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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O Parlamento Europeu tem ocupado sempre uma posição de liderança no que respeita à 
melhoria dos direitos humanos e à garantia dos direitos fundamentais na UE e no mundo. Por 
esta razão, parece imperativo que a União Europeia crie a agência proposta. De facto, o 
objectivo da criação da Agência é assegurar a sua capacidade de garantir o respeito dos 
direitos humanos nas suas políticas. No que respeita ao seu mandato (nº 2 do artigo 6º do TUE 
e da Carta dos Direitos Fundamentais), a Agência deve empenhar-se em coordenar-se e 
cooperar intimamente com o Conselho da Europa a fim de evitar qualquer tipo de duplicação 
de actividades. Com efeito, a Agência deve ter devidamente em conta as informações, as
análises e os trabalhos do Conselho da Europa e, em particular, dos seus mecanismos de 
controlo do respeito dos direitos humanos, a fim de evitar a criação de linhas de separação e 
normas duplicadas que correriam o risco de retrair a protecção global dos direitos humanos na 
Europa.

O principal papel da Agência consiste em auxiliar as Instituições da União Europeia e os seus 
Estados-Membros, ao actuarem no âmbito do direito comunitário, a cumprir a missão que lhes 
incumbe, por força da legislação europeia e do direito comunitário, de respeitar os direitos 
fundamentais nas suas políticas. A esse respeito, há que contemplar a hipótese de a UE e os 
seus Estados-Membros, em conformidade com o direito comunitário e o direito internacional, 
poderem ser considerados responsáveis por quaisquer actos que constituam violação dos 
direitos humanos em países terceiros e que a Agência, por conseguinte, deveria ser incumbida 
de analisar as políticas que poderiam ocasionar tal responsabilidade. A esse título, a Agência 
poderia funcionar como um sistema de alerta rápido no que respeita às violações dos direitos 
humanos nos países terceiros.

O papel subsidiário da Agência consiste em assistir a UE na aplicação das suas políticas 
externas, quando estas exijam uma avaliação da situação de um país terceiro no que diz 
respeito aos direitos humanos (nº 4 do artigo 3º da proposta da Comissão). A Agência está 
igualmente aberta à participação dos países que foram reconhecidos pelo Conselho Europeu 
como sendo países candidatos ou potencialmente candidatos à adesão à União, tal como 
consta da proposta da Comissão Europeia (artigo 27º). Isto pode ser considerado como um 
ensinamento baseado nos alargamentos anteriores, sendo susceptível de contribuir ainda mais 
para assegurar uma integração facilitada, no futuro, aos países candidatos à adesão. Além 
disso, um outro papel semelhante da Agência tem origem nos acordos da UE com países 
terceiros (nº 4 do artigo 3º da proposta da Comissão), nomeadamente os países abrangidos 
pela Política Europeia de Vizinhança, incluindo uma cláusula de condicionalidade relativa ao 
respeito dos direitos humanos, ou seja, uma cláusula que deve ser aplicada de forma 
recíproca.

O Parlamento Europeu, na sua qualidade de Instituição eleita directamente pelo povo e em 
conjunto com o Conselho, que supervisiona as relações da UE com os países terceiros no 
plano político, deve ter a possibilidade de recorrer aos serviços e aos conhecimentos 
especializados para formar juízos bem fundamentados.

O reforço da independência da Agência e a responsabilidade da mesma face às Instituições 
europeias deveriam efectuar-se em cooperação com a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos.
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Por esta razão, a Comissão dos Assuntos Externos e a Subcomissão dos Direitos do Homem 
solicitam à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos a inclusão 
das seguintes alterações no seu relatório:

ALTERAÇÕES

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 3, nº 2

2. Para executar as suas tarefas, a Agência 
toma como referência os direitos 
fundamentais, tal como definidos no nº 2 do 
artigo 6º do Tratado da União Europeia e, 
em especial, na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia 
proclamada em Nice em 7 de Dezembro 
de 2000.

2. Para executar as suas tarefas, a Agência 
toma como referência os direitos 
fundamentais, tal como definidos no nº 2 do 
artigo 6º do Tratado da União Europeia e, 
em especial, na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia 
proclamada em Nice em 7 de Dezembro 
de 2000, tendo na devida conta as normas 
internacionais existentes em matéria de 
direitos humanos, tais como as que 
constam da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem e dos seus protocolos.

