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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a promoção e a defesa dos direitos fundamentais: o papel das Instituições 
nacionais e europeias, incluindo a Agência dos Direitos Fundamentais
(2005/2007(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, assinado pelos 
Chefes de Estado e de Governo em 29 de Outubro de 2004, que inclui, na sua segunda 
parte, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta os artigos 6º e 7º do Tratado da União Europeia e os artigos I-2º e I-9º do 
Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa,

– Tendo em conta o artigo 13º do Tratado que institui a Comunidade Europeia,

– Tendo em conta as decisões do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e do 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "A Agência dos Direitos 
Fundamentais – Documento de consulta pública" (COM (2004) 0693),

– Tendo em conta os resultados do seminário público realizado em 25-26 de Abril, por 
iniciativa da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e os pareceres da Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão do 
Desenvolvimento e da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0000/2005),

O quadro constitucional da UE como novo impulso para os direitos fundamentais

1. Considera que a defesa e a promoção eficazes dos direitos fundamentais são a coluna
vertebral da democracia na Europa e uma condição prévia essencial para o 
estabelecimento do espaço de liberdade, de segurança e de justiça;

2. Salienta o facto de a incorporação da Carta dos Direitos Fundamentais no Tratado que 
estabelece uma Constituição para a Europa e a futura adesão da UE à Convenção Europeia 
para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH) 
trazerem mudanças institucionais e constitucionais essenciais e aumentarem 
sensivelmente a obrigação legal da União de assegurar a promoção activa dos direitos 
fundamentais em todas as suas políticas;

3. Considera que a União Europeia está a passar por um processo graças ao qual o seu 
desenvolvimento inicial como mercado é progressivamente completado com os elementos 
inerentes a uma comunidade política;

4. Nota que a necessidade de se alcançar um equilíbrio entre afirmar diferentes liberdades e 
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estabelecer e melhorar a segurança colectiva tornou-se nestes últimos anos numa 
prioridade para a formulação da política na União Europeia, tendo as novas formas de 
terrorismo aumentado ainda a necessidade de encontrar um equilíbrio entre estes dois 
objectivos e as maneiras adequadas de os tornar compatíveis;

5. Considera essencial assegurar a certeza e a coerência jurídicas em matéria de defesa dos 
direitos do Homem em toda a Europa e garantir a transparência e o exercício pleno destes 
direitos;

6. Nota que a transparência é um princípio democrático essencial para as relações entre a 
União e os seus cidadãos, o corpo judicial comunitário e a sua legislatura, a UE e os seus 
Estados-Membros, bem como a UE e o Conselho da Europa;

7. Observa que a União e os Estados-Membros compartilham a competência em matéria de 
direitos do Homem, devendo, ao mesmo tempo, respeitar o princípio da subsidiariedade;

8. Salienta que foram estabelecidas em vários Estados-Membros instituições nacionais de 
direitos do Homem, nomeadamente na perspectiva dos "princípios de Paris" das Nações 
Unidas, sendo uma das funções destes organismos a de rever as políticas de direitos do 
Homem dos governos para impedir insuficiências e sugerir melhorias, dado que a eficácia 
se situa na prevenção e não apenas na solução dos problemas; 

Para uma política de direitos fundamentais da UE

9. Acolhe favoravelmente a assinatura do Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa, que prevê a plena competência do Tribunal de Justiça no que se refere ao espaço 
de liberdade, de segurança e de justiça, a adesão ao TEDH, a incorporação da Carta dos 
Direitos Fundamentais no Tratado e uma utilização mais vasta do processo de co-decisão, 
aumentando, assim, o papel do Parlamento Europeu;

10. Considera que as Instituições da UE têm de ter plena consciência de que os direitos 
fundamentais devem ser activamente promovidos e protegidos – dois objectivos da União 
Europeia – e ser inteiramente tidos em conta aquando da redacção e da adopção da 
legislação;

11. Acolhe com agrado o facto de, a pedido do Parlamento, o presidente Barroso ter decidido 
criar um grupo de Comissários sobre os "Direitos fundamentais, a anti-discriminação e a 
igualdade de tratamento"; convida a Comissão e, particularmente, o grupo de Comissários 
sobre os direitos fundamentais a estabelecerem uma estratégia global e coerente tendo em 
vista examinar em que medida os direitos fundamentais e os direitos do Homem são 
respeitados e avaliar o respectivo impacto;

