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A presente Comunicação da Comissão destina-se primordialmente a esclarecer e a conferir 
maior solidez a um processo que já é prática corrente desde 2001, nomeadamente, a 
verificação da compatibilidade dos actos legislativos e regulamentares com as disposições da 
Carta dos Direitos Fundamentais. Assim sendo, não está em causa propriamente uma 
inovação, mas sim conferir maior visibilidade, perante os restantes órgãos e os cidadãos em 
geral, aos resultados de um controlo realizado pela Comissão no domínio dos direitos 
fundamentais.

Este controlo, que deverá assumir carácter “sistemático” e “rigoroso” – conceitos que 
requerem um comentário –, é suposto concretizar-se em duas etapas: na avaliação do impacto 
(impact assessment), que deve incluir uma caracterização tão completa e exacta quanto 
possível do impacto da proposta nos direitos individuais, e na exposição de motivos, que deve 
incluir, no caso de certas propostas legislativas, uma secção consagrada à fundamentação 
jurídica do respeito dos direitos fundamentais.

O relator saúda esta iniciativa da Comissão, porquanto constitui um passo na direcção certa. 
Gostaria, contudo, de chamar a atenção para alguns aspectos da metodologia escolhida, os 
quais, na sua opinião, devem merecer uma análise crítica.

Posição do relator

A primeira observação prende-se com o papel cometido à Comissão em matéria de supervisão 
do respeito dos direitos fundamentais consagrados na Carta. Sobre este aspecto, há a constatar 
que o processo previsto pela Comissão para o efeito pode, efectivamente, ser adequado e 
eficaz, mas não deixa de ser um processo unilateral de carácter estritamente interno. Tal 
como conclui a Câmara dos Lordes britânica, no seu 16º relatório de sessão 2005-2006: “por 
muito meritórios que possam ser os regimes internos, a experiência […] sugeriria a possível 
necessidade de competências independentes, exteriores à administração, com a finalidade de 
informar e, nos casos em que tal seja necessário, de actuar como um controlo sobre os 
intervenientes durante o processo legislativo”1. 

O relator entende que esta posição é convincente e que, assim sendo, haveria que envidar 
esforços no sentido de um reforço do papel do Parlamento Europeu e também da futura 
Agência dos Direitos Fundamentais. Para o Parlamento Europeu, tal significaria, em termos 
concretos, uma adaptação do artigo 34º do seu Regimento, consignando-se - como sucede já 
no caso da Comissão dos Orçamentos, relativamente às repercussões no orçamento, e da
Comissão dos Assuntos Jurídicos, relativamente às bases jurídicas -, que seria confiada à 
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos a missão de verificar o 
impacto nos direitos fundamentais de novas medidas ou disposições passíveis de se repercutir
nos direitos dos cidadãos. Neste contexto, a Comissão das Liberdades Cívicas poderia 
recorrer à nova Agência dos Direitos Fundamentais. É certo que a Agência é mencionada na 
proposta da Comissão, mas o papel que lhe será atribuído continua, em grande parte, a ser 
pouco claro. Na opinião do relator, este aspecto deveria ser precisado.

Uma possibilidade que também deveria ser ponderada, por exemplo, no contexto de um grupo 
de trabalho a criar para esta finalidade, seria a inclusão dos parlamentos nacionais no processo 
de verificação da compatibilidade com a Carta. A este respeito, a Câmara dos Lordes britânica 

  
1 Câmara dos Lordes, Comité restrito sobre a União Europeia, 16º Relatório de Sessão 2005-06, "Human Rights 

Proofing EU Legislation", 29 de Novembro de 2005, nº 149.
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afirma no seu relatório anteriormente mencionado: “um maior envolvimento por parte do 
Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais contribuiria em grande medida para acudir 
ao défice democrático que é sentido nos mecanismos promovidos pela Comunicação”1. 

O segundo comentário diz respeito aos critérios estabelecidos para decidir se uma proposta 
legislativa será examinada no contexto da sua compatibilidade com a Carta. Neste ponto, o 
relator considera que a proposta é bastante imprecisa. Até aqui, para a inserção de um 
considerando “respeito pela Carta” era decisivo o facto de as propostas legislativas ou os 
actos legislativos terem “uma relação específica com os direitos fundamentais”. Doravante, o
considerando “Carta” ficará submetido a dois critérios: figurará numa proposta legislativa 
pela qual um “direito fundamental é limitado”, sendo, para tal, exigidas razões válidas, e 
quando a proposta legislativa tiver por objectivo “aplicar ou promover um direito fundamental 
específico”2.

