destinadas a pôr 
fim à detenção de crianças, particularmente no contexto da migração em toda a UE, e a 
criarem alternativas à detenção baseadas em soluções de proximidade, bem como a darem 
prioridade à integração, à educação e ao apoio psicológico; sublinha que uma criança não 
acompanhada é, antes de mais, uma criança potencialmente em perigo, e que a proteção 
das crianças, e não a política de migração, deve ser o princípio mais importante dos 
Estados-Membros e da União Europeia nesta matéria, respeitando, deste modo, o 
princípio fundamental do interesse superior da criança;

Estado de Direito e luta contra a corrupção

38. Reitera que a corrupção representa uma ameaça séria para a democracia, o Estado de 
direito e o tratamento equitativo de todos os cidadãos; Destaca a ligação entre a 
corrupção e as violações dos direitos fundamentais em vários domínios, como a 
independência do poder judicial, a liberdade dos meios de comunicação social e a 
liberdade de expressão dos jornalistas e denunciantes, os centros de detenção, o acesso 
aos direitos sociais, ou o tráfico de seres humanos56; 

39. Solicita às instituições da UE e a todos os Estados-Membros que combatam 

56 https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83

https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83
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resolutamente a corrupção e concebam instrumentos eficazes para prevenir, combater e 
sancionar a corrupção, lutar contra a fraude e acompanhar de forma regular a utilização 
de fundos públicos; exorta a Comissão a retomar imediatamente a sua atividade anual de 
monitorização e apresentação de relatórios sobre a luta contra a corrupção no tocante às 
instituições da UE e aos Estados-Membros; insta todos os Estados-Membros a cumprirem 
as recomendações do GRECO;

40. Sublinha que a criminalidade organizada é possibilitada principalmente pela corrupção; 
condena veementemente o aumento do tráfico de seres humanos e insta os Estados-
Membros a reforçarem a cooperação e intensificarem a luta contra a criminalidade 
organizada;

41. Reafirma o apoio do Parlamento ao rápido estabelecimento de uma Procuradoria 
Europeia (EPPO) eficaz, independente e plenamente operacional, com o objetivo de 
consolidar a luta contra a fraude na União Europeia; 

42. Sublinha que o Estado de direito é uma pedra angular da democracia que mantém a 
separação de poderes, assegura a responsabilização, contribui para a confiança nas 
instituições públicas e garante os princípios da legalidade, segurança jurídica, proibição 
de arbitrariedade dos poderes executivos, independência judicial, imparcialidade e 
igualdade perante a lei; frisa que o Estado de direito e a independência judicial, em 
particular, são cruciais para que os cidadãos possam gozar dos seus direitos e liberdades 
fundamentais; assinala que, nos termos do artigo 47.º da Carta, o direito fundamental à 
ação implica o acesso a um tribunal «independente»; destaca que a influência política ou 
o controlo do poder judicial e outros entraves semelhantes à independência dos juízes 
individuais resultaram, com frequência, na incapacidade de o poder judicial desempenhar 
o seu papel de controlo independente do uso arbitrário do poder por parte dos ramos 
executivo e legislativo do governo; condena o uso do sistema judicial para fins políticos, 
que buscam prejudicar, deslegitimar e silenciar dissidências políticas;

43. Recorda a relação intrínseca existente entre o Estado de direito e os direitos fundamentais 
e a necessidade de aumentar a sensibilização para os valores consagrados no artigo 2.º do 
TUE e na Carta através da disponibilização de informações sobre os direitos dos 
cidadãos;

44. Condena veementemente os esforços dos governos de alguns Estados-Membros no 
sentido de enfraquecer a separação de poderes e a independência do poder judicial; 
expressa profunda preocupação, em especial, com decisões que põem em causa o 
primado do direito europeu e insta a Comissão a utilizar todos os meios disponíveis para 
agir contra esses ataques;

45. Insta a Comissão a dar uma resposta em tempo útil a todas as violações do artigo 2.º do 
TUE, em particular as que afetam os direitos fundamentais, no quadro do seu ciclo 
anunciado de revisão do Estado de direito; reitera a necessidade crítica de criar um 
mecanismo da UE em matéria de democracia, Estado de direito e direitos fundamentais, 
conforme proposto pelo Parlamento, incluindo uma revisão anual independente, baseada 
em factos e não discriminatória, que avalie a conformidade de todos os Estados-Membros 
com o artigo 2.º do TUE; realça que as violações do artigo 2.º do TUE comprometem a 
confiança mútua entre os Estados-Membros e tornam insustentável a cooperação 
judiciária transfronteiriça;
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46. Lamenta a falta de progressos registados nos procedimentos ao abrigo do artigo 7.º em 
curso no Conselho, apesar de relatórios e declarações da Comissão, das Nações Unidas, 
da OSCE e do Conselho da Europa indicarem que a situação nos Estados-Membros em 
questão se deteriorou; insta o Conselho a ter em consideração a situação dos direitos 
fundamentais, da democracia e do Estado de direito nas suas audições dos procedimentos 
ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1; recorda que o Parlamento Europeu não pode ser excluído 
dessas audições em curso;

47. Insta a Comissão e o Conselho a utilizarem plenamente todos os instrumentos ao seu 
dispor para fazer face aos riscos de violações graves do Estado de direito e a avançarem 
com os procedimentos ao abrigo do artigo 7.º em curso; assinala que a ineficácia da ação 
da UE para proteger os direitos fundamentais põe em perigo a totalidade da legislação da 
UE e os direitos dos cidadãos nela baseados e enfraquece a credibilidade da UE; 

Condições de detenção

48. Manifesta-se alarmado com as condições de detenção não conformes com as normas em 
determinados Estados-Membros; exorta os Estados-Membros a respeitarem as normas em 
matéria de detenção decorrentes dos instrumentos de direito internacional e das normas 
do Conselho da Europa; recorda que a prisão preventiva se destina a ser uma medida 
excecional, que deve ser utilizada apenas nos casos em que seja estritamente necessário, 
de modo proporcionado e pelo menor período possível, e lamenta o abuso continuado da 
prisão preventiva em vez de medidas alternativas que não implicam a privação da 
liberdade; recorda que os grupos vulneráveis de detidos, como as mulheres, os jovens, as 
minorias étnicas, as pessoas LGBTI, as pessoas que precisam de cuidados de saúde 
mental ou as pessoas gravemente doentes, têm necessidades específicas que têm de ser 
tidas em conta; insta a Comissão a adotar normas comuns da UE em matéria de 
condições de detenção, a fim de proteger os direitos dos presos e promover normas de 
detenção na UE;

Adesão da UE à CEDH

49. Recorda a obrigação consagrada no artigo 6.º do TUE relativa à adesão à CEDH; solicita 
à Comissão que tome as medidas necessárias para eliminar os obstáculos jurídicos que 
impedem a conclusão do processo de adesão e que apresente um novo projeto de acordo 
para a adesão da UE à CEDH; entende que a conclusão do processo permitiria introduzir 
salvaguardas adicionais dos direitos fundamentais dos cidadãos e residentes da UE e 
proporcionar um mecanismo adicional para o respeito dos direitos humanos, 
nomeadamente a possibilidade de recorrer para o TEDH relativamente a uma violação 
dos direitos humanos decorrente de uma ação por parte de uma instituição da UE ou de 
um Estado-Membro em matéria de aplicação do direito da União, desde que se inscreva 
no âmbito de competência da CEDH;

50. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos parlamentos nacionais.
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3.6.2020

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS

dirigido à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

sobre o Relatório sobre a situação dos direitos fundamentais na União Europeia – Relatório 
anual para os anos 2018-2019
(2019/2199(INI))

Relator de parecer: Antonio Tajani

SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais 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:

1. Recorda que os princípios «[da] dignidade humana, da liberdade, da democracia, da 
igualdade, do Estado de direito e do respeito pelos direitos do Homem, incluindo os 
direitos das pessoas pertencentes a minorias», são os valores fundamentais da UE, tal 
como enunciado no artigo 2.º do Tratado da União Europeia (UE); salienta que não 
existe uma hierarquia dos valores da União e que a UE deve zelar pela proteção dos 
seus valores como um todo, uma vez que um não pode existir sem o outro;

2. Acredita que as conclusões e os pareceres da Agência dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia (ADF), bem como a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia, constituem uma boa base para a interpretação do artigo 2.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) e o âmbito dos direitos consagrados na 
Carta dos Direitos Fundamentais;

3. Realça que o artigo 51.º, n.º 1, da Carta dos Direitos Fundamentais estabelece que os 
Estados-Membros devem «respeitar os direitos, observar os princípios e promover a sua 
aplicação»; lamenta que, de acordo com a ADF, alguns Estados-Membros não pareçam 
fazer esforços suficientes para promover a sensibilização ou a aplicação das disposições 
da Carta; sublinha que é necessária uma melhor promoção da Carta, a fim de tornar as 
suas disposições mais eficazes e, eventualmente, incentivar a sua utilização pelos 
legisladores e juízes nacionais como fonte de interpretação positiva, mesmo em casos 
que não recaem necessariamente no âmbito de aplicação do direito da UE;

