
PR\630865PT.doc PE 378.675v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

PROVISÓRIO
2005/2169(INI)

18.10.2006

PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre o respeito da Carta dos Direitos Fundamentais nas propostas legislativas 
da Comissão: Metodologia para um controlo sistemático e rigoroso
(2005/2169(INI))

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Relator: Johannes Voggenhuber



PE 378.675v01-00 2/6 PR\630865PT.doc

PT

PR_INI

Í N D I C E

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.........................................3



PR\630865PT.doc 3/6 PE 378.675v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o respeito da Carta dos Direitos Fundamentais nas propostas legislativas da 
Comissão: Metodologia para um controlo sistemático e rigoroso
(2005/2169(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre o respeito da Carta dos Direitos 
Fundamentais nas propostas legislativas da Comissão: Metodologia para um controlo 
sistemático e rigoroso (COM(2005)0172),

– Tendo em conta os artigos 6º e 7º do Tratado da União Europeia,

Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais1, estabelecida em Nice, em 7 de 
Dezembro de 2000,

– Tendo em conta o Tratado Constitucional, assinado em Roma em 29 de Outubro de 2004, 
que integrou as disposições da Carta dos Fundamental Direitos, desta forma lhe 
conferindo carácter juridicamente vinculativo,

– Tendo em conta a sua resolução de 20 de Abril de 2004 sobre a Comunicação da 
Comissão referente ao artigo 7º do Tratado da União Europeia: respeito e promoção dos 
valores em que a União assenta2

– Tendo em conta a sua resolução de 26 de Maio de 2005 sobre a promoção e a defesa dos 
direitos fundamentais: o papel das Instituições nacionais e europeias, incluindo a Agência 
dos Direitos Fundamentais 3,

– Tendo em conta o Relatório Anual de 2005 sobre a situação dos direitos fundamentais na
União Europeia, elaborado pela rede de peritos independentes da União Europeia,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Conselho que cria a Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e a proposta de regulamento do Conselho que autoriza a 
Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia a exercer as suas actividades nos 
domínios referidos no Título VI do Tratado da União Europeia (COM(2005)0280),

– Tendo em conta o discurso proferido por José Manuel Barroso, na qualidade de Presidente 
Designado da Comissão Europeia, na Sessão Plenária do Parlamento Europeu de 17 de 
Novembro de 2004,

– Tendo em conta os artigos 45º, 34º e 91º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A6-0000/2006),

  
1 JO C 364, 18.12.2000, p. 1.
2 JO C 104E, 30.4.2004, p. 408.
3 JO C 117E, 18.5.2006, p 242.
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A. Considerando que a União assenta nos princípios da liberdade, da democracia, do respeito 
pelos direitos do Homem e pelas liberdades fundamentais, bem como do Estado de 
Direito, sendo estes princípios comuns a todos os Estados-Membros (artigo 6. ° do TUE),

B. Considerando que o Parlamento, como órgão directamente eleito que representa os 
cidadãos da União, tem uma responsabilidade proeminente na realização destes princípios,

C. Considerando que um procedimento de verificação da compatibilidade de todas as 
propostas legislativas com a Carta dos Direitos Fundamentais é uma das consequências 
resultantes da adopção da Carta pelo Parlamento, Conselho, Comissão e por todos os 
Estados-Membros, assim como da sua proclamação formal aos cidadãos comunitários em 7 
de Dezembro de 2000 em Nice,

D. Considerando que a Carta dos Direitos Fundamentais foi incluída no Tratado que 
estabelece uma Constituição com a aprovação de todos os Estados-Membros, se manteve
incontestada entre a opinião pública europeia durante o processo de ratificação, mesmo na 
França e nos Países Baixos, e pode ser considerada como a expressão do consenso europeu 
mais profundo e mais alargado,

E. Considerando que deve ser dada tanto mais importância ao carácter sistemático, à 
meticulosidade, objectividade, abertura e transparência deste procedimento quanto, 
lamentavelmente, a Carta dos Direitos Fundamentais não é até agora juridicamente 
vinculativa,

F. Considerando que a proposta da Comissão relativa ao aprofundamento e maior visibilidade
pública do procedimento que entrou em vigor em 2001 representa um progresso claro no 
seu projecto de desenvolver uma "verdadeira cultura dos direitos fundamentais" na União 
Europeia,

G. Considerando que o procedimento proposto tem carácter excessivamente interno, os 
critérios são demasiado restritivos, o papel do Parlamento Europeu é insuficiente e que
propostas sobre a integração dos Parlamentos dos Estados-Membros, como a da Câmara 
dos Lordes britânica1, não foram tidas em consideração, tal como o indispensável diálogo 
permanente entre as instituições europeias e a colaboração de organizações independentes, 
para aumentar a objectividade,