O relator, ao invés, crê que todas as propostas legislativas deveriam ser objecto de exame 
minucioso. Nesta perspectiva, a Comissão deveria justificar em cada caso específico a razão 
pela qual entende que a sua proposta respeita os direitos fundamentais. Para o relator, tal é o 
mínimo que pode ser exigido a um controlo “sistemático”. Além disso, este controlo deveria 
ser realizado ao longo de todo o processo legislativo e no âmbito da comitologia. Tal como a 
própria Comissão reconhece, “por vezes só surgem problemas relativos aos direitos 
fundamentais a nível […] das disposições pormenorizadas de aplicação”3. No entanto, podem 
igualmente surgir problemas no âmbito das alterações apresentadas à proposta inicial da 
Comissão. Também neste aspecto, o relator partilha inteiramente a opinião da Câmara dos 
Lordes, quando esta conclui: “O direito da Comissão de introduzir um recurso de anulação 
constitui indubitavelmente um último recurso, podendo o seu exercício ser complicado por 
considerações de natureza política e processual”. Por este motivo, seria desejável que a 
Comissão, no decurso do processo legislativo, rejeitasse toda e qualquer alteração passível de
violar um direito fundamental. O relator crê que, no quadro do processo legislativo no 
Parlamento Europeu, uma objecção desta natureza por parte da Comissão deveria levar a que 
o assunto fosse sempre submetido à apreciação da Comissão das Liberdades Cívicas. 
Contudo, a Comissão deveria também reservar-se o direito, se necessário, de retirar a sua 
proposta antes da respectiva adopção pelo Conselho. A este respeito, cumpre ainda 
acrescentar que a Comissão, no nº 29 da sua proposta, anuncia que se reservará o direito de 
introduzir, sem prejuízo de uma “análise política pontual”, um recurso de anulação por 
violação dos direitos fundamentais. Nesse caso, as considerações de ordem jurídica deveriam
ter prioridade sobre as considerações de natureza política, porquanto tal princípio figura entre 
os fundamentos da segurança jurídica e, por conseguinte, do Estado de direito.

Por último, um terceiro comentário tem a ver com a decisão da Comissão de, na avaliação de 
impacto, não criar qualquer categoria específica para os direitos fundamentais. Em vez disso, 
a Comissão preferiu incluir as considerações relacionadas com os direitos fundamentais nas 
três categorias existentes, referentes aos impactos económicos, sociais e ambientais. O relator 
contesta firmemente este intuito da Comissão, a qual aduz como argumento o facto de “os 
direitos fundamentais da Carta serem muito diversos e abrangerem todos os sectores”. No 
entanto, na opinião do relator, é precisamente este argumento que milita a favor da criação de 

  
1 Câmara dos Lordes, op. cit., nº 110.
2 COM (2005) 172 final, nº 22.
3 COM (2005) 172 final, nº 14.
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uma categoria própria, que viria impedir, nomeadamente, que determinados direitos, que não 
se enquadram especificamente numa das três categorias indicadas, fossem ignorados. A 
criação de uma categoria própria seria também benéfica, em termos de “notoriedade” dos 
esforços da Comissão em matéria de respeito dos direitos fundamentais, algo que faz parte 
dos objectivos declarados da Comissão1.

O relator é favorável a que os pontos abordados sejam tidos em conta quando, em 2007, for 
apresentado ao grupo de membros da Comissão “Direitos fundamentais, luta contra a 
discriminação e igualdade de oportunidades” o balanço geral do controlo interno, previsto na 
Comunicação em apreço.

Promoção de uma cultura dos direitos fundamentais

Presentemente, não existe qualquer sistema de alerta precoce que permita detectar
sistematicamente se existe um risco manifesto de violação, por um Estado-Membro, dos 
princípios fundamentais enunciados no nº 1 do artigo 6º do TUE. Segundo o nº 1 do artigo 7º 
do TUE, "sob proposta fundamentada de um terço dos Estados-Membros, do Parlamento 
Europeu ou da Comissão", o Conselho pode verificar a existência desse risco e também
solicitar a personalidades independentes que lhe apresentem um relatório sobre a situação no 
Estado-Membro em causa. Todavia, não é feita qualquer alusão à base que permitirá elaborar 
propostas desta natureza. Por outras palavras, o Tratado prevê um procedimento que permite 
reagir a um perigo, mas não preconiza qualquer procedimento que permita detectar 
antecipadamente esse risco ou combatê-lo na sua génese. O relator entende que se está em 
presença de uma lacuna que urge suprir. Do direito de iniciativa que lhe assiste de encetar um 
procedimento ao abrigo do nº 1 do artigo 7º do TUE, advém igualmente para o Parlamento 
Europeu a responsabilidade incontornável e autónoma de instituir um sistema adequado de 
alerta precoce. Dado que um terço dos Estados-membros e a Comissão têm também o direito 
de apresentar uma proposta ao abrigo do nº 1 do artigo 7º, o sistema de alerta precoce deveria 
ser elaborado em estreita cooperação e por acordo mútuo. Se pretendemos promover
efectivamente uma “cultura dos direitos fundamentais”, como a Comissão afirma na sua 
Comunicação, teremos de nos dotar dos meios necessários para tal, de modo a não deixar 
quaisquer dúvidas sobre a credibilidade de tais declarações.