4. Recorda que a UE se baseia nos valores da dignidade humana, da liberdade, da 
democracia, da igualdade, do Estado de direito e do respeito pelos direitos humanos; 
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salienta a importância de garantir, consolidar e promover o pleno respeito destes 
valores, tanto a nível da União como dos Estados-Membros; recorda a universalidade e 
indivisibilidade dos direitos humanos;

5. Sublinha a importância de assegurar o pleno respeito da Carta dos Direitos 
Fundamentais ao longo de todo o processo legislativo; chama a atenção para a 
importância de incluir, nas avaliações de impacto, uma análise do impacto sobre os 
direitos fundamentais; recorda que a aplicação eficiente e precisa do direito da UE é 
essencial para a proteção dos valores da União e que esta proteção é fundamental para a 
credibilidade da UE no seu conjunto; salienta que os governos nacionais também terão 
de aumentar a sensibilização dos cidadãos da UE para que estes conheçam os seus 
direitos e saibam como agir em caso de incumprimento;

6. Convida os Estados-Membros a lançarem iniciativas e políticas baseadas em dados 
concretos, destinadas a promover a sensibilização para a Carta e a respetiva aplicação a 
nível nacional; insta os Estados-Membros a efetuarem uma «análise do artigo 51.º» para 
avaliar, numa fase precoce, se um processo judicial ou um processo legislativo suscita 
questões no âmbito da Carta; considera que o manual da FRA sobre a aplicabilidade da 
Carta poderia servir de inspiração a este respeito; 

7. Defende que é necessário aumentar o intercâmbio de informações sobre experiências e 
abordagens em relação à aplicação da Carta entre juízes, associações de advogados e 
administrações públicas nos Estados-Membros, assim como para além das fronteiras 
nacionais, nomeadamente através da utilização, se for caso disso, dos instrumentos de 
financiamento existentes, como os previstos no Programa Justiça, e que é necessário 
assegurar programas de formação específicos para profissionais da justiça;

8. Apoia firmemente o rápido reatamento das negociações sobre a adesão da União 
Europeia à Convenção Europeia dos Direitos Humanos na sequência do Parecer 2/13 do 
Tribunal de Justiça da União Europeia de 18 de dezembro de 20141; reitera a 
importância de acelerar o processo de adesão, a fim de reforçar a proteção dos direitos 
fundamentais na União e de fortalecer a sua posição nos debates sobre o Estado de 
direito, bem como de manter o Parlamento permanentemente informado, em 
conformidade com o artigo 218.º, n.º 10, do TFUE; congratula-se com o facto de, nos 
próximos meses, já estarem previstas duas rondas de negociações com o Conselho da 
Europa2 e insta a Comissão a comparecer perante as comissões competentes do 
Parlamento Europeu em momentos políticos cruciais das negociações;

9. Solicita a adoção de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os 
direitos fundamentais com base nas suas resoluções anteriores3, que não crie uma 
hierarquia de valores e que garanta a devida avaliação não só do Estado de direito, mas 
também de outros valores da União, incluindo um leque mais vasto de direitos 

1 ECLI:EU:C:2014:2454
2 Carta de 11 de fevereiro de 2020 da Comissária Věra Jourová.
3 Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de outubro de 2016, que contém recomendações à Comissão sobre a 
criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos fundamentais, JO C 215 de 
19.6.2018, p. 162; Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de novembro de 2018, sobre a necessidade de um 
mecanismo abrangente da UE para a proteção da democracia, do primado do Direito e dos direitos fundamentais, 
P8_TA(2018)0456.



PE646.996v02-00 30/76 RR\1218727PT.docx

PT

fundamentais;

10. Sublinha que um sistema judiciário independente constitui a pedra angular do Estado de 
direito, bem como do direito a uma proteção jurídica efetiva4; recomenda um 
afastamento da atual abordagem de dar respostas ad hoc aos processos relativos ao 
Estado de direito em cada país e apela ao desenvolvimento de critérios e avaliações 
contextuais para orientar os Estados-Membros no reconhecimento e na resolução de 
eventuais questões relativas ao Estado de direito de forma regular e comparativa; insta 
os Estados-Membros a estarem sempre preparados para defender o Estado de direito; 
considera que seria desejável chegar a uma cultura partilhada do Estado de direito nos 
27 Estados-Membros e nas instituições da União através da utilização de definições, 
normas e parâmetros de referência comuns, de modo a que o conceito de "Estado de 
direito" seja definido e se possa determinar uma forma de verificar o seu correto 
funcionamento; salienta que o princípio do Estado de direito se aplica não só à 
qualidade dos processos legislativos, mas também à aplicação efetiva e não 
discriminatória da legislação já existente; considera, além disso, que seria útil efetuar 
avaliações regulares por peritos independentes, uma vez que permitiriam à Comissão 
decidir sobre a necessidade de lançar processos por infração numa base mais coerente;

11. Sublinha que há outros instrumentos internacionais que introduzem salvaguardas 
adicionais em matéria de proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos e residentes 
da União, como a Convenção de Istambul e a Carta Social Europeia; exorta o Conselho 
a concluir a ratificação, pela UE, da Convenção de Istambul e insta a Comissão a tomar 
as medidas necessárias para a adesão da UE à Carta Social Europeia;

12. Reitera a importância de reforçar os direitos humanos e os direitos da criança em todos 
os Estados-Membros, que devem ser responsabilizados por quaisquer violações dos 
mesmos detetadas no seu território;

13. Reitera que, no âmbito da próxima Conferência sobre o Futuro da Europa, poderão ser 
identificadas prioridades políticas pré-definidas mas não exaustivas, tais como os 
valores europeus e os direitos e as liberdades fundamentais5; congratula-se com o facto 
de a proteção dos valores europeus e, em particular, dos direitos e das liberdades 
fundamentais dos cidadãos da UE, figurar entre as seis prioridades políticas da 
Comissão Europeia, podendo ser encontrada na Agenda Estratégica do Conselho 
Europeu para 2019-2024, uma vez que se trata, sem dúvida, de uma questão de debate 
cara aos cidadãos; considera importante que a adoção de novos mecanismos para a 
proteção dos valores europeus, incluindo os direitos e as liberdades fundamentais, bem 
como os mecanismos de sanção previstos no n.º 3 do artigo 7.º do TUE, seja debatida 
durante a Conferência;

14. Reitera que a voz dos cidadãos da UE deve ser tida em conta nas decisões sobre o futuro 
da Europa e que é necessário que haja uma verdadeira consulta aberta, inclusiva e 
democrática que chegue aos cidadãos de todas as regiões e cidades da União; sublinha 
que, após a Conferência, a UE deve continuar a dialogar diretamente com os seus 

4 Artigo 19.º do TUE, artigo 67.º, n.º 4, do TFUE e artigo 47.º da Carta.
5 Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de janeiro de 2020, sobre a posição do Parlamento Europeu 
relativamente à Conferência sobre o Futuro da Europa. Textos Aprovados, P9_TA(2020)0010, n.º 7.
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cidadãos, a fim de estabelecer um mecanismo de diálogo permanente;

15. Sugere que a Conferência sobre o Futuro da Europa pondere a possibilidade de 
proporcionar ao Tribunal de Justiça da União Europeia jurisdição sobre todos os aspetos 
do direito da UE, em conformidade com o princípio da separação de poderes;

16. Recorda que a proposta de regulamento sobre a proteção do orçamento da União em 
caso de deficiências generalizadas no que diz respeito ao Estado de direito nos Estados-
Membros permitirá a introdução de sanções destinadas aos Estados-Membros cujo 
desrespeito pelo Estado de direito ponha em risco a boa execução do orçamento da UE e 
os interesses financeiros da UE; salienta, no entanto, a necessidade de alterações ao 
TUE, a fim de reforçar os mecanismos globais de sanção previstos no artigo 7.º, n.º 3;

17. Sublinha a importância de garantir, em todos os Estados-Membros, a proteção eficaz e 
coerente do Estado de direito e a prevenção de violações dos direitos fundamentais; 
reconhece que o Estado de direito desempenha um papel fundamental na prevenção de 
violações dos direitos fundamentais; recorda que os direitos fundamentais são parte 
integrante dos valores da UE e que o artigo 7.º do TUE contém um mecanismo de 
resposta a qualquer violação grave e persistente ou risco manifesto de violação grave, 
por um Estado-Membro, dos valores referidos no artigo 2.º do TUE; salienta que o 
artigo 7.º deve ser aplicado uniformemente a todos os Estados-Membros para garantir a 
igualdade de tratamento;

18. Recorda que o principal obstáculo na aplicação do artigo 7.º, n.º 2, do TUE como 
mecanismo de último recurso para a proteção dos valores da União é a exigência de 
unanimidade no Conselho; observa que um limiar tão elevado é particularmente difícil 
de atingir num organismo em que as considerações políticas desempenham um papel de 
destaque e que, por conseguinte, este mecanismo ainda não foi utilizado de forma 
efetiva;

19. Sugere que o respeito do Estado de direito como um dos critérios de adesão de novos 
Estados-Membros não seja apenas uma condição prévia para a adesão, mas um critério 
vinculativo e executório para controlar o seu cumprimento por parte dos Estados-
Membros ao longo de toda a sua adesão à UE6.

