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B8-0488/2018 

Resolução do Parlamento Europeu sobre o aumento da violência neofascista na Europa 

(2018/2869(RSP)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

– Tendo em conta a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais, 

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

– Tendo em conta os artigos 2.º e 10.º do Tratado da União Europeia (TUE), 

– Tendo em conta as declarações do Conselho e da Comissão, de 2 de outubro de 2018, 

sobre o aumento da violência neofascista na Europa, 

– Tendo em conta o artigo 123.º, n.º 2, do seu Regimento, 

A. Considerando que o artigo 10.º, n.º 3, do TUE reconhece o direito de todos os cidadãos 

a participarem na vida democrática da União e que esse artigo reflete os direitos 

garantidos aos cidadãos dos Estados-Membros pelas respetivas constituições nacionais; 

B. Considerando que esta disposição deve ser interpretada à luz do artigo 2.º do TUE, que 

recorda os valores comuns da União e dos seus Estados-Membros; 

C. Considerando que, na democracia, o exercício da política exclui o recurso a qualquer 

forma de violência; 

D. Considerando que a violência tem sido, há demasiado tempo, utilizada e legitimada 

pelos grupos políticos de todo o espetro político; 

E. Considerando que a transição para a alternância política é inerente à democracia e não 

pode legitimar o recurso à violência; 

1. Condena qualquer uso da violência para fins políticos; 

2. Considera que o tema do recurso à violência para fins políticos é demasiado importante 

para ser aproveitado para fins partidários e que não deve ser tolerada qualquer forma de 

violência política, independentemente dos pretextos ideológicos, económicos, sociais, 

étnicos, religiosos, ambientais, etc., sob os quais ocorra; 

3. Alerta para o facto de o termo «fascista» ser utilizado com demasiada frequência para 

descredibilizar a oposição política democrática e justificar uma violência inaceitável; 

condena as organizações que utilizam essa retórica e as forças políticas que as apoiam; 

4. Apela a todos os partidos políticos a absterem-se de aproveitar excessos individuais 

reais ou presumidos para tentar minar a credibilidade de governos legítimos eleitos ou 
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para diabolizar formações políticas nacionais ou europeias legalmente reconhecidas; 

5. Salienta que a crítica de instituições políticas, ideologias ou religiões não constitui, por 

si só, uma manifestação de fascismo, de xenofobia ou de discurso de ódio; 

6. Recorda que a luta contra a violência política não deve conduzir, na realidade, ao 

abandono da liberdade de expressão; 

7. Insiste em que os cidadãos têm o direito de defender as suas ideias políticas através de 

ações ou eventos de qualquer natureza, desde que sejam pacíficos e não provoquem 

danos à propriedade ou às pessoas; 

8. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 

e aos Estados-Membros. 

 