O relator gostaria ainda de referir dois aspectos que deveriam ser incluídos na reflexão que a 
Comissão tem vindo a prosseguir. A Carta dos Direitos Fundamentais supera claramente a 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem em matéria de direitos sociais fundamentais. 
Há, pois, que conferir particular atenção à observância destes "novos" direitos sociais 
fundamentais, que representam a verdadeira "mais-valia" histórica da Carta. Na sequência da 
adesão de novos membros e das negociações de adesão em curso, são cada vez mais instantes 
os apelos no sentido de instituir um procedimento de monitorização, a fim de poder ser 
assegurada a prossecução de reformas em novos Estados-Membros. O respeito pelos direitos 
fundamentais desempenha um papel fundamental neste contexto. Dever-se-ia reflectir sobre a 
inclusão da futura Agência dos Direitos Fundamentais nesse procedimento de monitorização.
Para promover uma "cultura dos direitos fundamentais", cumpre igualmente que nos 
interpelemos sobre se tem sido cabalmente utilizado o trabalho da rede de peritos para os
direitos fundamentais, encarregada há já três anos de elaborar um relatório anual sobre a 
situação dos direitos fundamentais na UE com base na análise sistemática do cumprimento 

  
1 COM (2005) 172 final, nº 31.
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dos artigos da Carta, e se esse relatório, para além dos seus aspectos jurídicos, não mereceria
igualmente uma avaliação “política”, e ainda de que modo é que o Parlamento Europeu 
poderia acometer as violações dos direitos fundamentais detectadas no relatório. Cabe ao PE, 
por representar directamente os cidadãos europeus, a função de guardião dos direitos 
fundamentais, havendo que conferir mais atenção ao facto de que, “no exercício desta missão 
particular, o Parlamento deve cumprir com neutralidade a sua missão de defesa de princípios 
comuns, valores e direitos fundamentais de forma prudente, responsável e equitativa”1. Como 
a competência para a elaboração de um relatório anual será futuramente transferida para a 
Agência dos Direitos Fundamentais, seria judicioso começar desde já a reflectir sobre a 
utilização concreta que poderia ser feita desse relatório.

O PE, por seu lado, poderia equacionar uma alteração dos artigos 91º e 115º do seu 
Regimento, de modo a possibilitar que as resoluções apresentadas ao plenário também 
pudessem ter em conta a situação nos Estados-Membros da UE. Como, regra geral, se trata de 
resoluções sobre assuntos urgentes, haveria que assegurar que fosse dada oportunidade para 
uma primeira resposta à Comissão e ao Conselho. Este facto contribuiria para uma maior 
credibilidade, já que se torna cada vez mais patente que as dimensões interna e externa dos 
direitos humanos são difíceis de dissociar.

No âmbito de uma “monitorização”contínua, coloca-se igualmente a questão de saber com 
que meios se pode obter, da melhor forma, uma verdadeira sinergia entre a UE, e em especial 
o PE, e outras organizações internacionais que se empenham na defesa dos direitos humanos.
Tendo em conta as experiências e conhecimentos adquiridos pelo Conselho da Europa nesta 
área, seria desejável estabelecer convenções nos termos dos artigos 300º do TCE e 24º e 38º 
do TUE, de modo a promover neste contexto a cooperação e o intercâmbio de informações, 
pré-requisitos essenciais para a criação de uma Agência dos Direitos Fundamentais que seja 
eficaz, eficiente e operacional.

  
1 Ver Resolução de 20 de Abril de 2004 do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão referente ao 
artigo 7º do Tratado da União Europeia: respeito e promoção dos valores em que a União Europeia assenta 
(COM (2003) 606 - C5-0594/2003 - 2003/249 (INI).


