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A Carta dos Direitos Fundamentais no centro das políticas da UE
A Comissão Europeia publicou o relatório de

as. O primeiro colóquio anual sobre os direitos

dos-Membros para melhorar a cooperação e o

2014 sobre a aplicação da Carta dos Direitos

fundamentais, que organizamos em outubro,

empenhamento politíco na promoção e lia prote

Fundamentais da União Europeia.

procurará sensibilizar para este tema, dando par

ção dos direitos fundamentais.»

O Piimeiro Vice-Presidente, Frans Tinunerinans,
declarou. «A Carta dos Direitos Fundamentais
está no centro da nossa União e a Comissão está
empenhada na sua aplicação plena e efetiva. Os
direitos fundamentais consubstanciam os valores
de uma sociedade livre, aberta e inclusiva, e to
dos partilhamos a responsabilidade de os preser
var e promover nas nossas ações de todos os di-
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ticular destaque à promoção da tolerância e do
respeito.» V&a Jourová, Comissária da UE res
ponsável pela Justiça, Consumidores e Igualdade
de Género, declarou:4

É

nosso dever garantir

que os valores ftmdamentais consagrados nos
Tratados e na Cana dos Direitos Fundamentais

Além disso, para fomentar um debate mais alar
gado, a Comissão organizará anualmente um
colóquio sobre os direitos fundamentais. A sua
primeira edição terá lugar em 1 e 2 de outubro
de 2015 e incidirá na promoção da tolerância é
do respeito, com especial ênfase na prevenção e

da União Europeia sejam mais do que meras pa

no combate ao ódio antissemila e antimuçulma

lavras. Trabalharemos em conjunto com os Esta-

no.
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