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SUGESTÕES

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

1. Sublinha as numerosas melhorias que a Constituição introduz nos Tratados existentes em 
matéria de segurança, liberdade e justiça, nomeadamente: o fim da estruturação em 
"pilares", que permite a "comunitarização" da maior parte dos procedimentos do actual 
terceiro pilar; a generalização da votação por maioria qualificada e a simplificação dos 
actos normativos; o alargamento das competências jurisdicionais do Tribunal de Justiça; o 
reforço do papel do Parlamento enquanto co-legislador; a inscrição da Europol num 
quadro comunitário, quando actualmente, por assentar numa base intergovernamental, é 
objecto de um controlo democrático bastante insuficiente; a integração da Carta dos 
Direitos Fundamentais no próprio texto da Constituição, o que lhe confere valor jurídico; 
a adesão prevista da União à Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais; o reforço da Eurojust; a perspectiva da criação 
de um ministério público europeu; o reforço do papel dos Parlamentos nacionais e do 
Parlamento Europeu em matéria de avaliação;

2. Enfatiza a importância estratégica do Parlamento no debate público sobre a Constituição e 
a necessidade de desenvolver formas comunicacionais que mobilizem os cidadãos;

3. Sublinha que esse debate deve ser um debate de grande escala, transversal às instituições, 
aos vários agentes sociais, aos partidos políticos e aos meios de comunicação social e deve 
apoiar-se numa publicidade tão ampla quanto possível, em particular a nível institucional; 
sublinha que o projecto europeu em matéria de liberdade, segurança e justiça deve estar no 
centro deste debate;

4. Congratula-se com a realização de "Encontros parlamentares" entre o Parlamento Europeu 
e os Parlamentos nacionais em 17 e 18 de Outubro de 2005, dedicados à cooperação 
judiciária e policial na Europa; salienta que estes encontros mostraram que existe um 
consenso geral sobre os numerosos contributos da Constituição neste domínio, bem como 
sobre a necessidade de uma colaboração acrescida entre todos os Parlamentos da União, 
nomeadamente para reforçar o controlo democrático e a eficácia da Europol e da Eurojust;
considera, na mesma linha, que devem ser organizados ciclos regulares de debate 
interparlamentar;

5. Reconhece que a ratificação da Constituição se confronta actualmente com grandes 
dificuldades que exigem um esforço acrescido dos governos e dos Parlamentos nacionais, 
bem como das instituições da União, para a dotar de meios de acção à altura dos desafios 
e das expectativas dos cidadãos, em especial para lutar contra a criminalidade e o 
terrorismo, assegurando ao mesmo tempo o respeito escrupuloso das liberdades 
fundamentais; considera que estes objectivos serão melhor realizados no âmbito de um 
Constituição;

6. Considera indispensável pôr termo ao défice democrático que ainda caracteriza o espaço 
de liberdade, de segurança e de justiça, pelo que considera urgente activar completamente 
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as "pontes" previstas:
- no artigo 67º do Tratado CE, nomeadamente no que se refere à necessidade de 

assegurar plenas competências jurisdicionais ao Tribunal de Justiça, e
- no artigo 42º do Tratado UE, tal como consta do Tratado de Maastricht;

7. Recorda a este respeito os progressos recentes do Tribunal de Justiça em matéria de 
competências comunitárias na determinação de sanções penais, bem como os acórdãos 
relativos ao reconhecimento mútuo das decisões judiciais (processo Gözütök) e ao 
princípio "ne bis in idem" (processo Pupino);

8. Relembra que a política europeia de liberdade, segurança e justiça necessita de avaliações
coerentes e integradas, como previsto na Constituição; relembra que estas matérias 
comportam uma vertente de acção externa da União que, pela sua própria natureza, 
reclama uma unidade institucional e normativa da União;

9. Considera prioritário ter sistematicamente em conta o impacto das políticas da União nos 
direitos fundamentais, e sublinha a urgência de criar uma Agência dos Direitos 
Fundamentais que ajude as instituições a realizar as missões que lhes são atribuídas, 
baseando-se, para o efeito, nos princípios enunciados na resolução aprovada pelo 
Parlamento, em 26 de Maio de 2005, por maioria absoluta dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 192º do Tratado CE; considera, em particular, que esta 
Agência deve ser criada em co-decisão pelo Parlamento e pelo Conselho e beneficiar de 
total independência; considera que esta independência deverá ser garantida por diferentes 
meios, como a designação para o lugar de director de uma personalidade reconhecida pela 
sua experiência em matéria de direitos fundamentais, que deverá ser seleccionada com 
base num processo que garanta a participação equitativa do Parlamento e do Conselho, e a 
designação para o conselho de administração de personalidades qualificadas e 
independentes.
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