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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

...

ALTERAÇÕES

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 alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 2

(2) A Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia reafirma os direitos que 
decorrem, nomeadamente, das tradições 
constitucionais e das obrigações 
internacionais comuns aos Estados-
Membros, do Tratado da União Europeia e 
dos Tratados comunitários, da Convenção 
Europeia para a Protecção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais, das 
Cartas Sociais aprovadas pela Comunidade e 
pelo Conselho da Europa, bem como da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias e do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem.

(2) A Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia reafirma os direitos que 
decorrem, nomeadamente, das tradições 
constitucionais e das obrigações 
internacionais comuns aos Estados-
Membros, como os que derivam da 
Declaração Universal dos Direitos do 
Homem das Nações Unidas, do Tratado da 
União Europeia e dos Tratados 
comunitários, da Convenção Europeia para a 
Protecção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, das Cartas 
Sociais aprovadas pela Comunidade e pelo 
Conselho da Europa, bem como da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias e do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem.

Alteração 2
Considerando 3

(3) A Comunidade, bem como os seus 
Estados-Membros quando apliquem o direito 
comunitário, devem respeitar os direitos 
fundamentais.

(3) A Comunidade, bem como os seus 
Estados-Membros quando aprovem e 
apliquem o direito comunitário, devem 
respeitar os direitos fundamentais.

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Alteração 3
Considerando 7

(7) Convém, por conseguinte, criar uma 
Agência dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, a partir do actual 
Observatório Europeu do Racismo e da 
Xenofobia, para proporcionar às instituições 
e às autoridades competentes da 
Comunidade e dos seus Estados-Membros 
informações, assistência e competências no 
domínio dos direitos fundamentais, a fim de 
lhes prestar apoio para respeitar plenamente 
estes direitos quando tomam medidas ou 
definem acções nos domínios abrangidos 
pelas respectivas competências.

(7) Convém, por conseguinte, criar uma 
Agência dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, a partir do actual 
Observatório Europeu do Racismo e da 
Xenofobia, para centralizar todos os 
trabalhos em matéria de direitos humanos 
na União Europeia e proporcionar às 
instituições e às autoridades competentes da 
Comunidade e dos seus Estados-Membros 
informações, assistência e competências no 
domínio dos direitos fundamentais, a fim de 
lhes prestar apoio para respeitar plenamente 
estes direitos quando tomam medidas ou 
definem acções nos domínios abrangidos 
pelas respectivas competências.

Alteração 4
Considerando 8

(8) Na criação da Agência, será tido em 
devida consideração o enquadramento das 
agências europeias de regulação proposto 
pela Comissão no projecto de acordo 
interinstitucional1 de 25 de Fevereiro de 
2005.
1 COM (2005) 59 final de 25.2.2005.

Suprimido.

Alteração 5
Considerando 9

(9) Para realizar a sua missão, a Agência 
tomará 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. O nome 
da Agência deve reflectir a sua estreita 
ligação com a Carta. Os domínios temáticos 
de actividade da Agência devem ser 
estabelecidos no quadro plurianual, de 
forma a delimitar a acção da Agência, a 
qual não deve, em conformidade com os 
princípios institucionais de carácter geral, 

(9) Para realizar a sua missão, a Agência 
tomará 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. O nome 
da Agência deve reflectir a sua estreita 
ligação com a Carta.
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estabelecer o seu próprio programa de 
acção no domínio dos direitos 
fundamentais.

Alteração 6
Considerando 10

(10) A Agência deve recolher informações 
objectivas, fiáveis e comparáveis sobre a 
evolução da situação dos direitos 
fundamentais, analisar estas informações 
para determinar as causas, as consequências 
e os efeitos da violação destes direitos e 
examinar exemplos de boas práticas para 
encontrar soluções nesta matéria. As redes 
constituem instrumentos eficazes de recolha 
activa e de avaliação das informações.

(10) A Agência deve recolher informações 
objectivas, fiáveis e comparáveis sobre a 
evolução da situação dos direitos 
fundamentais, desenvolver métodos para 
melhorar a comparabilidade, a 
objectividade e a fiabilidade dos dados a 
nível europeu, bem como analisar estas 
informações para determinar as causas, as
consequências e os efeitos da violação destes 
direitos e examinar exemplos de boas 
práticas para encontrar soluções nesta 
matéria. As redes de instituições nacionais 
na área dos direitos fundamentais, bem 
como as redes de tribunais constitucionais, 
de tribunais supremos, de ONG e de peritos 
independentes podem constituir 
instrumentos eficazes de recolha activa e de 
avaliação das informações.

Alteração 7
Considerando 11

(11) A Agência deve ter o direito de emitir 
pareceres destinados às instituições da 
União, bem como aos seus 
Estados-Membros quando apliquem o direito 
comunitário, quer por iniciativa própria quer 
a pedido do Parlamento Europeu, do 
Conselho ou da Comissão, sem interferir 
nos procedimentos legislativos e 
jurisdicionais estabelecidos pelo Tratado.

(11) A Agência deve ter o direito de emitir 
pareceres destinados às instituições da 
União, bem como aos seus 
Estados-Membros quando aprovem e 
apliquem o direito comunitário, quer por 
iniciativa própria quer a pedido do 
Parlamento Europeu, do Conselho ou da 
Comissão, sem ter efeitos vinculativos para 
os procedimentos legislativos e 
jurisdicionais estabelecidos pelo Tratado.

