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Proposta de recomendação 

No n.º 1, a alínea u) passa a ter a seguinte redação: 

(u) Assegurar que o Acordo de Associação modernizado contenha um capítulo robusto e 

ambicioso sobre comércio e desenvolvimento sustentável, que inclua disposições vinculativas 

e executórias, que estejam sujeitas a mecanismos de resolução de litígios adequados e 

eficazes, que considerem, entre vários métodos de coação, um mecanismo baseado em 

sanções, e que permitam uma participação adequada dos parceiros sociais e da sociedade 

civil; ter em conta que este capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável deve 

abranger, entre outros, o compromisso assumido pelas partes de adotarem e manterem nas 

suas disposições legislativas e regulamentares nacionais os princípios consagrados nas 

convenções fundamentais da OIT e aplicarem eficazmente instrumentos atualizados da OIT, 

em especial as convenções sobre governação, a Agenda do Trabalho Digno, a Convenção n.º 

169 da OIT sobre os direitos dos povos indígenas, a Convenção relativa à Igualdade de 

Oportunidades e de Tratamento para os Trabalhadores dos Dois Sexos, a Convenção sobre os 

Trabalhadores Domésticos e a Convenção sobre os Trabalhadores com Responsabilidades 

Familiares, as normas laborais para os trabalhadores migrantes e a responsabilidade social das 

empresas, incluindo a adoção das orientações setoriais da OCDE e os Princípios Orientadores 

da ONU sobre as Empresas e os Direitos Humanos e um procedimento que permita aos 

parceiros sociais e à sociedade civil reunidos no CCM solicitar a abertura de consultas com o 

governo; 
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(Diz respeito a todas as versões linguísticas, à exceção do dinamarquês e húngaro.) 


