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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) 
n.º 168/2007 que cria a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia
(COM(2020)0225 – (2020/0112R(APP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) 
n.º 168/2007 que cria a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
(COM(2020)0225),

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o 
artigo 352.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 168/2007 do Conselho, de 15 de fevereiro 
de 2007, que cria a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia1 
(Regulamento FRA), 

– Tendo em conta a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, os artigos 2.º, 6.º e 7.º do 
Tratado da União Europeia e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta a Declaração Conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho da UE e 
da Comissão Europeia, de 19 de julho de 2012, sobre as agências descentralizadas e a 
Abordagem Comum,

– Tendo em conta o estudo intitulado «Strengthening the Fundamental Rights Agency – 
The Revision of the Fundamental Rights Agency Regulation» (Reforçar a Agência dos 
Direitos Fundamentais – a revisão do Regulamento relativo à Agência dos Direitos 
Fundamentais), publicado em maio de 2020 pelo seu Departamento Temático dos 
Direitos dos Cidadãos e dos Assuntos Constitucionais,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.º 5, do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos 
Géneros,

– Tendo em conta o relatório provisório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 
dos Assuntos Internos (A9-0000/2020),

A. Considerando que a proposta de regulamento do Conselho representa um passo em 
frente para tornar o trabalho da Agência dos Direitos Fundamentais (FRA) eficaz, 
permitindo-lhe operar plenamente em todos os domínios da competência da União e 
clarificando as suas tarefas e métodos de trabalho;

B. Considerando que o papel da FRA enquanto agência independente e de pleno direito da 

1 JO L 53 de 22.2.2007, p. 1.
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UE e guardiã dos direitos fundamentais deve ser reforçado; 

C. Considerando que as ambições da UE no sentido de desenvolver uma dimensão externa 
reforçada devem refletir-se numa maior participação da FRA no acompanhamento e no 
controlo dos atos e das atividades da União e dos seus Estados-Membros no domínio da 
política externa e de segurança comum;

D. Considerando que, num mundo globalizado, a cooperação internacional com países 
terceiros é cada vez mais importante para garantir uma proteção suficiente dos direitos 
fundamentais;

E. Considerando que é possível reforçar a confiança entre os cidadãos da UE no trabalho 
das autoridades policiais e judiciais quando os atos e as atividades da União e dos seus 
Estados-Membros são objeto de um acompanhamento e controlo suficientes para 
garantir que estão em consonância com os valores fundamentais, e que a atividade da 
FRA no espaço de liberdade, segurança e justiça é, por conseguinte, da maior 
importância;

1. Reconhece o objetivo da FRA de fornecer informações, assistência e conhecimentos 
especializados em matéria de direitos fundamentais e de defender e proteger esses 
direitos na UE; sublinha o seu papel de facilitadora no apoio à União e aos seus 
Estados-Membros no contexto da adoção de medidas ou da definição de linhas de 
atuação em matéria de direitos fundamentais;

2. Salienta que o antissemitismo é um fenómeno complexo e exige uma resposta holística 
que englobe todos os domínios de intervenção; recorda que o aumento do ódio contra os 
judeus e do antissemitismo constitui uma ameaça para os nossos valores democráticos; 
regista com grande preocupação o aumento do discurso de incitamento ao ódio 
antissemita; frisa a necessidade de tomar medidas a este respeito; 

3. Reitera a sua firme intenção de permitir que a FRA opere plenamente em todos os 
domínios da competência da União e desempenhe o seu papel, tal como previsto pelos 
legisladores da UE, e, por conseguinte, de determinar os princípios e as condições em 
que poderia dar a sua aprovação;

4. Solicita ao Conselho que, ao alterar o Regulamento FRA, tenha em conta as seguintes 
considerações:

i) Âmbito de aplicação do regulamento

Em consonância com as alterações resultantes da entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa, o termo «Comunidade» deve ser substituído pelo termo «União» em todo o 
regulamento. Tal implica que a FRA deve abranger os atos ou as atividades da União ou 
dos Estados-Membros relacionados com a política externa e de segurança comum ou no 
âmbito dessa política, bem como no espaço de liberdade, segurança e justiça;

ii) Cooperação com países terceiros

A concessão do estatuto de observador não deve ser limitada aos países candidatos ou 
aos países com os quais tenha sido celebrado um acordo de estabilização e de 
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associação, devendo estar aberta a outros países terceiros, como os países do Espaço 
Económico Europeu/Associação Europeia de Comércio Livre, o Reino Unido após o 
Brexit e os países abrangidos pela política europeia de vizinhança;