Alteração 8
Considerando 12

(12) O Conselho deve ter a possibilidade 
recorrer às competências técnicas da 
Agência no quadro de um procedimento 
iniciado nos termos do artigo 7º do Tratado 

(12) O Parlamento Europeu, o Conselho, a 
Comissão e os Estados-Membros devem ter 
a possibilidade recorrer às competências 
técnicas da Agência com vistas a e no 
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da União Europeia. quadro de um procedimento iniciado nos 
termos do artigo 7º do Tratado da União 
Europeia.

Alteração 9
Considerando 13

(13) A Agência deve apresentar um relatório 
anual sobre a situação dos direitos 
fundamentais na União Europeia e sobre a 
forma como são respeitados pelas 
instituições, órgãos e organismos da UE, 
bem como pelos Estados-Membros quando 
apliquem o direito comunitário. Além disso, 
a Agência deve elaborar relatórios temáticos 
sobre os assuntos de importância específica 
para as políticas da União.

(13) A Agência deve apresentar ao 
Parlamento Europeu, na presença do 
Conselho e da Comissão, um relatório anual 
sobre a situação dos direitos fundamentais 
na União Europeia e sobre a forma como são 
respeitados pelas instituições, órgãos e 
organismos da UE, bem como pelos 
Estados-Membros quando aprovem e 
apliquem o direito comunitário. Além disso, 
a Agência deve elaborar relatórios temáticos 
sobre os assuntos de importância específica 
para as políticas da União.

Alteração 10
Considerando 14

(14) A Agência deve tomar medidas 
destinadas a sensibilizar o grande público 
para os direitos fundamentais e para as 
possibilidades e diferentes mecanismos do 
exercício geral destes direitos, sem, todavia, 
se ocupar directamente de queixas 
individuais.

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 11
Considerando 15

(15) A Agência deve trabalhar em ligação 
tão estreita quanto possível com todos os 
programas, órgãos e organismos 
comunitários adequados e com todos os 
órgãos competentes da União, de forma a 
evitar duplicações, em especial com o futuro
Instituto Europeu da Igualdade entre 
Homens e Mulheres.

(15) A Agência deve trabalhar em ligação 
tão estreita quanto possível com todos os 
programas, órgãos e organismos 
comunitários adequados e com todos os 
órgãos competentes da União, de forma a 
evitar duplicações, em especial com o 
Instituto Europeu da Igualdade entre 
Homens e Mulheres.

Alteração 12
Considerando 16
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(16) A Agência deve estabelecer uma 
cooperação estreita com o Conselho da 
Europa. Esta cooperação deve garantir que 
serão evitadas duplicações entre as 
actividades da Agência e as do Conselho da 
Europa, em especial através da elaboração 
de mecanismos para assegurar o 
estabelecimento de sinergias, tais como a 
conclusão de um acordo de cooperação 
bilateral e a participação nas estruturas de 
gestão da Agência de uma personalidade 
independente com direitos de voto 
adequados, designada pelo Conselho da 
Europa, tal como acontece no actual 
Observatório.

(16) A Agência deve estabelecer uma 
cooperação estreita com o Conselho da 
Europa. Esta cooperação deve garantir que 
serão evitadas duplicações ou conflitos entre 
as actividades da Agência e as do Conselho 
da Europa, em especial através da 
elaboração de mecanismos para assegurar o 
estabelecimento de sinergias e resolver 
eventuais desacordos, tais como a conclusão 
de um acordo de cooperação bilateral e a 
participação nas estruturas de gestão da 
Agência de uma personalidade independente 
com direitos de voto adequados, designada 
pelo Conselho da Europa, tal como acontece 
no actual Observatório.

Alteração 13
Considerando 18

(18) O Parlamento Europeu desempenha um 
papel importante no domínio dos direitos 
fundamentais. Deve designar uma 
personalidade independente para o 
conselho de administração da Agência.

(18) O Parlamento Europeu, enquanto 
instituição europeia eleita directamente 
pelos cidadãos europeus, deve designar o 
presidente do conselho de administração.

Justificação

O Parlamento Europeu contribui para a legitimidade da Agência e o seu papel não pode, em 
caso algum, ser equivalente ao papel desempenhado por cada Estado-Membro 
individualmente, o que seria o caso se o Parlamento Europeu designasse apenas um ou 
vários membros do conselho de administração.

Alteração 14
Considerando 19

(19) Com vista a estabelecer uma 
cooperação efectiva com todos as partes 
interessadas, deve ser criado um fórum 
consultivo nas estruturas da Agência para 
assegurar uma representação pluralista das 
forças sociais da sociedade civil no domínio 
dos direitos fundamentais.

(19) Com vista a estabelecer uma 
cooperação efectiva com todos as partes 
interessadas, deve ser criado um fórum 
consultivo nas estruturas da Agência para 
assegurar uma representação pluralista das 
forças sociais da sociedade civil e das 
instituições existentes ao nível dos Estados-
Membros no domínio dos direitos 
fundamentais.

Alteração 15
Considerando 23
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(23) Sendo as medidas necessárias à 
execução do presente regulamento medidas 
de carácter geral na acepção do artigo 2.º 
da Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 
28 de Junho de 1999, que fixa as regras de 
exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão1, convém que sejam 
aprovadas segundo o procedimento de 
regulamentação previsto no artigo 5.º da 
referida decisão.

Suprimido.

