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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Desenvolvimento, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

1. Denuncia o fenómeno da redução do espaço da sociedade civil, que se inscreve numa 

reação global de caráter autoritário contra a democracia e os direitos humanos; lamenta 

que em alguns Estados terceiros a liberdade de expressão seja coartada para silenciar a 

dissensão ou a crítica, nomeadamente em linha, bloqueando o acesso móvel à Internet, 

restringindo as redes sociais e proibindo a comunicação com grupos estrangeiros; recorda 

que determinados grupos, como as mulheres, os jovens, as pessoas LGBTI e as minorias, 

como as comunidades ciganas, as populações indígenas e as pessoas com deficiência, são 

afetados de forma desproporcionada por estas restrições; apela aos governos para que 

investiguem e garantam a prestação de contas por atos de assédio e intimidação contra 

organizações da sociedade civil (OSC) e ativistas individuais, que se limitam a exercer os 

seus direitos à liberdade de expressão, de reunião e de associação; adverte contra o 

aumento do uso desnecessário e excessivo da força pelas forças de segurança para 

reprimir reuniões, nomeadamente através da vigilância, detenção arbitrária, tortura e 

outras formas de maus tratos, e contra a imposição da pena de morte; manifesta a sua 

preocupação com as graves restrições à liberdade de imprensa impostas por determinados 

Estados que desmantelam os meios de comunicação independentes através do assédio e de 

legislação repressiva, obrigando os jornalistas e os autores de blogues a optar entre a 

auto-censura, o assédio e a detenção ou o exílio; recorda que, a longo prazo, só é possível 

obter e manter a estabilidade, a democracia e a resiliência de uma sociedade garantindo a 

abertura e autonomia do espaço cívico e preservando os direitos à liberdade de expressão 

e de opinião, incluindo na Internet, bem como de reunião pacífica e de associação; 

observa que as restrições e as ameaças à sociedade civil também podem provir de agentes 

não estatais, nomeadamente do setor empresarial; denuncia a impunidade de alguns 

Estados na sua investida contra a sociedade civil e lamenta que, por vezes, as relações 

entre certos países e a UE não sejam afetadas por tal facto; 

2. Manifesta a sua profunda preocupação com o aumento dos ataques contra os defensores 

dos direitos humanos a nível mundial; exorta a UE e, em particular a Vice-Presidente da 

Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 

Segurança (VP/AR) a adotar uma política de denúncia sistemática e inequívoca do 

assassinato de defensores dos direitos humanos e de qualquer tentativa para os sujeitar a 

qualquer forma de violência, perseguição, ameaça, assédio, desaparecimento forçado, 

prisão ou detenção arbitrária, condenar os que cometem ou toleram tais atrocidades e 

intensificar a diplomacia pública, apoiando aberta e claramente os defensores dos direitos 

humanos; incentiva as delegações da UE e as representações diplomáticas dos Estados-

Membros a continuar a apoiar ativamente os defensores dos direitos humanos, por 

exemplo, acompanhando sistematicamente os julgamentos, visitando os defensores dos 

direitos humanos na prisão e proferindo declarações sobre casos individuais, sempre que 

adequado; 

3. Salienta que a redução do espaço da sociedade civil é um fenómeno global que não se 

limita aos países em vias de desenvolvimento, mas que também ocorre, com cada vez 
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maior frequência, nas democracias instituídas e nos países de rendimentos médios e 

elevados, incluindo os Estados-Membros da União Europeia e alguns dos seus mais fortes 

aliados; exorta a UE e os seus Estados-Membros a liderarem pelo exemplo respeitando 

escrupulosamente os direitos fundamentais da sociedade civil e a fazerem face a quaisquer 

tendências negativas neste domínio; 

4. Insta a UE a reconhecer a necessidade de fornecer orientações aos governos, aos partidos 

políticos, aos parlamentos e às administrações dos países beneficiários sobre o 

desenvolvimento de estratégias para a criação do enquadramento jurídico, administrativo e 

político adequado que permita às OSC trabalharem de forma eficaz; 

5. Considera que a UE deve utilizar os seus instrumentos de política externa, nomeadamente 

os instrumentos em matéria de direitos humanos e desenvolvimento e os acordos bilaterais 

com países terceiros, para fazer face às raízes estruturais do problema de redução do 

espaço cívico e delinear uma abordagem multifacetada, uma vez que alguns países, 

incluindo os países em desenvolvimento, estão a impor restrições, como requisitos 

arbitrários de registo e de comunicação de informações, processos penais adulterados, 

nomeadamente leis penais em matéria de difamação, rusgas e auditorias, medidas de luta 

antiterrorista e de segurança, proibições de viagem, o congelamento de bens e a privação 

da liberdade; manifesta-se preocupado por as OSC que juridicamente estão aptas a receber 

financiamento externo poderem ser rotuladas de «agentes estrangeiros», o que as 

estigmatiza e aumenta consideravelmente os riscos que enfrentam; solicita à UE que 

reforce os seus instrumentos e políticas relativos ao desenvolvimento institucional e ao 

Estado de direito e que inclua padrões de referência fortes para a responsabilização e a 

luta contra a impunidade por detenções arbitrárias, abusos cometidos pela polícia, tortura 

e outras formas de maus tratos dos defensores dos direitos humanos, tendo presente que 

estas situações são vividas de maneiras diferentes por homens e mulheres; 

6. Considera que é necessário estabelecer um elo mais claro entre os vários instrumentos de 

política externa da UE: por exemplo, aquando da definição dos montantes a atribuir a 

países terceiros a título da cooperação para o desenvolvimento, importa ter em conta as 

tendências e a situação em matéria de defesa dos direitos humanos e de liberdades 

democráticas no país em questão e a proximidade entre as suas posições de política 

externa e as da UE; 

