
 
Violação dos valores europeus: como a UE pode agir
(infografia)
 
A UE dispõe de mecanismos para proteger os seus valores e o orçamento face ao risco
de violação por parte de um Estado-Membro. Saiba como funcionam.
 

A União Europeia (UE) assenta em valores comuns que unem países e povos. Estes valores
estão consagrados na parte inicial do Tratado da União Europeia, no artigo 2º. Incluem o
respeito pela dignidade humana, a liberdade, a democracia, a igualdade, o Estado de direito e
o respeito pelos direitos humanos.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/o-funcionamento-da-ue-em-video/20210325STO00802/os-valores-da-ue-explicados-num-minuto


Uma violação dos valores europeus por um Estado-Membro justifica uma reação ao nível da
UE.
 
 
 
O que é o Estado de direito? 
 
O Estado de direito é um dos valores da UE e um princípio fundamental nos Estados
democráticos, uma vez que contribui para garantir a equidade e a transparência, entre outros.
 
 
O princípio do Estado de direito significa que os governos devem estar legalmente vinculados
, não devem tomar decisões arbitrárias e que os cidadãos devem poder contestar as suas
ações em tribunais independentes.
 
 
Ele consagra também a luta contra a corrupção - a qual favorece injustamente alguns em
detrimento de outros, e a salvaguarda da liberdade dos meios de comunicação social,
assegurando assim que o público seja devidamente informado sobre a ação governamental.
 
 
Nos últimos anos, o Parlamento Europeu tem alertado para o agravamento da situação do
Estado de direito em alguns Estados-Membros, como a Hungria. Os eurodeputados têm
apelado repetidamente à Comissão Europeia e aos Estados-Membros para que protejam os
valores e o orçamento da UE.
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O artigo 7 .º passo-a-passo 
O procedimento descrito no artigo 7.º do Tratado da União Europeia foi introduzido pelo
Tratado de Amesterdão em 1997. Inclui dois mecanismos para proteger os valores da UE:

O  artigo 7 .º passo-a-passo
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um com medidas preventivas quando existe um risco manifesto de violação grave dos valores
da UE; e um mecanismo de sanções no caso de violação verificada dos valores da UE.
Embora as possíveis sanções contra o Estado-Membro não estejam claramente definidas nos
Tratados, podem incluir a suspensão do direito de voto no Conselho e no Conselho Europeu.
 
 
Em ambos os mecanismos, a decisão final tem de ser tomada pelos representantes dos
Estados-Membros no Conselho. O número mínimo de votos para chegar a uma decisão é
diferente:
 
 
 
- no mecanismo de prevenção, a decisão no Conselho requer uma maioria de 4/5 dos Estados-
Membros;
 
- para determinar a existência de uma violação, é necessária a unanimidade de votos dos
chefes de Estado e de governo. O Estado-Membro em causa não participa em nenhuma das
votações.
 
 
O país da UE em causa não participa em nenhuma das votações.
 
 
 Consulta a nossa infografia (acima) para mais pormenores. 
 
Regras para proteger o orçamento da UE 
Em 2020, os eurodeputados aprovaram um regulamento que visa proteger os fundos da UE de
serem utilizados indevidamente pelos Estados-Membros - mais conhecido como o "
mecanismo de condicionalidade do Estado de direito". O Parlamento insistiu para que este
mecanismo não se aplicasse apenas quando os fundos da UE são utilizados de forma abusiva
- como em casos de corrupção ou fraude, mas também quando as violações sistémicas de
valores fundamentais correm o risco de afetar a gestão dos fundos da UE.
 
 
Isto significa que o respeito pelo Estado de direito e outros valores é uma condição para os
Estados-Membros obterem fundos da UE, uma vez que o dinheiro pode ser retido para aqueles
países nos quais as violações verificadas do Estado de direito comprometem a gestão dos
fundos da UE.
 
 
 
Outras medidas 
Se a Comissão considerar que um Estado-Membro está a violar o direito da UE, ou seja, que
não está a aplicar as regras acordadas a nível da UE, poderá iniciar processos por infração
no Tribunal de Justiça Europeu que, por sua vez, podem conduzir a sanções financeiras contra
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20201001STO88311/estado-de-direito-novo-mecanismo-visa-proteger-o-orcamento-e-os-valores-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20201001STO88311/estado-de-direito-novo-mecanismo-visa-proteger-o-orcamento-e-os-valores-da-ue


o país em questão.
 
 
O Parlamento está a prestar muita atenção à situação do Estado de direito nos Estados-
Membros, preparando relatórios que destacam os problemas e apelam à ação, incluindo o
relatório sobre os direitos fundamentais em 2020 e 2021.
 
 
Desde 2020, a Comissão Europeia publica um relatório anual sobre o Estado de direito que
acompanha a evolução positiva e negativa do Estado de direito em todos os Estados-Membros.
 
 
 
 
As ações do Parlamento no que refere ao Estado de
direito na Hungria 
Os eurodeputados ativaram o procedimento do artigo 7.° pela primeira vez em 2018 quando
pediram ao Conselho par determinar se a Hungria corria o risco de violar os valores
fundamentais da UE.
 
 
Os membros parlamentares manifestaram a sua preocupação relativamente ao funcionamento
das instituições do país, incluindo problemas com o sistema eleitoral, a independência do
sistema judicial e o respeito pelos direitos e liberdades dos cidadãos.
 
 
O Parlamento apoiou uma proposta semelhante da Comissão relativa à Polónia.
 
 
A 15 de setembro de 2022, o Parlamento disse que a situação na Hungria se deteriorou de tal
forma que o país se tornou uma "autocracia eleitoral", um sistema constitucional no qual
ocorrem eleições, mas o respeito pelas normas e padrões democráticos está ausente. O
relatório do Parlamento expôs como os valores da UE no país se deterioraram ainda mais
desde 2018, devido aos "esforços deliberados e sistemáticos do governo húngaro". Os
eurodeputados sublinharam que a inação da UE agravou o retrocesso democrático e que uma
parte dos fundos europeus deveria ser retida até que o país cumpra as recomendações da UE
e as decisões dos tribunais.
 
 
A 18 de setembro, a Comissão Europeia propôs suspender o pagamento de 7,5 mil milhões de
euros de fundos europeus destinados à Hungria devido a preocupações com o Estado de
direito com o objetivo de garantir a proteção do orçamento e dos interesses financeiros da UE.
Os eurodeputados que orientaram as regras para proteger o orçamento da UE ao nível do
Parlamento saudaram a proposta. De acordo com os procedimentos, os próximos passos
dizem respeito aos Estados membros e ao Conselho.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220711IPR35032/fundamental-rights-report-2020-2021-meps-deeply-concerned
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report_pt
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220909IPR40137/parlamento-europeu-a-hungria-ja-nao-pode-ser-considerada-uma-democracia-plena
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220919IPR41026/meps-on-commission-to-suspend-eu-funding-hungary-must-honour-its-promises


Este artigo foi publicado pela primeira vez em 2018 e atualizado várias vezes, sendo que a
última atualização data de setembro de 2022.
 

Artigo

PT Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

6 I 6