iii) Domínios de atividade

Para além da luta contra o racismo, a xenofobia e a intolerância inerente, o combate ao 
antissemitismo deve ser especificamente mencionado entre os domínios de atividade da 
FRA, e não apenas nos considerandos; tal estaria em consonância com as atividades 
realizadas pela FRA em relação a incidentes antissemitas desde 2009, com atualizações 
anuais da situação em cada Estado-Membro;

iv) Programação anual e plurianual

Deve ser tida em conta a proposta da Comissão de pôr termo ao anterior quadro 
plurianual quinquenal; a FRA deve preparar a sua programação em estreita consulta 
com os agentes de ligação nacionais da FRA, a fim de coordenar o trabalho da melhor 
forma possível com as autoridades nacionais competentes; o projeto de documento de 
programação deve ser enviado à instância preparatória competente do Conselho e ao 
Parlamento Europeu para debate, e, à luz dos resultados desse debate, o diretor da FRA 
deve apresentar o projeto de documento de programação ao conselho de administração 
da FRA para aprovação;

5. Exorta a Comissão a ponderar uma revisão mais ampla do Regulamento FRA, na 
sequência de uma avaliação de impacto exaustiva, a fim de reforçar a independência da 
FRA; insta a Comissão a refletir, em particular, sobre:

i) Conselho de administração

Tal como acontece com muitas outras agências da UE, a Comissão das Liberdades 
Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos deve ter o direito de nomear mais um 
membro do conselho de administração da FRA; os membros do conselho de 
administração devem ter o direito de ser renomeados uma vez, sendo desnecessária a 
limitação de mandatos não consecutivos;

ii) Avaliação e revisão independentes das atividades da FRA

De cinco em cinco anos, os atos e as atividades da FRA devem ser submetidos a uma 
avaliação externa independente não encomendada pela Comissão. O objetivo da 
avaliação externa independente deve ser avaliar, em particular, o impacto, a eficácia, a 
eficiência, bem como as práticas de trabalho das atividades e as realizações da FRA; o 
conselho de administração deve examinar as conclusões da avaliação referida no 
artigo 30.º, n.º 3, e transmitir à Comissão as recomendações de alterações que possam 
ser necessárias no que respeita à FRA, aos seus métodos de trabalho e ao âmbito da sua 
missão; a Comissão deve transmitir o relatório de avaliação e as recomendações ao 
Parlamento, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 
Regiões e torná-los públicos; após ter examinado o relatório de avaliação e as 
recomendações, a Comissão pode apresentar as propostas de alteração ao regulamento 
que considerar necessárias;
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iii) Tarefas

A pedido do Conselho, da Comissão ou do Parlamento, a FRA deve poder realizar 
investigação científica, inquéritos e estudos preparatórios e de viabilidade e formular e 
publicar conclusões e pareceres sobre temas específicos; tal deve também ser possível 
por iniciativa da FRA, e não apenas a pedido de uma instituição da UE; além disso, os 
Estados-Membros a título individual ou um grupo de Estados-Membros devem ter o 
direito de iniciativa;

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Agência dos Direitos Fundamentais (FRA) desempenha um papel preponderante no 
fornecimento de informações, assistência e conhecimentos especializados em matéria de 
direitos fundamentais e na defesa e proteção desses direitos na UE. Atua como facilitadora 
para as instituições da UE e os Estados-Membros no contexto da adoção de medidas ou da 
definição de linhas de atuação em matéria de direitos fundamentais.

A fim de cumprir estas importantes tarefas, é necessário atualizar o atual mandato da FRA, 
também em consonância com as mudanças institucionais ocorridas desde a adoção do 
mandato atual em 2007. A este respeito, as ambições da UE no sentido de desenvolver uma 
dimensão externa reforçada devem refletir-se numa maior participação da FRA no 
acompanhamento e no controlo dos atos e das atividades da União e dos seus 
Estados-Membros no domínio da política externa e de segurança comum, nomeadamente 
ampliando as possibilidades de cooperação com países terceiros, como os países do 
EEE/AECL, o Reino Unido após o Brexit e os países abrangidos pela política europeia de 
vizinhança. Além disso, o mandato da FRA deve abranger igualmente os atos e as atividades 
das autoridades policiais e judiciais no espaço de liberdade, segurança e justiça.

Tendo em conta o seu papel de agência independente, o conselho de administração da FRA 
deve estar em condições de decidir anualmente sobre os documentos de programação e, de 
cinco em cinco anos, deve ser realizada uma avaliação externa independente, a fim de avaliar 
o impacto, a eficácia, a eficiência, bem como as práticas de trabalho das atividades e as 
realizações da FRA.