20. Salienta que a UE deve utilizar, de forma mais sistemática, as cláusulas específicas 
previstas nos Tratados que reforçariam a proteção dos direitos fundamentais; solicita, a 
este respeito, que as disposições consagradas no artigo 83.º, n.º 1, do TFUE sejam 
ativadas, o mais rapidamente possível, de molde a incluir a violência baseada no género 
na lista de crimes reconhecidos pela UE;

21. Congratula-se com o facto de a Comissão ter anunciado uma nova estratégia para a 
aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais no programa de trabalho para 2020; 
espera que esta se centre na sensibilização a nível nacional;

22. Reconhece que a saída do Reino Unido da União Europeia irá afetar os direitos dos 
cidadãos a que se refere a Parte II do TFUE e o Título V da Carta dos Direitos 

6 Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de fevereiro de 2019, sobre a aplicação da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia no quadro institucional da UE. Textos Aprovados, P8_TA(2019)0079, n.º 10.
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Fundamentais; insiste em que um controlo conjunto do Parlamento Europeu e do 
Parlamento do Reino Unido da execução e da aplicação do Acordo de Saída seria 
benéfico e congratular-se-ia com a criação de estruturas conjuntas para o efeito7; 
congratula-se com o facto de, durante os primeiros cinco anos após a entrada em vigor 
do Acordo de Saída, a Comissão ser obrigada a apresentar um relatório anual ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a execução e a aplicação do Acordo, em 
particular no que diz respeito à Parte II (Direitos dos Cidadãos); espera que a Comissão 
continue a apresentar relatórios sobre a Parte II do Acordo para além deste prazo.

7 Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de janeiro de 2020, sobre a implementação e o acompanhamento das 
disposições relativas aos direitos dos cidadãos no acordo de saída. Textos Aprovados, P9_TA(2020)0006, n.º 22.
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PARECER DA COMISSÃO DAS PETIÇÕES

dirigido à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

sobre a situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Relatora de parecer: Yana Toom

SUGESTÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos, competentes quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Destaca a importância da utilização da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
(a seguir «Carta»), um ato de direito primário da UE8, pelos Estados-Membros, a nível 
nacional, pelos tribunais nacionais e através da sua inclusão nos processos legislativos 
aquando da aplicação do direito da União, e lamenta a aplicação desigual, pelos Estados-
Membros, das suas disposições, nomeadamente do seu artigo 51.º, que pode enfraquecer o 
projeto europeu e comprometer a qualidade da democracia na União Europeia; insta a 
Comissão a assegurar o respeito e o cumprimento da Carta, utilizando todos os instrumentos 
jurídicos previstos; recorda que as expectativas dos cidadãos da UE no que diz respeito à 
proteção dos seus direitos fundamentais, tal como demonstrado pelas petições, ultrapassam 
o âmbito de aplicação da Carta; entende que é necessária uma melhor promoção da Carta, 
por exemplo através de campanhas direcionadas, tanto nos Estados-Membros como na cena 
internacional, a fim de tornar as suas disposições mais eficazes e promovê-la como fonte de 
interpretação positiva, mesmo nos casos que não são abrangidos pelo âmbito de aplicação 
do direito da UE; incentiva os parlamentos nacionais, no mesmo espírito, a assegurarem os 
mais elevados padrões de proteção dos direitos fundamentais ao redigirem a sua legislação; 
considera que a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) pode prestar 
um apoio valioso aos Estados-Membros a este respeito, caso seja consultada;

2. Sublinha a necessidade de eventuais alterações ao Tratado com vista a reforçar ainda 
mais a proteção dos direitos fundamentais previstos nos Tratados da UE para os 
cidadãos da UE;

3. Relembra a Comissão do seu dever institucional de analisar as queixas dos cidadãos 
sobre eventuais violações dos direitos fundamentais nos Estados-Membros;

8 Ver artigo 6.º do TFUE.



PE646.996v02-00 36/76 RR\1218727PT.docx

PT

4. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem que os cidadãos e residentes da 
UE sejam informados do seu direito de apresentar petições ao Parlamento Europeu e do 
seu direito de recurso ao Provedor de Justiça Europeu como forma de defender os seus 
direitos e de denunciar violações, tal como previsto no artigo 44.º da Carta e no 
artigo 227.º do TFUE;

5. Frisa a necessidade de melhorar o papel das petições através do diálogo e da interação 
com os cidadãos da UE relativamente a casos de má administração por parte das 
instituições, órgãos, organismos ou agências da União Europeia; recorda que as petições 
são geralmente os primeiros indicadores de violações dos direitos fundamentais nos 
Estados-Membros;

6. Entende que a luta da UE contra o racismo, a xenofobia e outras formas de intolerância 
deve começar por uma comunicação clara e um intercâmbio oficial de informações 
corretas; considera que o discurso de ódio e a xenofobia não devem ter lugar na vida 
social, designadamente em eventos desportivos, e está particularmente preocupado com 
as pessoas pertencentes a grupos vulneráveis, uma vez que são frequentemente os alvos; 
insta a Comissão a recolher sistematicamente dados neste domínio, a fim de possibilitar 
respostas políticas e jurídicas eficazes e baseadas em dados concretos; observa, com 
preocupação, que alguns Estados-Membros não implementaram de forma plena ou 
correta a Decisão-Quadro 2008/913/JAI do Conselho, de 28 de novembro de 2008, 
relativa à luta por via do direito penal contra certas formas e manifestações de racismo e 
xenofobia9, nem as respetivas normas mínimas relativas a infrações de apologia, 
negação ou banalização grosseira públicas de certos crimes; insta os Estados-Membros 
a assegurarem que todas as alegações de discurso de ódio e de crimes de ódio sejam 
eficazmente identificadas e tratadas em conformidade com a legislação nacional e da 
UE;

7. Exorta a Comissão a propor uma solução urgente para resolver os casos flagrantes de 
violações dos direitos humanos dos refugiados e migrantes nos centros de acolhimento 
em solo europeu;

8. Salienta que um poder judicial independente, o acesso à justiça, a liberdade de expressão, a 
liberdade de aceder, receber e transmitir informação e o pluralismo dos meios de 
comunicação social são componentes cruciais do Estado de direito; insta a Comissão a fazer 
respeitar estes valores fundamentais da UE sempre que sejam violados pelos 
Estados-Membros; faz notar o papel fundamental desempenhado pela educação no 
desenvolvimento da capacidade das pessoas para analisar as mensagens dos meios de 
comunicação social e salienta, em geral, a necessidade urgente de tomar medidas 
eficazes para combater a desinformação e as «notícias falsas», com vista a assegurar o 
bom desempenho dos meios de comunicação social numa sociedade democrática; 
manifesta a sua profunda preocupação com as insuficiências no acesso à justiça, no 
direito de defesa e na falta de independência do sistema judicial em alguns 
Estados-Membros, que estão a resultar num enfraquecimento do Estado de direito, 
conduzindo à impunidade e à injustiça; exorta a Comissão a desenvolver um mecanismo 
exaustivo de avaliação imparcial e regular da situação do Estado de direito, da 
democracia e dos direitos fundamentais em todos os Estados-Membros; propõe que a 

9 JO L 328 de 6.12.2008, p. 55.
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Comissão crie um organismo da UE para controlar o cumprimento do Estado de direito 
nos Estados-Membros;

9. Insta as instituições da UE e os Estados-Membros a melhorarem a eficácia dos 
instrumentos de cooperação judiciária da UE, em particular o mandado de detenção 
europeu, e a assegurarem que todas as vítimas de crimes tenham conhecimento dos seus 
direitos e tenham acesso a serviços de apoio adequados, em conformidade com a 
Diretiva Direitos das Vítimas10;

10. Insta as instituições da UE e os Estados-Membros a criarem mecanismos jurídicos para 
criminalizar a glorificação de atos de terrorismo específicos e de crimes contra a 
humanidade, uma vez que humilham as vítimas e causam vitimização secundária, 
danificando a dignidade das vítimas e prejudicando a sua recuperação;

11. Insta a Comissão e os Estados-Membros a continuarem a aplicar os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, considerado a pedra angular dos esforços para melhorar a 
União para os seus cidadãos e residentes, nomeadamente através de medidas legislativas, se 
for caso disso, por forma a garantir os direitos sociais a nível nacional e da UE, tais como o 
acesso universal a uma educação inclusiva e de elevada qualidade, a aprendizagem ao longo 
da vida, a integração social e profissional, designadamente das pessoas com deficiência, a 
melhores condições de trabalho e serviços sociais, tal como definido nos princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais; exorta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem a sua 
participação e a transparência dos mecanismos de controlo centrados nas medidas de 
inclusão social para as pessoas com deficiência, tal como previsto no artigo 26.º da Carta; 
recorda a importância de continuar a desenvolver todas as dimensões necessárias do quadro 
da UE para a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(CNUDPD); sublinha a importância de prestar às pessoas com deficiência um apoio 
adequado e de proximidade e insiste, por conseguinte, em que os fundos da UE 
correspondentes se destinem exclusivamente a iniciativas dessa natureza, evitando uma 
abordagem institucionalizada;