Cooperação com as instituições nacionais de direitos do Homem e os parlamentos 
nacionais

12. Apoia o estabelecimento de um diálogo contínuo sobre os direitos fundamentais com os 
parlamentos nacionais dos Estados-Membros;

13. Considera que a recolha de dados é uma prioridade, assim como o trabalho metodológico 
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para permitir a comparação e a análise desses dados; considera que o papel das 
instituições nacionais é essencial neste contexto;

14. Opina que qualquer nova legislação nacional deveria ser objecto de uma avaliação 
sistemática das suas incidências e que, nessa perspectiva, os procedimentos nacionais de 
avaliação deveriam ser harmonizados, devendo proceder-se ao intercâmbio das melhores 
práticas;

Cooperação com as organizações internacionais de direitos do Homem

15. Recorda o papel significativo dos diferentes mecanismos e instituições de controlo do 
Conselho da Europa no âmbito dos direitos do Homem; convida as instituições da UE e a 
Agência a basearem-se nesta experiência, a ter em conta estes mecanismos e a utilizar as 
normas desenvolvidas pelo Conselho da Europa e outros resultados substanciais do seu 
trabalho; reitera firmemente que esta cooperação não deveria conduzir a qualquer 
degradação das normas da UE;

16. Considera que deveria ser estabelecido um modelo funcional de cooperação e que, na 
próxima proposta legislativa, a Comissão deveria apresentar propostas concretas sobre a 
Agência, incluindo uma ligação institucionalizada entre o Conselho da Europa e a futura 
Agência dos Direitos Fundamentais, para evitar duplicações e dar à agência todos os 
meios necessários;

A Agência como instrumento operacional para a política de direitos do Homem da UE no 
seu conjunto

17. Salienta que o estabelecimento da Agência deveria contribuiria para um maior reforço da 
confiança mútua entre Estados-Membros;

18. Considera que, uma vez que foi demonstrado ser absolutamente necessário criar 
organismos com a responsabilidade de controlar aspectos específicos da política de 
direitos do Homem em toda a União (como o Instituto do Género), a fim de melhorar a 
aplicação das políticas da UE em todos estes domínios, estes organismos deveriam estar 
formalmente ligados à Agência tornando-se parte da rede de redes; insta o Conselho 
Europeu, o Conselho e a Comissão a adoptarem uma abordagem racional e coerente, 
numa perspectiva de rentabilidade, quando da criação de novos organismos encarregados 
das questões relacionadas com os direitos fundamentais;

19. Convida a Comissão a dar à Agência um mandato forte e a dotá-la do poder de 
acompanhar o desenvolvimento da Carta dos Direitos Fundamentais e dos direitos do 
Homem na União Europeia e nos países candidatos com os quais foram assinados acordos 
de adesão;

20. Considera que a Agência deveria ser concebida como uma estrutura com vários níveis (a 
"rede de redes"), um organismo especializado com competências horizontais, no qual cada 
um dos níveis deve desempenhar um papel e contribuir para o desenvolvimento de uma
cultura de direitos fundamentais na União; considera que a Agência deveria recolher todas 
as informações, análises e experiências relevantes disponíveis nas instituições europeias e 
nacionais, nos parlamentos nacionais, nos governos e nos organismos de defesa dos 
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direitos do Homem, nos tribunais supremos/constitucionais, nas ONG e redes existentes, 
tais como a Rede de Peritos Independentes em Direitos Fundamentais, e, particularmente, 
a experiência do Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia (OERX) e a sua rede 
de informação, RAXEN;

21. É de opinião que as instituições europeias e nacionais existentes no âmbito dos direitos do 
Homem deveriam fazer parte da "rede de redes", sendo a Agência um instrumento para 
assegurar a qualidade e a coerência da política de direitos do Homem da UE: deveria ser 
estabelecido um mapa das instituições europeias e nacionais e das redes em 
funcionamento para esse efeito;

22. Afirma que, aquando da concepção deste novo instrumento, deveria ser prestada especial 
atenção às três funções principais que esta instituição deve desempenhar (promover os 
direitos fundamentais, proteger os direitos fundamentais e incrementar a sensibilização 
dos principais intervenientes - as instituições da UE e os cidadãos) a fim de responder às 
necessidades estratégicas de um espaço comum de liberdade, de segurança e de justiça;

