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SUGESTÕES

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

1. Realça o elevado número de petições recebidas por parte de cidadãos preocupados com 
as violações ao Estado de direito nos respetivos países e com as consequências dessas 
violações nas suas vidas; salienta que a plena proteção dos direitos dos cidadãos da 
União apenas pode ser assegurada em toda a União se todos os Estados-Membros 
respeitarem todos os princípios subjacentes ao Estado de direito, uma vez que as 
deficiências num Estado-Membro têm impacto noutros Estados-Membros e na União no 
seu conjunto;

2. Observa que, apesar dos reiterados pedidos por parte do Parlamento, o Relatório de 
2020, da Comissão, sobre o Estado de Direito não abrange os domínios da democracia e 
dos direitos fundamentais; insta a Comissão a assegurar a igualdade de tratamento de 
todos os valores fundadores da União no seu próximo relatório; considera que a 
Comissão deve igualmente envolver peritos independentes neste exercício anual a fim 
de garantir total credibilidade, bem como fornecer indicações claras sobre o seguimento 
a dar a eventuais lacunas detetadas;

3. Critica o facto de o Conselho não ter feito progressos através da aplicação de sanções 
nos procedimentos pendentes ao abrigo do artigo 7.º do TUE, confirmando que a União 
continua estruturalmente mal equipada para combater as violações ao Estado de direito; 
salienta que, em todo o caso, deve ser feita uma utilização plena e eficaz de todos os 
instrumentos disponíveis a nível da União, tais como os processos por infração, os 
procedimentos consagrados no Regulamento Disposições Comuns e no Regulamento 
relativo à Condicionalidade1, o quadro do Estado de Direito e o artigo 7.º do TUE, a fim 
de combater as violações ao Estado de direito; sublinha as elevadas expectativas dos 
cidadãos, expressas nas petições, solicitando uma resposta adequada e rápida a nível da 
União para pôr termo a tais violações;

4. Lamenta que as reformas adotadas em alguns Estados-Membros tenham ameaçado 
seriamente a independência do sistema judicial, aumentando a influência do poder 
executivo e legislativo sobre o seu funcionamento, levando assim a Comissão a iniciar 
processos por infração e a suscitar preocupações no contexto dos procedimentos ao 
abrigo do artigo 7.º do TUE;

5. Salienta que a pandemia de COVID-19 confirmou a importância de reforçar o 
jornalismo independente e o acesso a informações pluralistas, enquanto principais 
facilitadores do Estado de direito e da responsabilização democrática, capazes de 
fornecer aos cidadãos informações assentes em factos verificados, contribuindo assim 
para a luta contra a desinformação; lamenta que, em vários Estados-Membros, os 
jornalistas tenham sido cada vez mais confrontados com ameaças físicas e assédio em 

1 Regulamento (UE, Euratom) 2020/2092 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2020, 
relativo a um regime geral de condicionalidade para a proteção do orçamento da União.
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linha, especialmente jornalistas do sexo feminino;

6. Sublinha que o Tribunal de Justiça da União Europeia declarou recentemente2 que as 
organizações da sociedade civil devem poder operar sem ingerências injustificadas do 
Estado, reconhecendo que o direito à liberdade de associação constitui uma das bases 
essenciais de uma sociedade democrática e pluralista; manifesta a sua profunda 
preocupação com o facto de algumas ONG ativas no domínio da migração e dos direitos 
das pessoas LGBTI+ estarem sujeitas a campanhas de difamação e enfrentarem uma 
grave restrição do espaço cívico onde possam operar.

2 Acórdão de 18 de junho de 2020, Comissão/Hungria, no processo C-78/18, EU:C:2020:476, n.os 112 e 113.