1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

Alteração 16
Considerando 25

(25) O contributo da Agência para assegurar 
o pleno respeito pelos direitos fundamentais 
no quadro do direito comunitário pode
ajudar a concretizar os objectivos da 
Comunidade. Para a adopção do presente 
regulamento, o Tratado não prevê outros 
poderes de acção para além dos previstos no 
artigo 308º.

(25) O contributo da Agência para assegurar 
o pleno respeito pelos direitos fundamentais 
no quadro do direito comunitário ajudará de 
forma muito significativa a concretizar os 
objectivos da Comunidade. Para a adopção 
do presente regulamento, o Tratado não 
prevê outros poderes de acção para além dos 
previstos no artigo 308º.

Alteração 17
Considerando 26

(26) O Conselho deve ter a possibilidade de 
adoptar uma decisão ao abrigo do Título VI 
do Tratado da União Europeia, a fim de
autorizar a Agência a exercer as suas 
actividades nos domínios abrangidos por 
esse Título.

(26) O presente regulamento deve ser 
acompanhado por uma decisão do 
Conselho ao abrigo do Título VI do Tratado 
da União Europeia, que autorize a Agência a 
exercer as suas actividades nos domínios 
abrangidos por esse Título.

Alteração 18
Artigo 2

O objectivo da Agência consiste em 
proporcionar às instituições, órgãos e 
organismos da Comunidade, bem como aos 
seus Estados-Membros quando apliquem o 
direito comunitário, assistência e 
competências no domínio dos direitos 
fundamentais, a fim de os ajudar a respeitar 
plenamente estes direitos quando tomam 
medidas ou definem acções nos domínios 

O objectivo da Agência consiste em 
centralizar todos os trabalhos em matéria 
de direitos humanos na União Europeia e 
proporcionar às instituições, órgãos e 
organismos da Comunidade, bem como aos 
seus Estados-Membros quando aprovem e 
apliquem o direito comunitário, assistência e 
competências no domínio dos direitos 
fundamentais, a fim de os ajudar a respeitar 
plenamente estes direitos quando tomam 
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abrangidos pelas suas competências. medidas ou definem acções nos domínios 
abrangidos pelas suas competências.

Alteração 19
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 princípios e os
direitos fundamentais, tal como definidos 
nos nºs 1, 2 e 3 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, em cumprimento das normas 
internacionais existentes em matéria de 
direitos humanos, incluindo as que foram 
estabelecidas pelo Conselho da Europa, em 
especial a Convenção Europeia para a 
Protecção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais e respectivos 
protocolos.

Alteração 20
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 n.º 4 do presente artigo, no n.º 
1, alínea e), do artigo 4.º e nos artigos 27.º e 
28.º.

3. No quadro das suas actividades, a 
Agência acompanha primacialmente a 
situação dos direitos fundamentais na União 
Europeia, bem como nos seus 
Estados-Membros quando aprovem e
apliquem o direito comunitário, sem prejuízo 
do disposto no n.º 4 do presente artigo, no 
n.º 1, alínea e), do artigo 4.º e nos artigos 
27.º e 28.º.

A Agência ocupar-se-á igualmente da 
situação dos direitos fundamentais nos 
países terceiros no contexto e nos termos 
definidos no nº 4 e em consonância com as 
decisões tomadas pelo Conselho de 
Associação nos termos do artigo 27°. 

Alteração 21
Artigo 3, nº 4

4. Sem prejuízo do artigo 27.º, a Agência 
fornece, a pedido da Comissão, informações 
e análises sobre as questões relativas aos 

4. Na medida em que possa ser pertinente 
para a aprovação e a aplicação das 
políticas comunitárias, a Agência fornece, 
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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.

unicamente a pedido do Parlamento 
Europeu, do Conselho ou 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 e no que respeita a países 
terceiros que solicitaram a sua adesão à 
União e com os quais a Comunidade tenha 
iniciado ou tencione iniciar negociações.

Todas as actividades pertinentes do 
Conselho da Europa deverão ser tidas em 
consideração com o objectivo de evitar uma 
duplicação dos trabalhos, conforme 
previsto no artigo 9°. 

Alteração 22
Artigo 4, nº 1, alínea (a)

(a) Recolhe, regista, analisa e divulga 
informações e dados pertinentes, objectivos, 
fiáveis e comparáveis, incluindo os 
resultados de trabalhos de investigação e de 
acompanhamento que lhe tenham sido 
comunicados pelos Estados-Membros, pelas 
instituições da União, por organismos 
comunitários, bem como por centros de 
investigação, organismos nacionais, 
organizações não governamentais, países 
terceiros e organizações internacionais 
relevantes;

(a) Recolhe, regista, analisa e divulga 
informações e dados pertinentes, objectivos, 
fiáveis e comparáveis, incluindo os 
resultados de trabalhos de investigação e de 
acompanhamento que lhe tenham sido 
comunicados pelos Estados-Membros, pelas 
instituições da União, por organismos 
comunitários, bem como por centros de 
investigação, organismos nacionais, 
organizações não governamentais, países 
terceiros e organizações internacionais 
relevantes, em especial pelos órgãos 
competentes do Conselho da Europa;

Alteração 23
Artigo 4, nº 1, alínea (d)

(d) Formula conclusões e emite pareceres
sobre questões gerais, quer por iniciativa 
própria quer a pedido do Parlamento 
Europeu, do Conselho ou da Comissão, para 
serem transmitidos às instituições da União, 