12. Exorta todos os Estados-Membros da UE que ainda não tenham aderido ao Protocolo 
Opcional à CNUDPD a ratificarem plenamente esse protocolo, a fim de permitir a 
apresentação de comunicações por pessoas singulares ou em seu nome; insta o 
Conselho a tomar as medidas necessárias para assegurar a adesão da União ao Protocolo 
Opcional;

13. Insta os Estados-Membros a assegurarem o direito à educação para todas as crianças na 
UE e o respeito do superior interesse das crianças, protegendo-as de qualquer tipo de 
discriminação; salienta que os sistemas educativos com programas de imersão 
linguística podem dificultar a aprendizagem, principalmente no que respeita às crianças 
com incapacidades que incluam problemas de desenvolvimento linguístico, como as 
perturbações do espetro do autismo;

10 Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, que 
estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da 
criminalidade e que substitui a Decisão-Quadro 2001/220/JAI do Conselho (JO L 315 de 
14.11.2012, p. 57). 
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14. Chama a atenção para as numerosas petições que denunciam abusos relacionados com 
contratos a termo, também no setor público; lamenta profundamente estas práticas 
correntes e considera-as contrárias aos artigos 30.º e 31.º da Carta, relativos, 
respetivamente, à proteção contra o despedimento e a condições de trabalho justas;

15. Considera que deve ser dada especial atenção ao direito fundamental aos cuidados de 
saúde, consagrado no artigo 35.º da Carta, bem como às implicações específicas para as 
pessoas afetadas pela encefalomielite miálgica/síndrome de fadiga crónica; sublinha que 
a disponibilidade de financiamento suficiente a nível da UE para investigação é crucial 
para compreender melhor as causas e os fatores de desencadeamento da encefalomielite 
miálgica/síndrome de fadiga crónica e das doenças raras;

16. Recorda a necessidade de facultar o acesso a nível da UE ao pilar da justiça ambiental 
da Convenção de Aarhus, com vista a proporcionar um quadro adequado e mecanismos 
eficazes para que a sociedade civil continue a empenhar-se no seu dever de proteção 
ambiental, em conformidade com o espírito do artigo 37.º da Carta;

17. Salienta que são necessárias salvaguardas modernas para assegurar a privacidade e a 
proteção de dados, face ao desenvolvimento de novas tecnologias; observa que, para além 
das implicações éticas das tecnologias emergentes, como a inteligência artificial (IA) e os 
megadados, é necessário ter em conta os direitos fundamentais dos utilizadores; acolhe com 
agrado os esforços da Comissão no sentido de proporcionar um quadro jurídico adequado 
para as tecnologias baseadas na IA; exorta a Comissão, no contexto da criação de redes 5G 
e das respetivas infraestruturas, a assegurar a mais elevada proteção dos direitos dos 
cidadãos, em conformidade com a legislação da UE em matéria de proteção de dados; insta 
a Comissão a elaborar orientações, designadamente normas éticas e regras comuns em 
matéria de transparência, e a estabelecer requisitos comuns para as avaliações de impacto 
em matéria de direitos fundamentais;

18. Realça a necessidade de uma legislação reforçada a nível da UE para proteger o público 
contra infrações relacionadas com novas tecnologias suscetíveis de violar os seus 
direitos fundamentais;
apela à participação efetiva de entidades qualificadas da sociedade civil na fiscalização 
das regras em matéria de proteção de dados, permitindo-lhes apresentar queixas 
relativas a violações da proteção de dados às autoridades nacionais de proteção de 
dados; observa que, juntamente com o quadro jurídico pertinente, é necessário educar o 
público sobre os novos desenvolvimentos digitais, de modo a assegurar a proteção 
efetiva do seu direito à privacidade; destaca, em particular, a necessidade de iniciativas 
específicas e inovadoras e de documentos de orientação específicos para os 
profissionais, designadamente os profissionais de saúde;

19. Recorda que o atual quadro jurídico da UE proporciona proteção contra a discriminação 
em razão do género, raça ou origem étnica, ao passo que outras formas de discriminação 
apenas são abrangidas se estiverem relacionadas com o domínio do emprego e da 
atividade profissional; assinala as provas esmagadoras de discriminação por diferentes 
motivos em domínios como a educação, a proteção social e o acesso a bens e serviços, 
nomeadamente a habitação, e lamenta o impasse na adoção da Diretiva relativa à 
igualdade de tratamento;

20. Insta a FRA a empenhar-se na concretização da igualdade de oportunidades e a fazer do 
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Código de Ética da UE uma declaração de princípios aplicáveis em matéria de evolução 
tecnológica e práticas de desenvolvimento;

21. Sublinha o facto de a violência baseada no género continuar a ser uma violação grave e 
inaceitável; insta o Conselho a concluir com urgência a ratificação pela UE da Convenção 
do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a 
Violência Doméstica (Convenção de Istambul), com base numa ampla adesão e sem 
quaisquer limitações; insta igualmente os restantes Estados-Membros a ratificarem e a 
aplicarem a Convenção de Istambul; insta os Estados-Membros que ainda não aplicaram 
a Convenção de Istambul a fazê-lo; congratula-se, em particular, com o trabalho 
realizado pelo Grupo de Peritos para o Combate à Violência contra as Mulheres e a 
Violência Doméstica (GREVIO) no acompanhamento da aplicação da Convenção de 
Istambul; insta a Comissão a rever a legislação de execução, tendo em conta os efeitos 
secundários da violência baseada no género, e a assegurar a disponibilidade de dados 
estatísticos a nível da UE sobre a violência contra as mulheres, para informar os 
decisores políticos a nível nacional e da UE;

22. Manifesta a sua preocupação com o número de petições que destacam a discriminação 
contra aqueles que exercem os seus direitos fundamentais, nomeadamente no domínio 
da não discriminação, dos direitos linguísticos, dos direitos das minorias e do direito à 
propriedade; recorda que o respeito pela diversidade é um dos princípios fundadores da 
UE e recorda igualmente a obrigação de respeitar a diversidade cultural, religiosa e 
linguística, como consagrado no artigo 22.º da Carta; frisa que, a fim de preservar esta 
diversidade, devem ser promovidas ações de apoio, tanto a nível dos Estados-Membros 
como da UE; acredita que o reforço da promoção da utilização das línguas regionais e 
minoritárias é uma forma de combater a discriminação linguística; salienta, em 
particular, a importância do direito à educação em línguas minoritárias; assinala com 
preocupação que, apesar de uma verdadeiro vínculo à UE, alguns residentes de longa 
duração têm um acesso restrito à livre circulação e não estão protegidos por direitos 
relacionados com a luta contra a discriminação; congratula-se, a este respeito, com a 
Iniciativa de Cidadania Europeia sobre o «Minority SafePack»; insta a Comissão a 
propor instrumentos jurídicos para dar aplicação às sugestões do «Minority SafePack»;

23. Frisa que as disposições do artigo 24.º da Carta, relativo aos direitos fundamentais da 
criança, devem ser devidamente respeitadas, em particular a noção de que o interesse 
superior da criança deve ser primordial em qualquer ação das autoridades públicas, 
incluindo, por exemplo, em decisões relacionadas com litígios transfronteiriços em 
matéria de custódia; recorda também, a este respeito, o direito fundamental da criança a 
ser ouvida, bem como o direito, em princípio, de manter contacto com ambos os 
progenitores, a menos que tal seja manifestamente contrário ao interesse superior da 
criança, e a fazê-lo na sua própria língua, de modo a salvaguardar a diversidade do seu 
património cultural;

24. Apela a uma ação concertada da UE no domínio da proteção das crianças a nível 
europeu e internacional; destaca a necessidade de intensificar a cooperação 
transfronteiriça entre os Estados-Membros e as instituições da UE, com o objetivo de 
encontrar soluções adequadas e rápidas nos casos de rapto de crianças; entende que a 
UE tem um papel a desempenhar na promoção dos direitos da criança, incluindo a nível 
internacional;
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25. Insiste na necessidade de atualizar os poderes do Provedor de Justiça Europeu, tal como 
sugerido na recente proposta legislativa do Parlamento Europeu de revisão do Estatuto 
do Provedor de Justiça Europeu11, com vista a reforçar os direitos fundamentais 
conferidos pelos artigos 42.º e 43.º da Carta no que respeita ao acesso a documentos e à 
remissão de casos para o Provedor de Justiça, respetivamente; recorda que este novo 
regulamento relativo às condições gerais de exercício das funções de Provedor de 
Justiça Europeu, tal como aprovado pelo Parlamento, ainda aguarda a aprovação do 
Conselho.