H. Considerando que uma "verdadeira cultura dos direitos fundamentais" na União exige o 
desenvolvimento de um sistema global de controlo dos direitos fundamentais, que deve 
incluir o Conselho e as decisões no domínio da cooperação intergovernamental,

I. Considerando que questões como as prisões e raptos da CIA, a elucidação lenta dos factos 
e a falta de cooperação de vários governos ou ainda o fornecimento de informações sobre
os passageiros sem base jurídica apenas servem para minar a confiança de cidadãos na 
capacidade e vontade das instituições europeias de proteger os direitos fundamentais e de 
punir as violações,

  
1 Câmara dos Lordes, Comité sobre a União Europeia, 16.º relatório de sessão 2005-06, "Human Rights Proofing 
EU Legislation" , 29 de Novembro de 2005, nº 149.
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1. Sublinha a tarefa histórica de instituir, no âmbito da "criação de uma união cada vez mais 
estreita entre os povos da Europa" (artigo 1. ° do TUE), não só instrumentos de segurança 
e de justiça, de progresso económico e social, como também instrumentos para liberdade, 

2. Sublinha a necessidade de superar a crise no processo constitucional, de preservar as 
realizações centrais da constituição e de tornar inquestionável o carácter juridicamente 
vinculativo da Carta,

3. Acolhe as propostas da Comissão relativas ao aprofundamento e maior visibilidade do 
procedimento relativo ao respeito dos direitos fundamentais nas suas propostas legislativas 
e considera que se trata do primeiro resultado positivo das medidas de consolidação do 
respeito pelos direitos fundamentais, anunciadas no Parlamento em 17 de Novembro de 
2004 pelo Presidente da Comissão José Manuel Barroso, e dos grupos de trabalho por ele 
constituídos para tal,

4. Sublinha que o controlo "sistemático" proposto pela Comissão torna absolutamente 
necessário que cada proposta legislativa seja verificada minuciosamente e que o resultado 
seja fundamentado,

5. Convida a Comissão a, na sua avaliação do impacto, repensar a sua decisão de dividir as 
suas considerações referentes aos direitos fundamentais nas três actuais categorias –
impactos económicos, sociais e ambientais – e a criar uma quarta categoria distinta 
designada "impactos sobre os direitos fundamentais", pois só assim se garantirá que serão 
tidos em consideração todos os aspectos dos direitos fundamentais,

6. Sublinha o direito de a Comissão retirar a sua proposta antes que seja aprovada pelo 
Conselho se ao longo de todo o processo legislativo houver alterações que violam um 
direito fundamental,

7. Rejeita o facto de a Comissão se reservar o direito de introduzir, "sem prejuízo de uma 
análise política pontual", recursos de anulação e sublinha expressamente a prioridade 
absoluta da protecção dos direitos fundamentais e das liberdades sobre todas as 
considerações políticas,

8. Considera necessário alargar o procedimento de respeito da Carta dos Direitos 
Fundamentais a todo o processo legislativo e à comitologia, reforçar a posição do
Parlamento, definir melhor o papel da nova Agência dos Direitos Fundamentais e recorrer 
mais ao seu apoio,

9. Pretende para tal alterar o artigo 34º do seu Regimento, para confiar à Comissão das 
Liberdades Cívicas o controlo do impacto das propostas, medidas e regulamentos 
legislativos relevantes para os direitos fundamentais, e alterar igualmente os artigos 91.° e 
115.°, de modo que as decisões do Parlamento possam igualmente aplicar-se a casos nos
Estados-Membros, a fim de este poder assumir o mais depressa possível a responsabilidade
que lhe cabe nos termos dos artigos 6.° e 7.° do TUE,

10.Convida o Conselho a reforçar o controlo sistemático dos direitos fundamentais também 
no âmbito da cooperação intergovernamental, a disponibilizar os resultados e a certificar-se
igualmente do apoio da Agência dos Direitos Fundamentais,
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11.Solicita aos Parlamentos dos Estados-Membros, em particular nos domínios da cooperação 
a nível de polícia e justiça, bem como da política externa e de segurança comum, que 
verifiquem a compatibilidade com a Carta dos Direitos Fundamentais de todas as decisões 
e medidas, de forma a salvaguardar a indivisibilidade da Carta e assegurar a realização, em 
todas as políticas da União, de um controlo sistemático e completo dos direitos 
fundamentais,

12. Convida o Conselho e a Comissão, nos termos do artigo 4.° TUE e dos artigos 200.° e 
212.° CEE, a apresentarem um relatório anual sobre a política de direitos fundamentais da 
União e a encetarem um diálogo sistemático, aberto e permanente sobre a protecção dos 
direitos fundamentais na União;

13. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos Governos e Parlamentos dos Estados-Membros e dos países candidatos.