(d) Emite pareceres, formula conclusões e 
recomendações sobre questões gerais, quer 
por iniciativa própria quer a pedido do 
Parlamento Europeu, do Conselho ou da 
Comissão, para serem transmitidos às 
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assim como aos seus Estados-Membros 
quando apliquem o direito comunitário;

instituições da União quando aprovem e
apliquem o direito comunitário, assim como 
aos seus Estados-Membros quando apliquem 
o direito comunitário;

Alteração 24
Artigo 4, nº 1, alínea (e)

(e) Coloca as suas competências técnicas à 
disposição do Conselho sempre que este, por 
força do nº 1 do artigo 7º do Tratado da 
União Europeia, solicite a personalidades 
independentes que apresentem um relatório 
sobre a situação num Estado-Membro ou 
receba uma proposta ao abrigo do nº 2 do 
artigo 7º, e sempre que o Conselho, 
deliberando no quadro do procedimento 
previsto pelos referidos números do artigo 7º 
do Tratado da União Europeia, solicite essas 
competências técnicas da Agência;

(e) Coloca as suas competências técnicas à 
disposição dos Estados-Membros, do 
Parlamento Europeu, da Comissão ou do 
Conselho sempre que um terço dos Estados-
Membros, do Parlamento Europeu, da 
Comissão ou do Conselho, deliberando no 
quadro dos procedimentos previstos pelos 
referidos números do artigo 7º do Tratado da 
União Europeia, solicite essas competências 
técnicas da Agência;

Alteração 25
Artigo 4, nº 1, alínea (f)

(f) Publica um relatório anual sobre a 
situação dos direitos fundamentais, 
indicando igualmente exemplos de boas 
práticas;

(f) Apresenta um relatório anual, que será 
posteriormente submetido ao Parlamento 
Europeu, na presença do Conselho e da 
Comissão Europeia, sobre a situação dos 
direitos fundamentais, indicando igualmente 
exemplos de boas práticas;

Alteração 26
Artigo 4, nº 1, alínea (g)

(g) Publica relatórios temáticos com base 
nas suas análises, trabalhos de investigação e 
inquéritos;

(g) Publica relatórios temáticos com base 
nas suas análises, trabalhos de investigação e 
inquéritos, incluindo relatórios sobre o 
impacto eventual ou real da legislação 
comunitária na situação dos direitos 
fundamentais nos Estados, conforme 
definido no n° 3 do artigo 3°;

Alteração 27
Artigo 4, nº 2

2. As conclusões, os pareceres e os 2. Os relatórios, os pareceres, as conclusões
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relatórios que a Agência elabora no quadro 
da execução das tarefas referidas no n.º 1 
não incidirão sobre questões de legalidade 
das propostas apresentadas pela Comissão 
ao abrigo do artigo 250.º do Tratado, de 
legalidade das posições assumidas pelas 
instituições no âmbito dos procedimentos 
legislativos ou de legalidade dos actos na 
acepção do artigo 230.º do Tratado. 
Também não abordam as questões relativas 
a um eventual incumprimento, por parte de 
um Estado-Membro, das obrigações 
previstas no Tratado na acepção do artigo 
226.º do Tratado.

ou as recomendações que a Agência elabora 
no quadro da execução das tarefas referidas 
no n.º 1 não prejudicarão as conclusões das 
autoridades competentes no tocante à 
questão da legalidade das propostas 
apresentadas pela Comissão ao abrigo do 
artigo 250.º do Tratado, de legalidade das 
posições assumidas pelas instituições no 
âmbito dos procedimentos legislativos e 
actos na acepção do artigo 230.º do Tratado
ou a questões relativas a um eventual 
incumprimento, por parte de um 
Estado-Membro, das obrigações previstas no 
Tratado na acepção do artigo 226.º do 
Tratado.

Alteração 28
Artigo 5, nº 1, parte introdutória

1. A Comissão adopta um quadro plurianual 
para a Agência, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 2 do artigo 29.º. Este quadro:

1. A Agência adopta um quadro plurianual 
para as suas actividades. Este quadro:

Alteração 29
Artigo 5, nº 1, alínea (d)

(d) Tem em devida conta os recursos 
humanos e financeiros da Agência; e

Suprimido

Alteração 30
Artigo 5, nº 1, alínea (e)

(e) Inclui disposições destinadas a evitar as 
sobreposições a nível temático com o 
mandato de outros órgãos e organismos 
comunitários.

(e) Inclui disposições destinadas a evitar as 
sobreposições a nível temático com o 
mandato de outros órgãos e organismos
comunitários e o Conselho da Europa.

Alteração 31
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. A Agência consultará o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre o 
seu projecto antes de aprovar o quadro 
plurianual. 
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Alteração 32
Artigo 5, nº 2

2. A Agência executa as suas tarefas no 
âmbito dos domínios temáticos definidos no 
quadro plurianual. Esta disposição aplica-se 
sem prejuízo da possibilidade de a Agência 
dar resposta a pedidos relativos a questões 
não abrangidas por estes domínios 
temáticos, formulados pelo Parlamento 
Europeu, pelo Conselho ou pela Comissão 
nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 3º 
e no nº 1, alíneas d) e e) do artigo 4º, desde 
que os seus recursos humanos e 
financeiros o permitam.

