
PR\1189580PT.docx PE641.241v02-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão dos Assuntos Externos

2019/0000(INI)

30.9.2019

PROJETO DE RELATÓRIO
sobre os direitos humanos e a democracia no mundo e a política da União 
Europeia nesta matéria – Relatório anual de 2018
(2019/0000(INI))

Comissão dos Assuntos Externos

Relatora: Isabel Wiseler-Lima



PE641.241v02-00 2/11 PR\1189580PT.docx

PT

PR_INI

ÍNDICE

Página

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



PR\1189580PT.docx 3/11 PE641.241v02-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os direitos humanos e a democracia no mundo e a política da União Europeia 
nesta matéria – Relatório anual de 2018
(2019/0000(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como outros 
tratados e instrumentos das Nações Unidas em matéria de direitos humanos,

– Tendo em conta a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta os artigos 2.º, 3.º, 8.º, 21.º e 23.º do Tratado da União Europeia (TUE),

– Tendo em conta o artigo 207.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE),

– Tendo em conta a estratégia global para a política externa e de segurança da União 
Europeia, apresentada em 28 de junho de 2016,

– Tendo em conta o Plano de Ação para os Direitos Humanos e a Democracia 
(2015-2019), adotado pelo Conselho, em 20 de julho de 2015, e a respetiva revisão 
intercalar de junho de 2017,

– Tendo em conta as Orientações da UE sobre a promoção e a proteção da liberdade de 
religião ou de crença, aprovadas em 24 de junho de 2013,

– Tendo em conta os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,

– Tendo em conta o Plano de Ação II da UE em matéria de igualdade de género (GAP II) 
intitulado «Igualdade de género e emancipação das mulheres: transformar a vida das 
raparigas e mulheres através das relações externas da UE (2016-2020)», de 21 de 
setembro de 2015,

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 
Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica (a seguir «Convenção de 
Istambul»), de 11 de maio de 2011,

– Tendo em conta a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 20 de 
novembro de 1989,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, de 30 de março de 2007, 

– Tendo em conta os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e 
Direitos Humanos, de 16 de junho de 2011,
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– Tendo em conta o Pacto Global para Migrações Seguras, Ordeiras e Regulares, adotado 
pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 10 e 11 de dezembro de 2018,

– Tendo em conta o Pacto Global sobre Refugiados, adotado pela Assembleia-Geral das 
Nações Unidas, em 17 de dezembro de 2018,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados)1,

– Tendo em conta o Protocolo do Conselho da Europa, de 10 de outubro de 2018, que 
altera a Convenção para a Proteção das Pessoas relativamente ao Tratamento 
Automatizado de Dados de Caráter Pessoal, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 25 de junho de 2018, sobre as 
prioridades da UE nas Nações Unidas e a 73.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 17 de julho de 2018, sobre o Tribunal 
Penal Internacional por ocasião do 20.º aniversário da adoção do Estatuto de Roma,

– Tendo em conta a declaração conjunta da Vice-Presidente da Comissão / Alta 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e dos 
ministros dos Negócios Estrangeiros ou representantes dos 13 Estados membros 
participantes das Nações Unidas, sobre a iniciativa «Histórias exemplares em matéria de 
direitos humanos», de 27 de setembro de 2018,

– Tendo em conta o Relatório Anual da UE sobre os Direitos Humanos e a Democracia 
no Mundo (2018),

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de dezembro de 2018, sobre o Relatório Anual 
sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2017 e a política da União 
Europeia nesta matéria2, , e as suas anteriores resoluções sobre outros relatórios anuais,

– Tendo em conta as suas resoluções sobre casos de violação dos direitos humanos, da 
democracia e do Estado de direito em 2018,

– Tendo em conta o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, atribuído, em 
2018, a Oleg Sentsov, realizador ucraniano e prisioneiro político na Rússia,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A9-0000/2019),

A. Considerando que, durante as comemorações do 70.º aniversário da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (DUDH), em 2018, a União Europeia salientou a 
importância política da criação de uma ordem mundial baseada no respeito pelos 
direitos humanos e reafirmou o seu profundo e firme empenhamento na promoção e 

1 JO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
2 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0515.
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defesa dos direitos humanos em todo o mundo; considerando que o Parlamento Europeu 
organizou pela primeira vez a Semana dos Direitos Humanos em novembro de 2018, 
destacando os objetivos alcançados desde a adoção da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, bem como os atuais desafios em matéria de direitos humanos;

B. Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, enquanto conjunto de 
valores, princípios e normas universais que orientam os Estados membros das Nações 
Unidas, coloca a defesa dos direitos humanos no centro da boa governação; que, no 
espírito da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do artigo 21.º do TUE, a 
União Europeia está na vanguarda das políticas baseadas nos direitos humanos e envida 
continuamente esforços no sentido de fazer frente às violações dos direitos humanos;

C. Considerando que a União Europeia, através de ações contínuas a nível bilateral e 
multilateral, tem contribuído para promover os direitos humanos em 2018, em particular 
através do reforço do diálogo político com os países terceiros e da celebração de novos 
acordos internacionais, nomeadamente parcerias comerciais e económicas;

D. Considerando que uma maior coerência entre as políticas internas e externas da UE, 
bem como entre as suas políticas externas, representa um requisito indispensável para o 
êxito e a eficácia da política da UE em matéria de direitos humanos; que uma maior 
consistência deve permitir à UE responder mais rapidamente, durante a fase inicial das 
violações dos direitos humanos;