23. Considera que, como parte da sua tarefa de promover os direitos fundamentais, a futura 
Agência deve dar um apoio pró-activo à elaboração da política de direitos humanos em 
duas vertentes: identificando as áreas em que são mais necessárias melhorias de carácter 
legislativo e monitorizando a aplicação e o respeito da legislação existente;

24. Considera que o principal papel da Agência deve ser o de controlar a observância dos 
direitos do Homem na UE, tendo em vista elaborar um relatório anual, a aprovar pelo 
Parlamento Europeu, sobre a situação no que diz respeito a estes direitos, como 
reiteradamente pedido pelo Parlamento Europeu nos últimos anos;

25. Mantém que a Agência deveria ser dotada de um papel consultivo relativo às disposições 
dos artigos 6º e 7º do TUE, apoiando a acção do Parlamento e do Conselho e utilizando a 
informação, o conhecimento e a experiência recolhidos nas suas redes;

26. Defende que a Agência deve dar passos concretos para encontrar os melhores meios de 
consciencializar os povos da União Europeia dos direitos fundamentais de que gozam e 
criar uma cultura de direitos humanos na UE, que pode, depois, ser promovida com êxito 
para lá das fronteiras da União como um dos seus valores básicos;

27. É de opinião que, para cumprir as suas três funções principais, a Agência deveria recolher 
dados através das suas redes e analisá-los e deveria estar habilitada a emitir pareceres e 
fazer recomendações ao Parlamento, ao Conselho e à Comissão:

28. Considera que a monitorização pela Agência teria o valor acrescentado de possibilitar uma 
visão horizontal holística da defesa e promoção dos direitos fundamentais, razão pela qual 
todos os direitos constantes da Carta dos Direitos Fundamentais e disposições relevantes 
da primeira parte do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa deveriam 
estar abrangidos; sustenta, no entanto, que a Agência deveria poder estabelecer 
prioridades sob a forma de orientações temáticas, a definir no seu programa de trabalho 
anual;

29. Propõe que a Agência seja estruturada com base em vários sectores encarregados dos 
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domínios abrangidos pela Carta dos Direitos Fundamentais – como complemento ao 
mandato do OERX para lutar contra o racismo e a xenofobia – por exemplo, as liberdades 
de expressão, de reunião, de associação e de opinião, os direitos à educação e à liberdade, 
a solidariedade e os direitos sociais, os direitos das crianças, a igualdade entre os géneros, 
os direitos dos cidadãos e a justiça, a questão dos Romani e os direitos das minorias;

30. Observa que a defesa das minorias nacionais numa UE alargada será uma questão 
importante e que não poderá ser levada a cabo simplesmente lutando contra a xenofobia e 
a discriminação; salienta que este complexo problema deve ser abordado igualmente de 
outros ângulos, razão pela qual um departamento distinto da Agência deveria tratar da 
questão das minorias nacionais;

31. Entende ser essencial que a Agência seja independente e disponha de pessoal e de 
recursos orçamentais suficientes para lhe permitir realizar o seu ambicioso mandato e de 
um conselho de administração com representantes de alto nível dos Estados-Membros, 
dos tribunais supremos/constitucionais, dos organismos de defesa dos direitos do Homem, 
das Instituições da UE e do Conselho da Europa;

32. Considera que a Agência deveria ser dotada de pessoal de elevada qualidade, com uma 
competência científica e uma credibilidade irrepreensíveis e que o director da Agência 
deveria ter, para além de um elevado perfil profissional, um excelente registo de 
resultados em matéria de defesa dos direitos do Homem num dos Estados-Membros ou 
numa organização europeia ou internacional;

33. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho Europeu, ao 
Conselho e à Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, 
aos organismos nacionais de direitos do Homem, ao Conselho da Europa, à OSCE e à 
ONU.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O contexto da UE