2. A Agência executa as suas tarefas no 
âmbito dos domínios temáticos definidos no 
quadro plurianual. Esta disposição aplica-se 
sem prejuízo da possibilidade de a Agência 
dar resposta a pedidos relativos a questões 
não abrangidas por estes domínios 
temáticos, formulados pelo Parlamento 
Europeu, pelo Conselho ou pela Comissão 
nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 3º 
e no nº 1, alíneas d) e e) do artigo 4º.

Alteração 33
Artigo 5, nº 3

3. A Agência executa as suas tarefas com 
base no seu programa de trabalho anual e 
tendo em devida conta os recursos 
humanos e financeiros disponíveis.

Suprimido

Alteração 34
Artigo 5, nº 4

4. O programa de trabalho anual, adoptado 
em conformidade com o disposto no nº 4, 
alínea a), do artigo 11º, respeita o 
programa de trabalho anual da Comissão, 
incluindo as actividades no domínio da 
investigação e as acções em matéria de 
estatísticas desenvolvidas no quadro do 
programa estatístico comunitário.

Suprimido

Alteração 35
Artigo 6, nº 3

3. A Agência pode estabelecer relações 
contratuais, nomeadamente de 
subcontratação, com outras organizações, 
com vista à realização das tarefas que lhes 
venha a confiar. A Agência pode igualmente 
conceder subvenções para promover uma 
cooperação adequada e acções comuns, em 
especial às organizações nacionais, 

3. A Agência pode estabelecer relações 
contratuais, nomeadamente de 
subcontratação, com outras organizações, 
com vista à realização das tarefas que lhes 
venha a confiar.
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europeias e internacionais referidas nos 
artigos 8.º e 9.º.

Alteração 36
Artigo 7

A Agência assegura uma coordenação 
adequada com os órgãos e organismos 
comunitários competentes. Sempre que 
necessário, as condições aplicáveis à 
cooperação são objecto de protocolos de 
acordo.

O Conselho e a Comissão definem o 
quadro do intercâmbio de informações 
entre a Agência e os órgãos e organismos 
comunitários competentes. Sempre que 
necessário, as condições aplicáveis à 
cooperação são objecto de protocolos de 
acordo.

Alteração 37
Artigo 8, nº 1

1. Para a ajudar na execução das suas 
tarefas, a Agência coopera com organizações 
governamentais e não governamentais e 
órgãos competentes no domínio dos direitos 
fundamentais a nível nacional ou europeu.

1. Para a ajudar na execução das suas 
tarefas, a Agência coopera com organizações 
governamentais e não governamentais e 
órgãos, bem como com peritos 
independentes e redes existentes
competentes no domínio dos direitos 
fundamentais a nível nacional ou europeu.

Alteração 38
Artigo 8, nº 2

2. As disposições administrativas relativas à 
cooperação referida no nº 1 devem respeitar 
o direito comunitário e são adoptadas pelo 
conselho de administração com base num 
projecto apresentado pelo director e após 
parecer da Comissão. Se a Comissão 
exprimir o seu desacordo em relação a 
estas disposições, o conselho de 
administração procede ao seu reexame e 
adopta-as, se necessário mediante a 
introdução de alterações, por maioria de 
dois terços do total dos seus membros.

As disposições administrativas relativas à 
cooperação referida no nº 1 devem respeitar 
o direito comunitário e são adoptadas pelo 
conselho de administração com base num 
projecto apresentado pelo director e após 
parecer da Comissão. 

Alteração 39
Artigo 9

A Agência coordena as suas actividades com 
as do Conselho da Europa, em especial no 

A Agência coordena as suas actividades com 
as do Conselho da Europa, em especial no 
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que respeita ao seu programa de trabalho 
anual previsto no artigo 5.º. Para este efeito, 
e nos termos do procedimento previsto no 
artigo 300.º 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 11.º.

que respeita ao seu programa de trabalho 
anual previsto no artigo 5.º. Para este efeito, 
e nos termos do procedimento previsto no 
artigo 300.º do Tratado, a Comunidade 
celebrará um acordo bilateral com o 
Conselho da Europa, a fim de estabelecer 
uma cooperação estreita entre esta 
organização e a Agência. Este acordo inclui, 
nomeadamente:

(a) a possibilidade de o Conselho da Europa 
designar o seu Comissário para os Direitos 
Humanos para fazer parte do conselho de 
administração da Agência, em conformidade 
com o disposto no artigo 11.º;
(b) uma cooperação reforçada entre a 
Agência e os organismos pertinentes do 
Conselho da Europa em relação aos países 
terceiros que sejam membros do Conselho 
da Europa. 

Alteração 40
Artigo 10, título e parte introdutória

Órgãos da Agência Agentes e órgãos de direcção da Agência
A Agência será composta por: A Agência será composta por:

(- a) um Presidente, que presidirá ao 
conselho de administração;

Alteração 41
Artigo 11, nº 1

1. O conselho de administração é composto 
por personalidades com experiência 
adequada no domínio dos direitos 
fundamentais e da gestão de organismos do 
sector público, com a seguinte repartição:

1. O conselho de administração é composto 
por personalidades com experiência 
adequada no domínio dos direitos 
fundamentais e da gestão de organismos do 
sector público, com a seguinte repartição:

(a) Uma personalidade independente 
designada por cada Estado-Membro;

(a) Uma personalidade independente 
designada por cada Estado-Membro com 
bons conhecimentos específicos. Esta 
personalidade deve preencher, em 
consonância com a legislação do Estado-
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Membro que a designou, os requisitos 
necessários para a nomeação para o mais 
alto Tribunal Constitucional ou órgão 
judicial;

(b) Uma personalidade independente 
designada pelo Parlamento Europeu;
(c) Uma personalidade independente 
designada pelo Conselho da Europa; e

(c) Um representante do Conselho da 
Europa que poderia ser o seu Alto 
Comissário para os Direitos Humanos 
conforme previsto no artigo 9°;

(d) Dois representantes da Comissão. (d) Duas personalidades designadas pela
Comissão. Uma delas será uma 
personalidade independente designada pela 
Comissão de entre pessoas cuja 
competência e experiência no domínio dos 
direitos seja acreditada e reconhecida. A 
outra personalidade será um representante 
da Comissão.