Justificação

O objectivo da presente alteração é garantir a conformidade com as normas existentes em 
matéria de direitos humanos fundamentais estabelecidas pelo Conselho da Europa e 
aplicáveis em toda a Europa.

Alteração 2
Artigo 3, nº 3

3. No quadro das suas actividades, a 
Agência acompanha a situação dos direitos 
fundamentais na União Europeia, bem como 
nos seus Estados-Membros quando 
apliquem o direito comunitário, sem prejuízo 
do disposto no nº 4 do presente artigo, no nº 
1, alínea e), do artigo 4º e nos artigos 27º e 

3. No quadro das suas actividades, a 
Agência acompanha o efeito nos direitos 
fundamentais das actividades da União 
Europeia, bem como dos seus Estados-
Membros quando apliquem o direito 
comunitário, sem prejuízo do disposto no nº 
4 do presente artigo, no nº 1, alínea e), do 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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28º. artigo 4º e nos artigos 27º e 28º.

Justificação

Propõe-se através da presente alteração: a) que sejam abarcadas pela Agência todas as 
situações em que a UE e os seus Estados-Membros estejam sujeitos ao direito comunitário e, 
por conseguinte, à obrigação de respeitar os direitos fundamentais, inclusivamente nas suas 
políticas externas, e b) que o âmbito das actividades da Agência seja definido em termos das 
relevantes actividades legais da UE e dos seus Estados-Membros.

Alteração 3
Artigo 3, nº 4

4. Sem prejuízo do artigo 27°, a Agência 
fornece, a pedido da Comissão, informações 
e análises sobre as questões relativas aos 
direitos fundamentais referidas no pedido no 
que respeita aos países terceiros com os 
quais a Comunidade tenha concluído 
acordos de associação ou acordos com 
disposições respeitantes aos direitos 
humanos, ou com os quais tenha iniciado ou 
tencione iniciar negociações com vista à 
conclusão desses acordos, nomeadamente os 
países abrangidos pela política europeia de 
vizinhança.

Sem prejuízo do artigo 27°, a Agência 
fornece, a pedido do Conselho, da Comissão 
ou do Parlamento Europeu, informações e 
análises sobre as questões relativas aos 
direitos fundamentais referidas no pedido, 
na medida em que isto seja relevante para a 
aplicação das políticas da UE no que 
respeita a países terceiros, como, por 
exemplo, os países com os quais a 
Comunidade tenha concluído acordos de 
associação ou acordos com disposições 
respeitantes aos direitos humanos, ou com os 
quais tenha iniciado ou tencione iniciar 
negociações com vista à conclusão desses 
acordos, nomeadamente os países 
abrangidos pela política europeia de 
vizinhança e os países candidatos à adesão 
à UE.

Justificação

São sanadas, por meio da presente alteração, as lacunas acima referidas: a) ao estender a 
responsabilidade da Agência a todas as Instituições da UE (e não apenas à Comissão), b) ao 
relacionar as actividade da Agência com todas as políticas da UE que exigem o respeito dos 
direitos humanos nos países terceiros, c) prosseguindo, deste modo, ao objectivo primordial 
da Agência, a saber, o de fornecer um sistema de alerta rápido relativamente às violações 
dos direitos humanos nos países terceiros que possam resultar das políticas da UE.

Alteração 4
Artigo 4, nº 1, alínea (i)

(i) Reforça a cooperação entre a sociedade 
civil, incluindo as organizações não 
governamentais, os parceiros sociais, os 

(i) Reforça a cooperação entre a sociedade 
civil, incluindo as organizações não 
governamentais, os parceiros sociais, os 
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centros de investigação e os representantes 
das autoridades públicas competentes, bem 
como outras personalidades ou organismos 
envolvidos nas questões relativas aos 
direitos fundamentais, designadamente 
através da criação de redes, da promoção do 
diálogo a nível europeu e, sempre que 
necessário, da participação em debates ou 
reuniões a nível nacional;

centros de investigação e os representantes
das autoridades públicas competentes, bem 
como outras personalidades ou organismos 
envolvidos nas questões relativas aos 
direitos fundamentais, sobretudo os órgãos 
pertinentes do Conselho da Europa, 
incluindo o Comissário para os direitos 
humanos, designadamente através da 
criação de redes, da promoção do diálogo a 
nível europeu e, sempre que necessário, da 
participação em debates ou reuniões a nível 
nacional;

Justificação

A presente alteração tem por objectivo reforçar a coordenação das actividades da Agência 
com as actividades análogas do Conselho da Europa, contribuindo assim para assegurar a 
coerência e a complementaridade.