1. A fim de compreender o que a defesa dos direitos fundamentais no seio da União 
Europeia (EU) implica hoje, é necessário decidir-se primeiro se uma futura Agência para 
tratar desta questão deve ser considerada como um objectivo ou um instrumento no 
processo. Embora, a esse respeito, a Comunicação da Comissão Europeia especifique 
explicitamente o objectivo de criar uma Agência dos Direitos Fundamentais, o Parlamento 
Europeu deveria concentrar-se na análise da situação que será criada após a ratificação do 
Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, prestando especial atenção à 
questão de defender e promover os direitos fundamentais. Dado que esta "nova ordem 
jurídica" poderia alterar a orientação da missão da União Europeia, é essencial examinar 
de perto as consequências destas alterações, daquilo que parece um processo de evolução 
de uma união económica para uma comunidade política. A promoção dos direitos 
fundamentais exige uma abordagem estruturada deste novo contexto; deve ainda ser 
manifestada uma vontade política clara sobre as suas implicações. Esta tarefa será 
possivelmente efectuada pela Comissão, no âmbito do grupo de Comissários que trata dos 
direitos fundamentais, da anti-discriminação e da igualdade de oportunidades, presidido 
pelo presidente Barroso. No entanto, é também da maior importância que o Conselho 
Europeu elabore orientações neste domínio.

2. Desde 1 de Maio de 1999, os direitos fundamentais têm constituído os "alicerces" da 
União Europeia, de acordo com o nº 1 do artigo 6º do Tratado da União Europeia (TUE)1. 
O problema era (e é) o de que os tratados existentes não contêm uma descrição clara 
destes direitos, dado que fazem apenas referência à Carta Europeia dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDF) e às tradições constitucionais comuns 
dos Estados-Membros. Um aumento da "visibilidade" destes direitos foi o mandato dado 
pelo Conselho Europeu à Convenção, que redigiu a Carta. O objectivo da segunda 
Convenção, que apresentou a Constituição na Conferência Intergovernamental (CIG), era 
o de tornar esta Carta vinculativa. Agora, este objectivo foi atingido e ainda que este 
exercício se destinasse principalmente a tornar os direitos que faziam já parte da União 
Europeia num "acervo" visível, esta transparência constituirá um passo em frente essencial 
nas relações entre a União e os seus cidadãos, o corpo judicial da UE e a legislatura, a UE 
e os seus Estados-Membros, bem como a UE e o Conselho da Europa.

3. O Tratado de Amesterdão definiu como um objectivo para a União Europeia a criação de 
um espaço de liberdade, de segurança e de justiça. O Conselho Europeu de Tampere fez 
deste objectivo uma prioridade da agenda política. As novas Perspectivas Financeiras 
reflectem igualmente este objectivo político central. Como componente principal para 
atingir este objectivo, deve ser assegurado um equilíbrio desenvolvendo simultaneamente 
os três elementos. Ainda é necessário um maior incremento da confiança mútua entre os 
Estados-Membros. Sobretudo, a defesa e a promoção dos direitos fundamentais são
condições prévias essenciais para o estabelecimento do espaço de liberdade, de segurança 

  
1 Como modificado pelo Tratado de Amesterdão que codificou a jurisprudência do TJE desde o Processo C-29/69 "Stauder" 
de 12 de Novembro de 1969 (Col. 419), nos Processos C-11/70 "Internationale Handelsgesellschaft" (Col. 1125), C-4/73 
"Nold", de 14 de Maio de 1974 (Col. 491), C-44/79 "Hauer" (Col. p.3727), e C-5/88 "Wachhauf", de 13 de Julho de 1989.
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e de justiça.

4. O programa da Haia acolheu favoravelmente os resultados atingidos na realização dos 
objectivos do Conselho Europeu de Tampere: foram estabelecidas as fundações de uma 
política de asilo e de imigração comum, foi preparada a harmonização dos controlos 
fronteiriços, foi melhorada a cooperação policial, foram estabelecidas as bases para a 
cooperação judiciária. No entanto, ainda têm de ser asseguradas a coordenação e a 
coerência entre as dimensões externa e interna das políticas da União. Os Tratados 
existentes constituem a base jurídica para a acção neste domínio e continuarão a constituir 
uma obrigação legal, mesmo que o Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa não seja ratificado.

5. Embora a Carta ainda não tenha força de lei, ela comporta um impacto político potente. A 
incorporação da Carta dos Direitos Fundamentais no Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa e a futura adesão da UE à Carta Europeia dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH) criará, com efeito, uma obrigação legal 
para a União de assegurar que os direitos fundamentais são activamente promovidos em 
todas as áreas políticas. 

O papel das instituições nacionais

6. Atribuindo competências e integrando as instituições nacionais existentes de defesa dos 
direitos do Homem na "rede de redes", uma Agência poderia ser encarada como um 
instrumento político para assegurar a qualidade e a coerência da política de direitos do 
Homem da UE.