As personalidades referidas na alínea a) 
são pessoas que:
assumem responsabilidades de alto nível na 
gestão de uma instituição nacional 
independente de defesa dos direitos 
humanos; ou
possuem sólidas competências no domínio 
dos direitos fundamentais no âmbito de 
outros órgãos ou instituições 
independentes.
Cada membro do conselho de 
administração pode ser representado por 
um suplente que preencha os critérios 
supramencionados.
A Agência publica a lista dos membros do 
conselho de administração no seu sítio Web
e assegura a sua actualização.

A Agência publica a lista dos membros do 
conselho de administração no seu sítio Web
e assegura a sua actualização.

Alteração 42
Artigo 11, nº 3

3. O conselho de administração elege o seu
presidente e vice-presidente, cargos que são 
exercidos por um período de dois anos e 
meio, com a possibilidade de uma 
renovação.

3. O conselho de administração será 
presidido pelo presidente e elege um vice-
presidente, cargos que são exercidos por um 
período de dois anos e meio, com a 
possibilidade de uma renovação.
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Nem o presidente nem o vice-presidente 
podem ser representantes da Comissão. 

Cada membro do conselho de administração 
ou, na sua ausência, o respectivo suplente,
dispõe de um voto.

Cada membro do conselho de administração 
dispõe de um voto.

Alteração 43
Artigo 11, nº 4, alínea (g)

(g) Adoptar o regulamento interno da 
Agência com base num projecto apresentado 
pelo director e após parecer da Comissão;

(g) Adoptar o regulamento interno da 
Agência com base num projecto apresentado 
pelo director;

Alteração 44
Artigo 11, nº 5

5. O conselho de administração pode delegar 
na comissão executiva as suas 
responsabilidades, exceptuando as 
respeitantes às questões referidas nas alíneas 
a), b), c), d), g) e h) do n.º 4.

5. O conselho de administração pode delegar 
na comissão executiva as suas 
responsabilidades, exceptuando as 
respeitantes às questões referidas nas alíneas 
a), b), c), d), e), g) e h) do n.º 4 e encarregar 
a comissão executiva de executar tarefas 
específicas. 

Alteração 45
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 personalidade designada pelo 
Conselho da Europa tem o direito de intervir 
nas discussões e nos debates, mas não pode 
participar na votação das decisões a que se 
referem as alíneas i) e j) do nº 4.

Alteração 46
Artigo 11, nº 7

7. O presidente convoca o conselho de 
administração uma vez por ano, sem 
prejuízo da possibilidade de convocar 

7. O presidente convoca o conselho de 
administração pelo menos duas vezes por 
ano. O presidente convoca igualmente o 
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reuniões extraordinárias. O presidente 
convoca reuniões extraordinárias por 
iniciativa própria ou a pedido de, pelo 
menos, um terço dos membros do conselho 
de administração.

conselho de administração por iniciativa 
própria ou a pedido do director ou de, pelo 
menos, um terço dos seus membros.

Alteração 47
Artigo 11, nº 8

8. O director do Instituto Europeu da 
Igualdade entre Homens e Mulheres pode 
participar nas reuniões do conselho de 
administração na qualidade de observador. 
Os directores de outros organismos 
comunitários e órgãos da União competentes 
também podem participar nas reuniões como 
observadores a convite da comissão 
executiva.

8. O presidente do Instituto Europeu da 
Igualdade entre Homens e Mulheres pode 
participar nas reuniões do conselho de 
administração na qualidade de observador. 
Os directores de outros organismos 
comunitários e órgãos da União 
competentes, bem como os representantes 
de organizações internacionais como, por 
exemplo, o Alto Comissário das Nações 
Unidas para os Direitos do Homem e os 
representantes da OSCE, também podem 
participar nas reuniões como observadores a 
convite do presidente do conselho de 
administração.

Alteração 48
Artigo 11, nº 8 bis, 8 ter, e 8 quater (novos)

8 bis. O presidente do conselho de 
administração, que será o presidente da 
Agência, é nomeado pelo Parlamento 
Europeu com base numa lista de 
candidatos proposta pela Comissão e 
aprovada pelo Conselho; os candidatos
comparecerão a uma audição perante a 
comissão parlamentar pertinente. O 
presidente é nomeado com base no mérito e 
experiência pessoais no domínio dos 
direitos fundamentais, bem como nas suas 
capacidades em matéria de administração e 
gestão. 
8 ter. O mandato do presidente tem uma 
duração de cinco anos e pode ser renovado 
por um período máximo de cinco anos. 
8 quater. O presidente é responsável:
a) Pela execução das tarefas previstas no 
artigo 4.º;
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b) Pela preparação e aplicação do 
programa de trabalho anual da Agência;
c) Pela representação da Agência;
d) Pela apresentação do programa de 
trabalho da Agência e, quando necessário,
do relatório anual à comissão competente 
do Parlamento Europeu e por responder às 
perguntas formuladas pelos membros da 
comissão. 

