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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais 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. Salienta que a criação da Agência não está necessariamente vinculada ao destino do 
Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, uma vez que a Carta dos Direitos 
Fundamentais é já um facto estabelecido, havendo uma base suficiente nos Tratados 
existentes para prosseguir os objectivos da Carta mediante a criação de uma Agência dos 
Direitos Fundamentais;

2. Observa que o processo de comunitarização que implicará o desaparecimento da actual 
estrutura dos pilares faz com que seja de importância crucial a protecção dos direitos 
fundamentais ao nível da UE, a fim de assegurar que a própria União não viole tais 
direitos no âmbito dos seus poderes de definição de políticas; considera, por conseguinte, 
que o trabalho das Instituições da UE deve ser objecto de um controlo permanente;

3. Pensa que os instrumentos internacionais, europeus e nacionais existentes proporcionam 
meios satisfatórios para a protecção dos direitos fundamentais ao nível da UE e reconhece 
o facto de que todas as propostas legislativas e todos os projectos de instrumentos já são 
objecto de exame por parte da Comissão Europeia, para avaliar a sua compatibilidade 
com a Carta dos Direitos Fundamentais, como parte dos processos normais de tomada de 
decisão; observa, todavia, que seria possível obter uma melhoria geral do conjunto das 
normas na UE mediante uma partilha de know-how e de experiência mais alargada;

4. Acentua que não se põe a questão de preparar terreno para algo que seja equivalente a um 
Tribunal  Comunitário dos Direitos Humanos e faz notar que tratar dos casos individuais 
de violação dos direitos humanos é completamente diferente de controlar um sistema 
político ou os seus instrumentos jurídicos, que podem não estar em conformidade com as 
normas geralmente reconhecidas em matéria de direitos humanos;

5. Apoia a ideia de uma Agência dos Direitos Fundamentais que reflicta uma abordagem 
não judicial, na medida em que a mesma representa um valor acrescentado ao nível da 
UE; entende, portanto, que as suas principais tarefas devem consistir em assegurar que as 
normas e políticas comunitárias respeitem os direitos fundamentais, incrementar a 
utilidade e eficácia do trabalho já realizado pelos Estados-Membros, ONG e outros 
agentes nesse domínio e projectar inspecções ao nível da UE numa base horizontal, 
concentrando-se nas deficiências específicas em matéria de direitos humanos;

6. Sublinha que a Agência deve funcionar como instrumento interno para a promoção dos 
direitos fundamentais ao nível da UE mas não ao nível mundial; espera que a Agência 
adopte uma abordagem activa no que respeita à colheita de dados, que lhe permitirá 
basear-se nas suas próprias fontes de informação na realização daquela tarefa;

7. Nota que um órgão como a Agência dos Direitos Fundamentais desfrutará de uma 
posição especial entre as agências da UE, devendo ser considerada plenamente 
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independente e acima de qualquer tipo de censura; acredita que a Agência terá maior 
legitimidade se os membros dos seus órgãos de gestão forem designados pelo Parlamento 
Europeu;

8. Entende que o Conselho de Administração da Agência deveria ser composto por peritos 
independentes originários de todos os Estados-Membros, incluindo nomeadamente os 
antigos membros dos tribunais constitucionais; julga que o Conselho de Administração 
somente poderá ser completamente neutro e imparcial se os seus membros não puderem 
ser demitidos dos seus cargos no decurso do seu mandato;

9. Realça a importância do estabelecimento de vínculos permanentes e formais entre a 
Agência e o Conselho da Europa; observa que a União deverá concluir um acordo com o 
Conselho da Europa, em nome da Agência, em conformidade com o procedimento 
previsto pelo artigo 300° do Tratado, com o objectivo de estabelecer uma estreita 
cooperação entre as duas partes.