 

11 Textos aprovados, P8_TA(2019)0080.
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POSIÇÃO SOB A FORMA DE ALTERAÇÕES
DA COMISSÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES E DA IGUALDADE DOS 

GÉNEROS

dirigido à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

sobre a situação dos direitos fundamentais na União Europeia – Relatório anual para os anos 
2018-2019
(2019/2199(INI))

Pela Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros: Samira Rafaela (relatora)

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros apresenta à Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, as seguintes alterações:

Alteração 1
Proposta de resolução
Citação 5-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (CNUDPD ), 

Alteração 2
Proposta de resolução
Citação 5-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos (PIDCP),
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Alteração 3
Proposta de resolução
Citação 5-C (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Pacto 
Internacional sobre os Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais 
(PIDESC),

Alteração 4
Proposta de resolução
Citação 5-D (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial,

Alteração 5
Proposta de resolução
Citação 5-E (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Convenção 
sobre os Direitos da Criança (CDC),

Alteração 6
Proposta de resolução
Citação 6-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Agenda 2030 
das Nações Unidas e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

Alteração 7
Proposta de resolução
Citação 6-B (nova)
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Proposta de resolução Alteração

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

Alteração 8
Proposta de resolução
Citação 8-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos,

Alteração 9

Proposta de resolução
Citação 21-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Índice de 
Igualdade de Género para 2018 e 2019 do 
Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género (EIGE), bem como o seu relatório 
intitulado «Pequim +25 –  Quinta 
avaliação da implementação da 
Plataforma de Ação de Pequim pelos 
Estados-Membros»,

Alteração 10
Proposta de resolução
Citação 27-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, 
de 13 de fevereiro de 2019, sobre o 
retrocesso em matéria de direitos das 
mulheres e de igualdade de género na 
UE1,
______________
1 Textos aprovados, P8_TA(2019)0111.
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Alteração 11
Proposta de resolução
Citação 34-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Recomendação 
(UE) 2018/951 da Comissão relativa às 
normas aplicáveis aos organismos para a 
igualdade de tratamento;

Alteração 12
Proposta de resolução
Citação 34-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Relatório Anual 
da Comissão de 2018 sobre a lista de 
ações para promover a igualdade das 
pessoas LGBTI,

Alteração 13
Proposta de resolução
Citação 38-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o documento de 
análise sobre saúde e direitos sexuais e 
reprodutivos das mulheres na Europa 
(2017) do Comissária para os Direitos 
Humanos do Conselho da Europa,

Alteração 14

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que os direitos das 
mulheres são direitos humanos e, como 
tal, são universais e devem ser respeitados 
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e promovidos em todos os Estados-
Membros;

Alteração 15

Proposta de resolução
Considerando A-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-B. Considerando que o retrocesso em 
matéria de direitos das mulheres e de 
igualdade de género está frequentemente 
associado a uma deterioração da situação 
em matéria de democracia, Estado de 
direito e direitos fundamentais; que os 
direitos das mulheres devem, por 
conseguinte, ser incluídos no mecanismo 
de proteção do Estado de direito no 
próximo quadro financeiro plurianual; 
que os homens e as mulheres devem ser 
aliados no combate a este retrocesso e no 
apoio aos progressos em matéria de 
igualdade de género e de promoção dos 
direitos das mulheres;

Alteração 16

Proposta de resolução
Considerando A-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-C. Considerando que não se 
registaram progressos suficientes em 
matéria de direitos fundamentais, 
nomeadamente de direitos das mulheres, 
e, em particular, em áreas fundamentais 
dos quadros institucionais e políticos de 
igualdade de género; que, nos últimos 
anos, houve um retrocesso organizado e 
preocupante dos direitos das mulheres e 
das pessoas LGBTI+ em alguns Estados-
Membros, com movimentos contra o 
género que tentam limitar a saúde sexual 
e reprodutiva e respetivos direitos, 
nomeadamente através da recusa de 
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acesso a formas modernas de contraceção 
e da introdução de condições prévias 
regressivas em matéria de aborto, de 
tentativas de proibir totalmente o aborto, 
de limitar a igualdade das pessoas 
LGBTI+, de proibir a educação sexual e 
os estudos de género e de promover 
campanhas contra a Convenção de 
Istambul que negam a existência de 
violência baseada no género;

Alteração 17

Proposta de resolução
Considerando A-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-D. Considerando que a violência com 
base no género, em todas as suas formas 
(incluindo assédio e violência no local de 
trabalho, em casa e online), constitui uma 
violação dos direitos fundamentais que 
afeta todos os níveis da sociedade, 
independentemente da idade, do nível de 
ensino, dos rendimentos, da posição social 
e do país de origem ou de residência, e 
representa um importante obstáculo à 
igualdade entre homens e mulheres;

Alteração 18
Proposta de resolução
Considerando A-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-E. Considerando que as mulheres, em 
especial as mulheres com deficiência, 
migrantes, pertencentes a minorias 
étnicas, de cor, ciganas, mais idosas, com 
níveis mais baixos de instrução ou com 
problemas de saúde, bem como as pessoas 
LGBTI+, estão mais frequentemente 
expostas a formas múltiplas e 
intersetoriais de discriminação;
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Alteração 19
Proposta de resolução
Considerando A-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-F. Considerando que 11 Estados-
Membros não fornecem dados sobre as 
mulheres vítimas de homicídio voluntário 
por um parceiro íntimo ou por um 
membro da família; que, de acordo com 
os dados dos restantes 17 Estados-
Membros, 788 mulheres foram mortas por 
um parceiro íntimo ou por membro da 
família em 20162;
______________
2 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df

Alteração 20

Proposta de resolução
Considerando A-G (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-G. Considerando que o artigo 8.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia estabelece o princípio da 
igualdade de género, ao determinar que, 
«na realização de todas as suas ações, a 
União terá por objetivo eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade 
entre homens e mulheres»;

Alteração 21
Proposta de resolução
Considerando A-H (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-H. Considerando que a igualdade 
entre homens e mulheres é um valor 

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
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fundamental da UE; que o direito à 
igualdade de tratamento e à não 
discriminação é um direito fundamental 
consagrado nos Tratados, devendo ser 
aplicado na legislação, na prática, na 
jurisprudência e na vida quotidiana;

Alteração 22
Proposta de resolução
Considerando A-I (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-I. Considerando que o artigo 13.º do 
Tratado de Amsterdão dota a UE com 
uma base jurídica para combater a 
discriminação em razão da raça, da 
origem étnica, da religião ou crença, da 
deficiência, da idade ou da orientação 
sexual;

Alteração 23
Proposta de resolução
Considerando A-J (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-J. Considerando que a UE já adotou 
um quadro geral de igualdade de 
tratamento no emprego e na atividade 
profissional, que lhe confere um mandato 
para combater a discriminação em razão 
da religião ou crença, da idade, da 
deficiência e da orientação sexual no 
mercado de trabalho; Que também devem 
ser adotadas urgentemente medidas 
semelhantes de luta contra a 
discriminação fora do mercado de 
trabalho;

Alteração 24

Proposta de resolução
Considerando A-k (novo)



RR\1218727PT.docx 51/76 PE646.996v02-00

PT

Proposta de resolução Alteração

A-K. Considerando que as mulheres 
continuam a estar sub-representadas e a 
ser discriminadas no mercado de 
trabalho, especialmente em cargos de 
chefia, embora estejam 
sobrerrepresentadas em indústrias com 
remuneração baixa, como o trabalho 
social, a prestação de cuidados e o ensino, 
e consagram mais tempo do que os 
homens ao trabalho doméstico e à 
prestação de cuidados não remunerados, 
uma vez que 80 % de todos os cuidados 
prestados na UE são prestados por 
cuidadores informais não remunerados e 
75 % desses cuidadores são mulheres; 
que, nas nossas sociedades, ainda existe 
uma forte segregação profissional entre 
os papéis e os empregos das mulheres e 
dos homens, o que tem um impacto 
negativo na igualdade de remuneração 
entre os géneros e no desenvolvimento da 
sociedade; que são necessárias medidas 
especiais para apoiar as mulheres, 
especialmente as mulheres que regressam 
ao mercado de trabalho após uma longa 
pausa na carreira, a fim de aumentar as 
suas possibilidades de reentrar no 
mercado de trabalho;

Alteração 25
Proposta de resolução
Considerando A-L (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-L. Considerando que, em média, por 
hora uma mulher recebe 84 cêntimos por 
cada euro que recebe um homem, o que 
resulta numa disparidade salarial de 16 % 
entre homens e mulheres; que a 
disparidade das reformas entre homens e 
mulheres é de 35 %3; 
_______________



PE646.996v02-00 52/76 RR\1218727PT.docx

PT

3

https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df 

Alteração 26
Proposta de resolução
Considerando A-M (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-M. Considerando que a digitalização é 
um exemplo de uma área que é mais bem 
remunerada e tem um grande impacto na 
sociedade; que apenas 17 % dos 
especialistas em TIC são mulheres; que as 
mulheres estão sub-representadas a 
muitos níveis na Europa, como em 
empresas em fase de arranque, no setor 
da inovação e como beneficiárias de 
capital de risco;

Alteração 27
Proposta de resolução
Considerando A-N (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-N. Considerando que, de acordo com 
as conclusões da Agência dos Direitos 
Fundamentais (FRA) no seu Relatório de 
2019 sobre os Direitos Fundamentais, os 
seus inquéritos e os vários estudos 
nacionais, a discriminação e as 
desigualdades por diferentes motivos 
continuam a ser uma realidade da vida 
quotidiana em toda a UE; que estas 
conclusões também demonstram de forma 
consistente que as pessoas que são vítimas 
de discriminação raramente apresentam 
queixa; que os organismos nacionais para 
a igualdade têm um papel fundamental a 
desempenhar na promoção da igualdade 
de tratamento e da prestação de 
assistência às vítimas de discriminação;