Alteração 49
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 composta pelos 
oito membros que se seguem:

a) pelo presidente;
b) pelo vice-presidente;
c) pelas duas personalidades nomeadas 
pela Comissão Europeia para o conselho de 
administração;
d) pelos três membros eleitos pelo conselho 
de administração de entre os seus 
membros;
e) pelo representante do Conselho da 
Europa, sem prejuízo da limitação no que 
respeita à votação estabelecida no nº 6 do 
artigo 11º.

Alteração 50
Artigo 12, nº 2

2. Sempre que necessário, o presidente 
convoca a comissão executiva para preparar 
as decisões do conselho de administração e 
para prestar assistência e aconselhar o 
director. As decisões da comissão executiva 
são adoptadas por maioria simples.

2. Sempre que necessário, o presidente 
convoca a comissão executiva para preparar 
as decisões do conselho de administração e 
para prestar assistência e aconselhar o 
director. As decisões da comissão executiva 
são adoptadas por maioria simples, sendo 
que o presidente tem voto de qualidade.
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Justificação

A presente alteração permite que a composição do conselho de administração seja muito 
mais equilibrada: um membro eleito pelo Parlamento Europeu, quatro membros escolhidos 
pelos Estados-Membros, dois membros nomeados pela Comissão Europeia e um 
representante do Conselho da Europa.

Alteração 51
Artigo 13, nº 1

1. A Agência é chefiada por um director 
nomeado pelo conselho de administração 
com base numa lista de candidatos proposta 
pela Comissão. O director é nomeado com 
base no mérito e nas suas capacidades em 
matéria de administração e gestão, bem 
como na sua experiência no domínio dos 
direitos fundamentais. Antes da sua 
nomeação, o candidato indigitado pelo 
conselho de administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento Europeu e a responder a 
perguntas formuladas pelos seus membros.

1. A Agência é gerida por um director 
nomeado pelo conselho de administração 
com base numa lista de candidatos proposta 
pela Comissão. O director é nomeado com 
base no mérito e nas suas capacidades em 
matéria de administração e gestão, bem 
como na sua experiência no domínio dos 
direitos fundamentais. 

Alteração 52
Artigo 13, nº 2

2. O mandato do director tem uma duração 
de cinco anos. Sob proposta da Comissão e 
após avaliação, este mandato pode ser 
renovado uma vez por um período máximo 
de cinco anos. No âmbito da avaliação, a 
Comissão examina, em especial, os 
resultados alcançados durante o primeiro 
mandato e o modo como foram alcançados, 
bem como as obrigações e as necessidades 
da Agência nos anos seguintes.

2. O mandato do director tem uma duração 
de cinco anos. Tendo em conta o parecer da 
Comissão, o conselho de administração 
pode renová-lo uma vez por um período 
máximo de cinco anos. No seu parecer, a 
Comissão examina, em especial, os 
resultados alcançados durante o primeiro 
mandato e o modo como foram alcançados, 
bem como as obrigações e as necessidades 
da Agência nos anos seguintes.

Alteração 53
Artigo 13, nº 5

5. O director pode ser demitido pelo 
conselho de administração antes do termo do 
seu mandato com base numa proposta da 
Comissão.

5. O director pode ser demitido pelo 
conselho de administração antes do termo do 
seu mandato caso deixe de preencher as 
condições requeridas para o exercício das 
suas funções ou se incorrer numa falha 
grave. O conselho de administração actua 
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por sua própria iniciativa ou com base 
numa proposta da Comissão.

Alteração 54
Artigo 14, nº 2

2. Os membros do fórum são seleccionados 
através de um processo de selecção aberto, 
que será determinado pelo conselho de 
administração. O número de membros é 
limitado a 100. A duração do respectivo 
mandato é de cinco anos, com possibilidade 
de uma renovação.

2. Os membros do fórum são seleccionados 
através de um processo de selecção aberto, 
que será determinado pelo conselho de 
administração. O número de membros é 
limitado a 50. A duração do respectivo 
mandato é de cinco anos, com possibilidade 
de uma renovação.

Alteração 55
Artigo 14, nº 6

6. O fórum é presidido pelo director. 
Reúne-se anualmente ou a pedido do 
conselho de administração. As suas regras 
de funcionamento são definidas no 
regulamento interno da Agência e são 
tornadas públicas.

6. O fórum é presidido pelo presidente da 
Agência. Reúne-se anualmente ou a pedido 
do conselho de administração. As suas 
regras de funcionamento são definidas no 
regulamento interno da Agência e são 
tornadas públicas.

Alteração 56
Artigo 15, nº 2, segundo parágrafo

Os membros do conselho de administração 
designados nos termos do disposto no n.º 1, 
alíneas a), b) e c), do artigo 11.º, o director 
e os membros do fórum comprometem-se a 
actuar com independência. Para o efeito, 
prestam uma declaração de interesses 
indicando quer a ausência de interesses que 
possam ser considerados prejudiciais à sua 
independência, quer de interesses directos ou 
indirectos que possam ser considerados 
prejudiciais à sua independência.