7. As instituições nacionais de defesa dos direitos do Homem estabelecidas em quase todos 
os Estados-Membros com o incentivo das Nações Unidas podem ser agrupadas em três 
categorias: as comissões de direitos do Homem, os provedores de justiça e as instituições 
específicas que defendem os direitos de um grupo vulnerável particular. Uma das suas 
funções é rever sistematicamente a política de direitos do Homem dos governos para 
impedir insuficiências e sugerir melhorias, dado que é muito mais fácil prevenir do que 
detectar os problemas e encontrar as soluções. A sua responsabilidade no aumento da 
sensibilização para os direitos do Homem é igualmente significativa. A identificação dos 
casos de má gestão e a descoberta das modalidades de reparação são também parte das 
suas funções, bem como agir como consultoras ou conselheiras dos poderes legislativo e 
executivo. O seu papel é claramente complementar. Estas instituições nacionais que se 
concentram na defesa e na promoção dos direitos do Homem não têm nem carácter 
jurídico, nem legislativo; têm apenas uma autoridade consultiva. Vêem a criação de uma 
Agência como uma excelente ocasião para colmatar as lacunas no sistema actual de defesa 
dos direitos do Homem na UE.

8. É desejável que seja estabelecida uma relação mais formal entre estes organismos e a 
Agência. Neste processo, é essencial harmonizar os procedimentos nacionais de avaliação. 
Nos diferentes Estados-Membros, os progressos e a regressão devem ser medidos de igual 
modo, pela bitola das normas existentes em matéria de direitos do Homem. A Agência 
não deve aceitar qualquer compromisso de qualidade no que diz respeito aos resultados do 
seu trabalho.
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9. A Agência deveria desenvolver mecanismos que ajudem os Estados-Membros a progredir 
na aplicação das normas nacionais de acção em matéria de direitos do Homem e de 
liberdades fundamentais, com base nos princípios de Paris.1

Cooperação com os organismos internacionais

10. Para melhorar a cooperação internacional da UE neste domínio sensível, as 
palavras-chave são a coordenação de iniciativas e a maximização de sinergias. É 
importante que a certeza e a coerência jurídicas sejam asseguradas na defesa dos direitos 
fundamentais em toda a Europa.

11. A União Europeia não se pode permitir não tomar em consideração as realizações do 
Conselho da Europa no âmbito da defesa e da promoção dos direitos do Homem, matéria 
em que a UE não dispõe de base jurídica suficiente (a defesa das minorias nacionais é um 
dos melhores exemplos nesta matéria). No entanto, de modo algum poderemos autorizar a 
adopção de normas cuja incoerência origine confusão e, consequentemente, destrua a 
credibilidade das normas de base.

12. O intercâmbio de informações e de dados não seria, obviamente, suficiente para assegurar 
uma cooperação significativa entre a Agência e o Conselho da Europa. É da maior 
importância que seja concebido um modelo funcional de cooperação com uma relação 
institucional entre os dois organismos.

13. Para além do Conselho da Europa, há várias outras organizações activas no âmbito dos 
direitos do Homem, como a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa 
(OSCE) e Agências especializadas das Nações Unidas. O mandato da Agência poderia 
conter uma nova referência a estas instituições e prever, igualmente, uma relação viva e 
estruturada com a sociedade civil. A Agência deveria ser uma intersecção, que facilitasse 
os contactos entre as diferentes partes em causa, de modo a estabelecer sinergias.

A Agência dos Direitos Fundamentais

14. Na sequência do contexto geral acima descrito, seguem-se algumas reflexões agora sobre 
a futura Agência dos Direitos Fundamentais. Dado que a estratégia fixa três objectivos 
políticos, este novo instrumento comunitário deveria ter também três funções principais: 
a. Promoção dos direitos fundamentais 
b. Defesa dos direitos fundamentais 
c. Aumento da sensibilização entre os actores (instituições da UE e cidadãos);

15. O melhor modo de encarar a Agência é como uma "rede de redes", uma agência 
especializada com competências horizontais, que aplica diferentes mecanismos, utiliza 
toda a experiência adequada recolhida aos diferentes níveis, em matéria de defesa dos 

  
1 Em 1991, sob o patrocínio da ONU, foi realizada, em Paris, uma reunião dos representantes das instituições nacionais na 
qual foi elaborado um conjunto circunstanciado de princípios sobre o estatuto das instituições nacionais – geralmente 
chamados "princípios de Paris". Estes princípios, seguidamente aprovados pela Comissão dos Direitos do Homem da ONU 
(resolução 1992/54 de 3 de Março de 1992) e pela Assembleia-Geral da ONU (resolução 48/134 de 20 de Dezembro de 
1993, anexo) tornaram-se nos fundamentos e no ponto de referência para o estabelecimento e o funcionamento das 
instituições nacionais de direitos do Homem. 
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direitos do Homem e das liberdades fundamentais. Deveria agir como um ponto de 
convergência para permitir sintetizar todo este conhecimento.