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
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Alteração 28
Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que, de acordo com 
o Índice de Igualdade de Género de 2019, 
a representação política das mulheres a 
nível ministerial na UE ainda continua a 
ser inferior à dos homens em cerca de um 
terço;

Alteração 29
Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que, de acordo com 
a Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira, em 2018, as 
mulheres representaram 18 % de todas as 
entradas irregulares na fronteira externa 
da UE e que quase um em cada cinco 
migrantes foram registados como sendo 
crianças, 3 750 das quais como não 
acompanhadas; que estas mulheres e 
crianças são particularmente vulneráveis 
a abusos dos seus direitos fundamentais, 
como o tráfico de seres humanos;

Alteração 30
Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Insta o Conselho a desbloquear 
urgentemente as negociações sobre a 
Diretiva Mulheres nos Conselhos de 
Administração, a fim de corrigir o grande 
desequilíbrio entre homens e mulheres no 
processo de tomada de decisões económicas 
ao mais alto nível, criando assim condições 
para que as mulheres possam usufruir 
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plenamente dos seus direitos sociais e 
económicos; congratula-se com o 
compromisso assumido pela presidente da 
Comissão nas suas orientações políticas de 
criar uma maioria para desbloquear essa 
diretiva;

Alteração 31

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Observa que o acompanhamento 
da Comissão à aplicação da Diretiva 
2006/54/CE relativa à aplicação do 
princípio da igualdade de oportunidades e 
igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres em domínios ligados ao 
emprego e à atividade profissional sobre a 
eliminação da disparidade salarial entre 
homens e mulheres não foi eficaz e apela 
à plena aplicação da diretiva, bem como à 
sua revisão, e à inclusão de um requisito 
que obrigue as empresas a elaborarem 
planos de igualdade de género;

Alteração 32
Proposta de resolução
N.º 2-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-B. Salienta que a disparidade salarial 
baseada no género nos Estados-Membros 
tem um impacto sobre os direitos 
fundamentais das mulheres; reitera a 
importância do princípio de «salário igual 
para trabalho igual» para todas as 
políticas relacionadas com o mercado de 
trabalho consagradas no artigo 157.º do 
TFUE;

Alteração 33
Proposta de resolução
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N.º 2-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-C. Exorta a Comissão a apresentar ao 
Conselho, para aprovação, um programa 
europeu de cuidadores com vista a 
identificar e a reconhecer os diferentes 
tipos de prestação de cuidados informais 
na Europa, bem como a garantir apoio 
financeiro aos cuidadores, reforçando 
assim os direitos laborais das mulheres;

Alteração 34
Proposta de resolução
N.º 2-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-D. Insta os Estados-Membros a 
apoiarem a aplicação da Diretiva 
Equilíbrio Trabalho-Vida, uma vez que 
reforça o princípio da igualdade em 
muitos domínios, como o emprego e o 
trabalho;

Alteração 35
Proposta de resolução
N.º 4-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-D. Assinala que, de acordo com o 
Índice de Igualdade de Género de 2019, as 
desigualdades de género são mais 
preocupantes em termos de poder; observa 
que, em geral, a representação das mulheres 
melhorou nos Estados-Membros que 
adotaram quotas de candidatos prescritas 
legalmente; compromete-se a incentivar a 
participação das mulheres no processo 
eleitoral europeu através da inclusão de 
listas equilibradas em termos de género na 
próxima revisão do Ato relativo à eleição dos 
representantes ao Parlamento Europeu por 
sufrágio universal direto;
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Alteração 36
Proposta de resolução
N.º 4-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-E. Observa que existem diferenças 
consideráveis em toda a UE no que diz 
respeito a mandatos, competências e 
recursos dos organismos para a igualdade 
criados pelos Estados-Membros em 
conformidade com as diretivas em matéria 
de igualdade; insta os Estados-Membros a 
assegurarem que esses organismos podem 
desempenhar as tarefas que lhes são 
atribuídas de forma eficaz e independente e 
que tenham em devida conta a 
recomendação da Comissão;

Alteração 37

Proposta de resolução
N.º 4-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-F. Insta o Conselho a desbloquear 
urgentemente a proposta de diretiva sobre 
a igualdade de tratamento, após 10 anos 
de impasse, a fim de colmatar o atual 
défice de proteção no quadro jurídico da 
UE em matéria de não discriminação por 
motivos de idade, deficiência, religião ou 
crença, ou orientação sexual; exorta o 
Conselho a aplicar, de forma sensível às 
questões de género, o princípio da 
igualdade de tratamento entre pessoas em 
domínios fundamentais como a proteção 
social, o ensino e o acesso a bens e 
serviços e a assegurar que a UE não adote 
uma hierarquia artificial de motivos;

Alteração 38
Proposta de resolução
N.º 4-G (novo)



RR\1218727PT.docx 57/76 PE646.996v02-00

PT

Proposta de resolução Alteração

4-G. Salienta que os efeitos das 
alterações climáticas afetam toda a 
sociedade, mas, em especial, as mulheres 
e os grupos em situação vulnerável ou 
precária, aumentando assim as 
desigualdades e diminuindo a sua 
capacidade de exercer os seus direitos 
fundamentais;

Alteração 39
Proposta de resolução
N.º 4-H (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-H. Lamenta a persistência de 
disparidades em termos salariais e de 
pensões de reforma entre homens e 
mulheres, que continuam a situar-se em 
16 % e 35 % de acordo com os mais recentes 
dados disponíveis; salienta que estes valores 
refletem as desigualdades persistentes no 
domínio do trabalho;

Alteração 40
Proposta de resolução
N.º 4-I (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-I. Congratula-se com o compromisso 
assumido pela presidente da Comissão e 
pela comissária da Igualdade de 
apresentarem propostas para introduzir 
medidas vinculativas em matéria de 
transparência salarial nos primeiros 
100 dias do mandato da Comissão; 
considera que a futura diretiva deve 
incluir políticas em matéria de aplicação e 
sanções fortes para os que não cumpram 
as medidas e deve ser aplicada tanto ao 
setor privado como ao setor público, bem 
como aos pacotes de remuneração na sua 
totalidade; exorta a Comissão a introduzir 
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medidas concretas, com base na 
recomendação de 2014, tais como: a) uma 
definição clara dos critérios de avaliação 
do valor do trabalho; b) sistemas de 
avaliação e de classificação profissional 
neutros em termos de género; c) 
auditorias e relatórios obrigatórios sobre 
a disparidade salarial entre homens e 
mulheres para garantir a igualdade de 
remuneração; d) o direito dos 
trabalhadores de solicitarem informações 
completas sobre remuneração e o direito 
de recurso; e e) objetivos claros para o 
desempenho das empresas em matéria de 
igualdade;

Alteração 41
Proposta de resolução
N.º 4-J (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-J. Lamenta que, de acordo EIGE, os 
progressos realizados em matéria de 
igualdade de género estejam avançar a uma 
«velocidade de caracol», e que a pontuação 
da UE em termos de igualdade de género 
apenas aumentado um ponto desde 2017; 
observa que, em muitos domínios, não estão 
a ser feitas melhorias e que os direitos 
fundamentais das mulheres continuam a ser 
violados;

Alteração 42
Proposta de resolução
N.º 4-K (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-K. Insta os Estados-Membros e todos 
os organismos da UE a cooperarem com o 
EIGE e com a FRA na determinação 
partilhada de trabalharem em conjunto 
para combater a violência e a 
discriminação com base no género; apela 
a uma maior cooperação com as 
entidades internacionais relevantes, como 
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as Nações Unidas, em particular com a 
ONU Mulheres; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a recolherem dados 
sólidos, desagregados e comparáveis para 
informarem políticas de não 
discriminação baseadas em dados 
concretos, acompanhar as tendências e 
avaliar a aplicação das diretivas da UE 
em matéria de igualdade e das normas 
internacionais em matéria de direitos 
humanos; congratula-se, a este respeito, 
com a criação do subgrupo sobre dados 
relativos à igualdade do Grupo de Alto 
Nível da UE sobre não discriminação, 
diversidade e igualdade e com as suas 
orientações sobre a melhoria da recolha e 
da utilização de dados;

Alteração 43
Proposta de resolução
N.º 4-L (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-L. Congratula-se com o compromisso 
assumido pela comissária Helena Dalli de 
apresentar, até 8 de março de 2020, uma 
nova e ambiciosa estratégia para a 
igualdade de género, que inclua novas 
propostas legislativas, bem como medidas 
políticas incisivas, nomeadamente medidas 
relativas à participação de género, aos 
estereótipos de género, à deficiência, ao 
retrocesso nos direitos das mulheres e ao 
combate à violência contra as mulheres;

Alteração 44

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Condena o retrocesso nos direitos 
das mulheres e na igualdade de género 
em vários Estados-Membros; manifesta 
preocupação face às restrições à saúde e 