Os membros do conselho de administração e
o director comprometem-se a actuar com 
independência. Para o efeito, prestam uma 
declaração de interesses indicando quer a 
ausência de interesses que possam ser 
considerados prejudiciais à sua 
independência, quer de interesses directos ou 
indirectos que possam ser considerados 
prejudiciais à sua independência.

Alteração 57
Artigo 22, nº 4

4. A Agência sucede juridicamente ao 
Observatório Europeu do Racismo e da 
Xenofobia. Assume todos os direitos e 
obrigações de natureza jurídica, bem como 

4. A Agência sucede juridicamente ao 
Observatório Europeu do Racismo e da 
Xenofobia. Assume todos os direitos e 
obrigações de natureza jurídica, bem como 
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todos os compromissos financeiros do 
Observatório. Os contratos de trabalho 
celebrados pelo Observatório antes da 
adopção do presente regulamento serão 
respeitados.

todos os compromissos financeiros do 
Observatório.

Alteração 58
Artigo 26, nº 3

3. O Tribunal de Justiça é competente para 
conhecer das acções propostas contra a 
Agência nas condições previstas nos artigos
230.º ou 232.º do Tratado.

3. O Tribunal de Justiça é competente para 
conhecer das acções propostas contra a 
Agência por pessoas singulares ou jurídicas 
nas condições previstas no artigo 230.º do 
Tratado.

Alteração 59
Artigo 27, título

Participação de países candidatos ou 
potencialmente candidatos

Participação de países candidatos

Alteração 60
Artigo 27, nº 2

2. Nesse caso, as condições de participação 
são determinadas por uma decisão do 
conselho de associação competente. A 
decisão deve especificar as competências e a 
assistência a proporcionar ao país em causa 
e indicar, designadamente, a natureza, o 
alcance e a forma de participação desses 
países nos trabalhos da Agência, incluindo 
disposições relativas à participação nas 
iniciativas desenvolvidas pela Agência, às 
contribuições financeiras e ao pessoal. A 
decisão deve estar em consonância com o 
presente regulamento e com as disposições 
do Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias e do Regime 
Aplicável aos Outros Agentes das 
Comunidades Europeias. Deve estabelecer 
que o país participante pode designar para o 
conselho de administração, na qualidade de 
observador e sem direito de voto, uma 
personalidade independente com as 
qualificações referidas no n.º 1, alínea a), do 
artigo 11º.

2. Nesse caso, as condições de participação 
são determinadas por uma decisão do 
conselho de associação competente. A 
decisão deve especificar as competências e a 
assistência a proporcionar ao país em causa 
e indicar, designadamente, a natureza, o 
alcance e a forma de participação desses 
países nos trabalhos da Agência, incluindo 
disposições relativas à participação nas 
iniciativas desenvolvidas pela Agência, às 
contribuições financeiras e ao pessoal. A 
decisão deve estar em consonância com o 
presente regulamento e com as disposições 
do Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias e do Regime 
Aplicável aos Outros Agentes das 
Comunidades Europeias. Pode estabelecer 
que o país participante pode designar para o 
conselho de administração, na qualidade de 
observador e sem direito de voto, uma 
personalidade independente com as 
qualificações referidas no n.º 1, alínea a), do 
artigo 11º.
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Alteração 61
Artigo 27, nº 3

3. A Agência acompanha a situação dos 
direitos fundamentais nos países que 
participam nas suas actividades em 
conformidade com o disposto no presente 
artigo, na medida em que tal seja pertinente 
para os respectivos acordos de associação. 
Os artigos 4.º e 5.º são aplicáveis mutatis 
mutandis para este fim.

Suprimido

Alteração 62
Artigo 29

Procedimento Suprimido
1. A Comissão é assistida por um comité 
composto por representantes dos Estados-
Membros e presidido pelo representante da 
Comissão.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, aplicar-se-á o 
procedimento de regulamentação previsto 
no artigo 5º da Decisão 1999/468/CE, com 
observância do n.° 3 do seu artigo 7°.
3. O período previsto no n.º 6 do artigo 5.º 
da Decisão 1999/468/CE é de um mês.

Alteração 63
Artigo 31, nº 3

3. Até 31 de Dezembro de 2009, a Agência 
encomenda uma avaliação externa 
independente dos resultados alcançados 
durante os primeiros três anos de 
funcionamento com base em especificações 
estabelecidas pelo conselho de 
administração, com o acordo da Comissão. 
Esta avaliação tem em conta as tarefas da 
Agência, as práticas de trabalho e o impacto 
da Agência na protecção e na promoção dos 
direitos fundamentais e inclui uma análise 
das sinergias e das implicações financeiras
de um eventual alargamento das tarefas. A 
avaliação tem em conta os pontos de vista 
das partes interessadas, tanto a nível 
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comunitário como nacional. comunitário como nacional.

A avaliação incide igualmente sobre a 
eventual necessidade de alterar ou de alargar 
as tarefas, a esfera de acção, os domínios de 
actividade ou a estrutura da Agência, 
designadamente a necessidade de 
introduzir alterações estruturais para 
assegurar a conformidade com as regras 
horizontais aplicáveis às agências de 
regulamentação, após a sua entrada em 
vigor.

A avaliação incide igualmente sobre a 
eventual necessidade de alterar ou de alargar 
as tarefas, a esfera de acção, os domínios de 
actividade ou a estrutura da Agência.