16. A Agência deveria dispor de competências consultivas, poder emitir pareceres e 
recomendações e desempenhar acções de incremento da sensibilização através da 
transmissão de informações objectivas e adequadas à Comissão, ao Parlamento e ao 
Conselho, dando apoio às três Instituições. É essencial que este organismo continue a ser 
independente, isento da influência das partes em causa e verdadeiramente autónomo 
(comportando noções como a independência, a responsabilidade, a autoridade). Há duas 
componentes principais que asseguram esta independência: a Agência deve dispor de um 
orçamento que permita o cumprimento do seu ambicioso mandato e de um conselho de 
administração composto por representantes de alto nível dos Estados-Membros e das 
Instituições da UE. Estes dois elementos estabelecerão a credibilidade da Agência logo 
desde o início e fornecer-lhe-ão autoridade bastante para ser útil e não um desperdício de 
dinheiro. O orçamento e o quadro de pessoal devem ser adequados às tarefas a 
desempenhar.

17. Quanto ao dilema relativo aos direitos que devem ser protegidos, é da maior importância 
que todos os direitos constantes da Carta dos Direitos Fundamentais e as disposições 
pertinentes constantes da primeira parte do Tratado que estabelece uma Constituição para 
a Europa estejam cobertos, mas poderiam ser estabelecidas prioridades entre eles. É 
importante prever alguma flexibilidade na fixação das prioridades: seria contraproducente 
fixá-las desde o início, dado que a sensibilidade desta matéria poderá exigir uma mudança 
ocasional de orientação. Isto pode ser feito quando do estabelecimento do programa de 
trabalho da Agência, eventualmente numa base anual, e as prioridades poderiam ser 
estabelecidas tanto em termos de orientação temática como de zona geográfica. Esta 
última deveria concentrar-se, principalmente, nos Estados-Membros da UE, mas deveria 
incluir também os Estados candidatos à adesão, após a assinatura do Tratado de Adesão. 
A Agência deveria ver-se atribuir a competência para incrementar a sensibilização para as 
situações que evocam o artigo 7º do TUE, dado que já disporá da experiência.

18. Conviria utilizar a experiência do OERX (Observatório Europeu do Racismo e da 
Xenofobia) e da sua rede RAXEN1, mantendo a luta contra o racismo e a xenofobia como 
uma das áreas de competência da Agência. No entanto, devem ser consideradas 
igualmente outras orientações.

19. A defesa das minorias nacionais, na sequência do alargamento da UE, constituirá uma 
questão importante e a sua promoção não poderá ser exclusivamente assegurada pela luta 
contra a xenofobia. Este complexo problema deve ser igualmente abordado sob diferentes 
ângulos; conviria, por conseguinte, que um sector distinto da Agência tratasse da questão 
das minorias nacionais com base na experiência das instituições e das redes europeias e 
nacionais existentes neste domínio, como o Centro Europeu para Minorias ou a rede 
COMIR.

20. A Agência dos Direitos Fundamentais e a política da UE pertinente constituirão um 
elemento essencial de uma futura ordem jurídica europeia, pelo que a sua designação não 
pode ser uma mera declaração política.

  
1 Rede Europeia de Informação sobre o Racismo e a Xenofobia, criada em 2000 pelo OERX. 
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21. Reflectir sobre a aplicação da legislação existente e encontrar um equilíbrio entre a defesa 
dos direitos individuais e a melhoria da segurança colectiva é uma tarefa extremamente 
sensível. A Agência deveria, por conseguinte, estar no centro do movimento europeu para 
uma melhor defesa dos direitos fundamentais e qualquer experiência existente deve ser 
utilizada neste processo. A ambição deve ser a de colocar os direitos fundamentais no 
cerne de todas as políticas e medidas da UE, para que a Europa seja, efectivamente, tida 
como um símbolo dos direitos fundamentais.
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