PE646.996v02-00 60/76 RR\1218727PT.docx

PT

aos direitos sexuais e reprodutivos 
(SDSR) e insta os Estados-Membros a 
absterem-se de adotar medidas que 
comprometam os direitos humanos, a 
igualdade de género e a SDSR; reitera 
que a SDSR são direitos fundamentais de 
todas as mulheres e raparigas que devem 
respeitados, incluindo o direito à 
autonomia física e sexual e a estar livre 
de coação, discriminação e violência; está 
firmemente convicto de que o acesso à 
SDSR e, em particular, à escolha da 
contraceção, do planeamento familiar e 
dos cuidados de saúde primários, 
ginecológicos e obstétricos, incluindo o 
aborto seguro e legal, devem ser 
garantidos a todas as mulheres na UE; 
exorta os Estados-Membros a 
despenalizarem o aborto e os cuidados 
relacionados com o aborto; insta a 
Comissão a incluir a promoção e a 
melhoria da SDSR na próxima estratégia 
em matéria de saúde;

Alteração 45
Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Salienta que a violência baseada 
no género é a consequência e uma das 
causas das persistentes desigualdades de 
género;

Alteração 46

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Reitera firmemente o valor da 
Convenção do Conselho da Europa para 
a Prevenção e o Combate à Violência 
Contra as Mulheres e a Violência 
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Doméstica (Convenção de Istambul) como 
o primeiro instrumento internacional 
holístico de luta contra a violência com 
base no género; congratula-se com o 
compromisso assumido pela presidente da 
Comissão na sua Agenda para a Europa 
de desbloquear a adesão da UE à 
Convenção de Istambul; salienta a 
necessidade de concluir urgentemente a 
adesão da UE com base numa adesão 
ampla e sem limitações, de defender a sua 
ratificação por todos os Estados-Membros 
e de assegurar a correta aplicação da 
Convenção; recorda aos Estados-
Membros que a adesão proposta da UE 
não dispensa a ratificação da Convenção 
a nível nacional; congratula-se com o 
recente parecer da Comissão de Veneza 
do Conselho da Europa sobre a Arménia 
como um excelente instrumento para 
clarificar e combater todas as ideias 
erradas sobre a Convenção de Istambul;

Alteração 47

Proposta de resolução
N.º 6-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-C.  Saúda os compromissos em 
matéria de igualdade assumidos pela 
presidente da Comissão nas suas 
orientações políticas para a próxima 
Comissão Europeia (2019-2024), as 
medidas anunciadas no Programa de 
Trabalho da Comissão para 2020 e, em 
particular, as propostas relativas a 
normas mínimas sobre a definição de 
certos tipos de violência e o reforço da 
Diretiva Direitos das Vítimas, bem como a 
apresentação de uma proposta para 
acrescentar a violência contra as 
mulheres à lista de crimes reconhecidos 
pela UE definidos no Tratado; considera 
que a melhor forma de prossegui é 
regulamentar a prevenção e a eliminação 
de todas as formas e dimensões da 
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violência baseada no género num único 
ato legislativo, adotando uma diretiva 
relativa ao combate à violência contra as 
mulheres e as raparigas e outras formas 
de violência baseada no género;

Alteração 48
Proposta de resolução
N.º 6-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-D. Manifesta profunda preocupação 
relativamente ao número alarmante de 
feminicídios na Europa, que representam 
a forma mais extrema de violência contra 
as mulheres; lamenta a falta de dados 
disponíveis em alguns Estados-Membros, 
que reflete o facto de este problema não 
ser reconhecido;

Alteração 49
Proposta de resolução
N.º 6-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-E. Recorda que a violência baseada 
no género e a violência doméstica se 
encontram por toda a UE e que as vítimas 
têm frequentemente um acesso limitado à 
justiça e a proteção adequada; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
responderem adequadamente a este grande 
desafio em matéria de direitos fundamentais 
e de segurança, tornando-o uma prioridade 
e trabalhando com as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei para 
promover um melhor acesso à justiça;

Alteração 50
Proposta de resolução
N.º 6-F (novo)
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Proposta de resolução Alteração

6-F. Insta a Comissão e o Conselho a 
ativarem assim que possível a cláusula 
«passerelle» consagrada no artigo 83.º, 
n.º 1, do TFUE, a fim de incluir a 
violência contra as mulheres e as 
raparigas e outras formas de violência 
baseada no género no catálogo de crimes 
reconhecidos pela UE, e a permitirem que 
a Comissão apresente uma proposta de 
diretiva que utilize o artigo 83.º do TFUE 
como base jurídica;

Alteração 51
Proposta de resolução
N.º 6-G (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-G. Lamenta a tendência dos últimos 
anos de redução dos fundos da UE para o 
combate a todas as formas de violência 
contra as mulheres e as raparigas; reitera 
o seu pedido de afetação e de aumento dos 
recursos para a vertente «Daphne» do 
programa Direitos e Valores, bem como 
para o seu objetivo específico relacionado 
com a promoção e a defesa da igualdade 
de género e a integração transversal da 
perspetiva de género;

Alteração 52
Proposta de resolução
N.º 6-H (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-H. Refere que demasiadas mulheres 
continuam a ser vítimas de assédio sexual 
em espaços públicos e no local de 
trabalho; insta os Estados-Membros e as 
instituições, organismos e agências da UE 
a intensificarem a sua resposta a este 
fenómeno; exorta a Comissão e os 
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Estados-Membros a combaterem o 
assédio online, que visa raparigas e 
mulheres de forma desproporcionada, em 
particular as que fazem parte da vida 
pública e política; congratula-se com a 
recentemente adotada Convenção da OIT 
sobre a Eliminação da Violência e do 
Assédio no Mundo do Trabalho (C190) e 
insta todos os Estados-Membros a 
ratificá-la sem demora; exorta os Estados-
Membros a lançarem campanhas de 
sensibilização sobre esta matéria , 
dirigidas à função pública e ao setor 
privado;

Alteração 53
Proposta de resolução
N.º 6-I (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-I. Solicita à Comissão e aos Estados-
Membros que melhorem a disponibilidade e 
a comparabilidade dos dados de qualidade 
desagregados sobre a violência baseada no 
género através da cooperação com o 
Eurostat, o EIGE e a FRA, em 
conformidade com as obrigações da 
Convenção de Istambul em matéria de 
recolha de dados e de investigação; exorta, 
uma vez mais, a Comissão a criar um 
observatório europeu da violência baseada 
no género, a fim de recolher dados precisos 
e comparáveis, semelhante ao Observatório 
Público da Violência contra as Mulheres do 
EIGE; 

Alteração 54
Proposta de resolução
N.º 6-J (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-J. Salienta que as iniciativas 
destinadas a atenuar as desigualdades de 
género na UE desempenham um papel 
central na promoção e na proteção dos 
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direitos fundamentais das mulheres; 
solicita, a este respeito, que seja adotada 
uma abordagem sólida e baseada em 
factos que permita a elaboração de 
avaliações de impacto adequadas e úteis 
em matéria de igualdade de género;

Alteração 55
Proposta de resolução
N.º 6-K (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-K. Recorda que a integração 
transversal da perspetiva de género é um 
instrumento indispensável para eliminar as 
desigualdades, promover a igualdade de 
género e combater a discriminação; reitera o 
seu apelo à Comissão para que introduza a 
perspetiva de género em todas as políticas e 
atividades internas e externas da União; 
congratula-se com o compromisso assumido 
pela nova comissária da Igualdade de criar 
um grupo de trabalho sobre igualdade com o 
objetivo de desenvolver uma abordagem 
intersetorial da integração da perspetiva de 
género em todas as políticas da UE; 
considera que relações interinstitucionais 
mais fortes no campo da integração da 
perspetiva de género podem ajudar a 
desenvolver políticas da UE sensíveis à 
dimensão de género; apela, por conseguinte, 
a uma cooperação estruturada em matéria 
de integração da perspetiva de género entre 
todos os parceiros institucionais, como a 
Comissão, o Conselho e o EIGE;

Alteração 56
Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Solicita que seja adotada a nova 
estratégia para a saúde dos ciganos e a 
estratégia 2020 para os ciganos, que visa 
combater a discriminação contra as 
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mulheres ciganas, incluindo as graves 
violações dos direitos de saúde 
reprodutiva e materna de que são alvo em 
estabelecimentos de saúde;

Alteração 57
Proposta de resolução
N.º 7-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-B. Observa que, em relação ao ODS 
5, a FRA publicou, em 2014, o primeiro, e 
até à data o único, inquérito à escala da 
UE sobre violência contra as mulheres e 
que o conjunto de dados para o próximo 
inquérito será recolhido entre 2020 e 
2022; incentiva a Agência a publicar o 
inquérito com mais frequência e 
regularidade e a realizar outros inquéritos 
sobre a discriminação com base no 
género;

Alteração 58
Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Insta a Comissão a colocar a 
perspetiva de género em primeiro plano no 
Semestre Europeu, introduzindo uma 
dimensão de género na análise anual do 
crescimento e no processo de formulação 
das recomendações específicas por país 
(REP);