Alteração 5
Artigo 9

A Agência coordena as suas actividades com 
as do Conselho da Europa, em especial no 
que respeita ao seu programa de trabalho 
anual previsto no artigo 5º. Para este efeito, 
e nos termos do procedimento previsto no 
artigo 300º do Tratado, a Comunidade 
celebrará um acordo com o Conselho da 
Europa, a fim de estabelecer uma 
cooperação estreita entre esta organização e 
a Agência. Este acordo inclui a obrigação, 
por parte do Conselho da Europa, de 
designar uma personalidade independente 
para fazer parte do conselho de 
administração da Agência, em conformidade 
com o disposto no artigo 11º.

A Agência coordena as suas actividades com 
as do Conselho da Europa, inclusivamente 
no que respeita ao seu programa de trabalho 
anual previsto no artigo 5º, com o objectivo 
de evitar uma duplicação desnecessária 
com as actividades já exercidas pelo 
Conselho da Europa. Para este efeito, e nos 
termos do procedimento previsto no artigo 
300º do Tratado, a Comunidade celebrará 
um acordo com o Conselho da Europa, a fim 
de estabelecer uma cooperação estreita entre 
esta organização e a Agência. Este acordo
inclui a obrigação, por parte do Conselho da 
Europa, de designar uma individualidade
independente para fazer parte do Conselho 
de Administração da Agência, em 
conformidade com o disposto no artigo 11º e 
da sua Comissão Executiva, em 
conformidade com o disposto no artigo 12º.

Justificação

A presente alteração tem por objectivo: a) reforçar as disposições que visam evitar uma 
duplicação das actividades do Conselho da Europa e b) conferir ao Conselho da Europa uma 
representação na Agência equivalente à de que dispõe relativamente ao Observatório 
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Europeu do Racismo e da Xenofobia, fornecendo, deste modo, um mecanismo prático apto a 
contribuir para evitar uma duplicação em relação aos trabalhos do Conselho da Europa, 
bem como para assegurar a coerência e a complementaridade.

Alteração 6
Artigo 11, nº 6

6. As decisões do conselho de administração 
são tomadas por maioria simples dos votos 
expressos, excepto no que respeita às 
decisões referidas nas alíneas a), c), d) e e) 
do n.º 4, para as quais é necessária uma 
maioria de dois terços da totalidade dos 
membros. O presidente tem voto de 
qualidade. A personalidade designada pelo 
Conselho da Europa só pode participar na 
votação das decisões a que se referem as 
alíneas a) e b) do nº 4.

6. As decisões do Conselho de 
Administração são tomadas por maioria 
simples dos votos expressos, excepto no que 
respeita às decisões referidas nas alíneas a), 
c), d) e e) do n.º 4, para as quais é necessária 
uma maioria de dois terços da totalidade dos 
membros. O presidente tem voto de 
qualidade. A pessoa designada pelo 
Conselho da Europa não pode participar na 
votação das decisões a que se referem as 
alíneas c), d), e f) h), i) e j) do nº 4.

Justificação

A alteração visa permitir à pessoa designada pelo Conselho da Europa tomar parte na 
votação sobre determinadas questões, como, por exemplo, a aprovação de conclusões e 
pareceres relativos a assuntos gerais, bem como sobre procedimentos, contribuindo, assim, 
para reforçar a coerência e a complementaridade com as normas e as actividades do 
Conselho da Europa.

Alteração 7
Artigo 12, nº 1

1. O conselho de administração é assistido 
por uma comissão executiva. Esta última é 
composta pelo presidente e pelo 
vice-presidente do conselho de 
administração e por dois representantes da 
Comissão.

1. O Conselho de Administração é assistido 
por uma comissão executiva. Esta última é 
composta pelo presidente e pelo 
vice-presidente do Conselho de 
Administração, da pessoa designada pelo 
Conselho da Europa para o Conselho de 
Administração e por dois representantes da 
Comissão.

Justificação

O objectivo da presente alteração é idêntico ao das alterações 5 e 6.