7. Exorta a Comissão, o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), os Estados-

Membros, a VP/AR e o Representante Especial da UE para os Direitos Humanos a serem 

mais assertivos, coerentes e oportunos expressando objeções muito antes da adoção de leis 

e práticas restritivas das OSC e a abordarem sistematicamente esta questão nos diálogos 

sobre questões políticas e direitos humanos; adverte contra os casos de utilização de uma 

definição excessivamente ampla de terrorismo para silenciar jornalistas, defensores dos 

direitos humanos e dissidentes políticos; considera que os intervenientes da UE devem 

continuar a exercer a condicionalidade na atribuição de assistência financeira aos 

governos de países em desenvolvimento com base no espaço que é consentido à sociedade 

civil; sublinha a importância do papel das delegações da UE e incentiva a sua participação 

acrescida no apoio às OSC e aos ativistas, nomeadamente, propondo a assistência nos 

processos judiciais e acompanhando os julgamentos de defensores dos direitos humanos; 

considera que, em caso de redução rápida e acentuada do espaço da sociedade civil, os 

Estados-Membros da UE devem fazer um reconhecimento público de alto nível das ONG 
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de direitos humanos/dos defensores dos direitos humanos afetados pelo trabalho que 

desenvolvem, por exemplo, visitando-os no quadro de deslocações oficiais; 

8. Convida todos os agentes da UE a defenderem de forma mais eficaz nas instâncias 

multilaterais o reforço do quadro jurídico internacional em que se fundam a democracia e 

os direitos humanos, nomeadamente através da cooperação com organizações 

multilaterais, como as Nações Unidas, incluindo os procedimentos especiais das Nações 

Unidas e o Mecanismo de Exame Periódico Universal do Conselho dos Direitos Humanos 

das Nações Unidas, e as organizações regionais, como a Organização dos Estados 

Americanos (OEA), a União Africana (UA), a Associação das Nações do Sudeste Asiático 

(ASEAN) e o Grupo de Trabalho da Comunidade das Democracias sobre Capacitação e 

Proteção da Sociedade Civil; recorda a importância para a União de estabelecer um 

diálogo inclusivo em matéria de direitos humanos com todos os Estados parceiros através 

do envolvimento das OSC; insta a União e os Estados-Membros a intensificarem os seus 

programas de boa governação com países terceiros e a promoverem o intercâmbio de boas 

práticas em matéria de inclusão e participação das OSC nos processos de tomada de 

decisões; considera que é necessário promover o diálogo tripartido entre os governos, a 

UE e as OSC, designadamente sobre questões difíceis, como a segurança e a migração; 

9. Solicita a criação de um «mecanismo de alerta precoce de redução do espaço cívico» que 

conte com a participação das instituições pertinentes da UE, capaz de monitorizar as 

ameaças contra a sociedade civil e os defensores dos direitos humanos e de emitir um 

alerta sempre que haja provas de que um país em desenvolvimento se prepara para impor 

novas restrições graves à sociedade civil ou de que o executivo recorre a organizações não 

governamentais organizadas pelo governo (GONGO) para simular a existência de uma 

sociedade civil independente, de modo que a UE possa reagir de forma mais oportuna, 

coordenada e concreta; 

10. Compromete-se a estabelecer, numa base anual e em estreita consulta com os 

intervenientes institucionais e as ONG pertinentes, uma lista dos países em que o espaço 

reservado à sociedade civil está mais ameaçado; 

11. Exorta a Comissão a reforçar os fundos do Instrumento Europeu para a Democracia e os 

Direitos Humanos (IEDDH) que têm por objeto a redução do espaço cívico e a situação 

dos defensores dos direitos humanos; lamenta que os montantes anuais em alguns países 

estejam a um nível extremamente baixo; exorta a Comissão a identificar novas formas de 

ativismo elegíveis para o financiamento pelo IEDDH, a adotar uma abordagem global em 

relação às OSC e a prosseguir os seus esforços para instaurar um procedimento mais 

flexível e simplificado de acesso aos fundos do IEDDH, nomeadamente por parte dos 

jovens, que inclua exceções mais significativas para as OSC particularmente em risco e o 

apoio a grupos não registados que deverão a seu tempo ser reconhecidos pelas 

autoridades; considera que se deve dar maior ênfase ao apoio a grupos e intervenientes 

locais, uma vez que as questões de direitos humanos são com frequência vividas de forma 

mais concreta e intensa a nível local; reitera a importância do IEDDH na prestação de 

apoio financeiro e material direto urgente aos defensores dos direitos humanos em risco e 

do fundo de emergência, que permite que as delegações da UE lhes atribuam subvenções 

diretas ad hoc; reconhece a importância de parcerias ou consórcios de intervenientes 

internacionais e nacionais da sociedade civil para facilitar e proteger o trabalho das ONG 

locais contra as medidas repressivas; insta a Comissão, o SEAE e os Estados-Membros a 
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promoverem a aplicação conjunta efetiva das Orientações da UE sobre os defensores dos 

direitos humanos em todos os países terceiros em que a sociedade civil está em risco, 

adotando estratégias locais com vista ao seu pleno funcionamento; 

12. Insta a Comissão e o SEAE a estabelecerem boas práticas e a desenvolverem parâmetros 

de referência e indicadores claros de redução do espaço cívico no contexto da revisão 

intercalar do Plano de Ação da UE para os Direitos Humanos e a Democracia e do 

IEDDH, a fim de avaliar os progressos concretos. 
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