Alteração 59
Proposta de resolução
N.º 8-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-B. Salienta a necessidade de eliminar 
os obstáculos ao acesso à justiça baseados 
no género existentes nos Estados-Membros, 
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sejam socioeconómicos, jurídicos ou 
processuais, e insta a Comissão e os 
Estados-Membros a tomarem medidas para 
esse fim; insta os Estados-Membros a 
implementarem plenamente a diretiva 
relativa aos direitos das vítimas, a fim de 
garantir sensibilização relativamente a 
direitos, e solicita que todas as vítimas de 
crimes tenham acesso a serviços de apoio 
adequados e a vias de recurso eficazes; 
sublinha que o acesso à justiça é uma 
questão fundamental para as mulheres 
vítimas de violência baseada no género e 
que, entre as vítimas, as mulheres migrantes 
sem documentos estão numa posição 
duplamente vulnerável, uma vez que podem 
ter relutância em denunciar violações à 
polícia; 

Alteração 60
Proposta de resolução
N.º 8-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-C. Observa que a orçamentação 
sensível ao género é uma das dimensões 
essenciais de uma estratégia de integração 
da perspetiva de género; salienta que a 
orçamentação sensível ao género deve 
passar a ser parte integrante do processo 
orçamental, nomeadamente no próximo 
QFP; sublinha o seu apelo para o 
aditamento de uma cláusula de 
orçamentação sensível ao género no 
regulamento sobre o próximo QFP e de 
uma disposição destinada a assegurar 
uma revisão intercalar sensível ao género;

Alteração 61
Proposta de resolução
N.º 8-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-D. Insta os Estados-Membros a 
cumprirem plenamente as suas 
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obrigações nos termos do PIDESC, da 
Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres e da ICERD;

Alteração 62
Proposta de resolução
N.º 8-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-E. Exorta a Comissão e o Conselho a 
apresentarem um orçamento realista que 
permita combater eficazmente a 
discriminação e as desigualdades por 
diferentes motivos, a promoverem a 
igualdade de tratamento e a prestarem 
apoio as vítimas de discriminação; reitera 
que deve ser atribuído, no orçamento, 
financiamento suficiente às futuras 
atividades da FRA;

Alteração 63
Proposta de resolução
N.º 8-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-F. Solicita à UE e aos Estados-
Membros que apliquem plenamente a 
CNUDPD e o seu Protocolo Facultativo; 
recorda que as mulheres e as raparigas com 
deficiência estão particularmente expostas a 
diversas formas de discriminação, o que, por 
conseguinte, as impede de usufruir 
plenamente dos seus direitos fundamentais 
em pé de igualdade com as outras pessoas;

Alteração 64
Proposta de resolução
N.º 8-G (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-G. Insta os Estados-Membros a 
assegurarem que os direitos das mulheres 
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e das pessoas LGBTI+ são protegidos e 
reconhecidos como princípios de 
igualdade intrínsecos à democracia e ao 
Estado de direito;

Alteração 65
Proposta de resolução
 N.º 8-H (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-H. Observa que, em maio de 2019, a 
Agência relançou, após sete anos, o 
segundo inquérito a nível da UE sobre as 
pessoas LGBTI, que visa compilar as 
experiências de discriminação e de crimes 
de ódio de lésbicas, gays, bissexuais, 
transexuais e intersexuais na UE, na 
Macedónia do Norte e na Sérvia, bem 
como os seus pontos de vista e os desafios 
que enfrentam; insta a FRA a publicar os 
resultados do inquérito em 2020 e a 
assegurar que, no futuro, o inquérito seja 
realizado com mais frequência e 
regularidade;

Alteração 66
Proposta de resolução
N.º 8-I (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-I. Salienta a necessidade de políticas 
específicas com uma abordagem 
intersetorial para garantir os direitos 
fundamentais das mulheres vulneráveis que 
sofrem de múltiplas formas de 
discriminação, como as mulheres 
refugiadas, requerentes de asilo, migrantes, 
de minorias religiosas ou étnicas, LGBTI+, 
idosas ou com deficiência;

Alteração 67
Proposta de resolução
N.º 8-J (novo)
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Proposta de resolução Alteração

8-J. Manifesta profunda preocupação 
com o facto de, nos últimos anos, os 
movimentos contrários à igualdade dos 
géneros e contra as pessoas LGBTI+ terem 
conquistado espaço em vários Estados-
Membros; salienta que esses movimentos 
procuram pôr em causa os direitos 
fundamentais consagrados em matéria de 
igualdade de género e visam bloquear e 
abolir as leis e as políticas que protegem os 
direitos das mulheres e defendem as pessoas 
LGBTI+ contra os crimes de ódio e a 
discriminação;

Alteração 68
Proposta de resolução
N.º 8-K (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-K. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que adote uma estratégia da UE 
relativa às pessoas LGBTI+, que tenha 
em conta os anteriores pedidos do 
Parlamento e assegure a continuidade e o 
acompanhamento rigoroso da lista de 
medidas destinadas a promover a 
igualdade das pessoas LGBTI+ da 
anterior Comissão;

Alteração 69
Proposta de resolução
N.º 8-L (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-L. Observa que as mulheres mais 
vulneráveis pertencem a grupos 
minoritários, incluindo minorias de 
género, sexuais, étnicas e religiosas; insta 
a Comissão e os Estados-Membros a 
tomarem medidas eficazes para combater 
o discurso de ódio contra esses grupos 



RR\1218727PT.docx 71/76 PE646.996v02-00

PT

vulneráveis;

Alteração 70
Proposta de resolução
N.º 8-M (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-M. Exorta a Comissão e os Estados-
Membros a comunicarem e reafirmarem a 
importância e as vantagens para a sociedade 
decorrentes da proteção dos direitos das 
mulheres e da igualdade de género e da 
eliminação dos estereótipos de género e a 
apoiarem o desenvolvimento e a divulgação 
de investigação e de informações baseadas 
em factos sobre os direitos das mulheres;

Alteração 71
Proposta de resolução
N.º 8-N (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-N. Compromete-se a propor medidas 
para alcançar o equilíbrio de género nas 
instituições da UE no quadro da próxima 
Conferência sobre o Futuro da Europa;

Alteração 72

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Observa com preocupação a 
crescente redução do espaço para a 
sociedade civil independente em alguns 
Estados-Membros, em particular para as 
organizações de defesa dos direitos das 
mulheres e para os defensores dos direitos 
humanos; insta a Comissão a reforçar o 
apoio e a proteção das organizações da 
sociedade civil e das mulheres defensoras 
dos direitos humanos ativas a nível 
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nacional e local, que estão a trabalhar 
para promover, em especial, a igualdade 
de género e a saúde e os direitos sexuais e 
reprodutivos, nomeadamente através do 
programa Direitos e Valores; salienta a 
importância da participação das 
organizações da sociedade civil na 
Conferência sobre o Futuro da Europa;

Alteração 73
Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Insta os Estados-Membros a 
cumprirem as suas obrigações em matéria 
de direitos humanos e a aplicarem 
plenamente os acórdãos do Tribunal 
Europeu dos Direitos Humanos;

Alteração 74

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Realça que as mulheres migrantes 
sem documentos e as crianças devem 
poder usufruir plenamente dos seus 
direitos fundamentais básicos, 
independentemente do seu estatuto 
jurídico ou administrativo; manifesta 
profunda preocupação face à situação dos 
migrantes e dos requerentes de asilo que 
são introduzidos clandestinamente na 
UE; solicita a abertura de vias legais e 
seguras de migração e de asilo, a fim de 
evitar a violência sexual ou baseada no 
género; salienta ainda, a este respeito, 
que todos os procedimentos jurídicos e 
administrativos devem ser realizados com 
celeridade; recorda que as mulheres e as 
crianças podem ser obrigadas a cometer 
atos sexuais em troca de proteção ou de 
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apoio básico a fim de sobreviverem; 
sublinha, a este respeito, que a melhoria 
dos sistemas de assistência e de registo é 
extremamente importante, bem como a 
necessidade de resolver a questão da 
separação familiar e a falta de meios 
legais e seguros de entrada na UE; 
destaca a necessidade de os 
procedimentos de reagrupamento familiar 
garantirem o respeito pelos direitos 
individuais das mulheres e das raparigas 
que se reúnem com as suas famílias na 
UE, para que não sejam obrigadas a 
depender de um membro da família para 
terem acesso aos serviços de saúde, ao 
ensino ou ao trabalho;

Alteração 75
Proposta de resolução
N.º 13-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-B. Insta a UE a mobilizar os meios 
necessários para combater o tráfico e a 
exploração sexual; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a adotarem medidas para 
prevenir e combater a utilização de novas 
tecnologias como ferramenta de 
recrutamento de mulheres e de raparigas 
para o tráfico de seres humanos, 
especialmente para a exploração sexual e 
laboral;

Alteração 76
Proposta de resolução
N.º 4-M (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-M. Solicita, por conseguinte, que seja 
dada especial atenção ao fosso digital 
entre homens e mulheres, que tem um 
impacto considerável no acesso ao 
emprego e aos serviços e, 
consequentemente, no direito das 
mulheres ao emprego;
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