E. Considerando que a transição democrática e o estabelecimento ou a consolidação do 
Estado de direito em muitos países constituem processos longos e difíceis, e que o apoio 
externo durante períodos prolongados, nomeadamente da União Europeia, é 
fundamental para que estes sejam bem-sucedidos;

Direitos humanos e democracia: tendências gerais e desafios principais

1. Manifesta a sua profunda preocupação com os ataques contra a democracia e o Estado 
de direito em todo o mundo, em 2018, que refletem o aumento do autoritarismo 
enquanto projeto político, caracterizado pelo desrespeito pelos direitos humanos, pela 
repressão da dissidência, pela justiça politizada e pela predeterminação de resultados 
eleitorais; entende que os países sujeitos a regimes autoritários se tornam mais 
vulneráveis à instabilidade, aos conflitos, à corrupção e ao extremismo violento; 
congratula-se, simultaneamente, com o facto de vários países terem dado início a 
processos de paz e de democratização, terem aplicado reformas constitucionais e 
judiciais, bem como encetado o diálogo com a sociedade civil no âmbito de debates 
públicos e abertos, com vista a promover as liberdades fundamentais e os direitos 
humanos, incluindo a abolição da pena de morte;

2. Afirma que todos os Estados que adotaram as liberdades fundamentais como pedras 
angulares da democracia devem ser os primeiros a contribuir para a divulgação de boas 
práticas em matéria de governação, baseadas nos direitos humanos e no Estado de 
direito em todo o mundo, bem como para o reforço dos instrumentos jurídicos 
internacionais de proteção dos direitos humanos; salienta os desafios colocados pelo 
recurso a influências prejudiciais que comprometem a governação democrática e os 
valores inerentes aos direitos humanos, contrariando, deste modo, os esforços positivos 
dos Estados democráticos;
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3. Destaca o flagelo dos conflitos armados, que continua a fazer vítimas civis e a provocar 
deslocações em massa de populações, enquanto os Estados e os intervenientes não 
estatais parecem abdicar da sua responsabilidade de respeitar o direito internacional 
humanitário e o direito internacional em matéria de direitos humanos; salienta que as 
regiões em guerra ou em situação de conflito têm de enfrentar graves violações dos 
direitos humanos de natureza excecional, que são devastadoras para as vítimas, visando 
negar-lhes a dignidade humana, e degradantes para os seus autores; destaca, a título de 
exemplo, o recurso à violência sexual como arma de guerra para destruir, desestabilizar 
e desmoralizar os indivíduos, as famílias, as comunidades e as sociedades;

4. Denuncia as tentativas de fazer retroceder o multilateralismo e a ordem internacional 
assente em regras, que representam um grave desafio aos direitos humanos em todo o 
mundo; acredita firmemente que as abordagens e as decisões que são adotadas num 
quadro de cooperação multilateral, em particular no âmbito dos organismos das Nações 
Unidas, constituem o meio mais eficaz para servir os interesses da humanidade, 
encontrar soluções sustentáveis para os conflitos e promover o progresso no domínio 
dos direitos humanos;

5. Manifesta a sua profunda preocupação com o aumento do número de casos de 
homicídio, de agressões e de atos de intimidação contra pessoas que defendem os 
direitos humanos em todo o mundo, em particular jornalistas, académicos, advogados e 
ativistas da sociedade civil, incluindo os defensores do ambiente e dos direitos 
fundiários, principalmente em países com elevados níveis de corrupção e com um 
fraquíssimo historial no que se refere à observância do Estado de direito e ao controlo 
judicial;

6. Sublinha a importância da promoção da igualdade de género e dos direitos das mulheres 
em todo o mundo; salienta que, apesar dos progressos alcançados, as mulheres e as 
raparigas continuam a ser vítimas de discriminação e de violência; salienta que muitas 
sociedades continuam a lutar para oferecer às mulheres e raparigas direitos iguais nos 
termos da lei e igualdade de acesso à educação, aos cuidados de saúde, ao trabalho 
digno e à representação política e económica;

7. Salienta que o respeito e a promoção dos direitos da criança, a luta contra todas as 
formas de abuso, a negligência, o tráfico e a exploração de crianças, incluindo o recurso 
a crianças-soldados nos conflitos armados, bem como a prestação de cuidados de saúde 
e educação às crianças são elementos fundamentais para o futuro da humanidade;

8. Salienta a importância de ter plenamente em conta as necessidades especiais das 
pessoas com deficiência; insta a UE a incorporar a luta contra a discriminação em razão 
da deficiência nas suas políticas de ação externa e de ajuda ao desenvolvimento;

9. Chama a atenção para os casos de perseguição e discriminação com base na etnia, 
nacionalidade, classe, casta, religião, crença, língua, orientação sexual e idade, que 
continuam a ser frequentes em muitos países e sociedades; manifesta a sua profunda 
preocupação com o crescente ódio e intolerância com que se reage às vítimas dessas 
violações dos direitos humanos;

10. Constata que o número de pessoas vítimas de deslocações forçadas em 2018 excedeu os 
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70 milhões, das quais 26 milhões eram refugiadas3; entende que as guerras, os conflitos, 
a opressão política, a pobreza e a insegurança alimentar, as condições desiguais de 
desenvolvimento económico e os efeitos adversos das alterações climáticas, 
nomeadamente nos países mais pobres do mundo, alimentam os riscos de provocar 
novos conflitos e mais deslocações forçadas de populações;

11. Salienta que a liberdade de expressão, bem como o pluralismo dos meios de 
comunicação social, estão no cerne das sociedades democráticas resilientes; apela ao 
estabelecimento das melhores salvaguardas possíveis contra as campanhas de 
desinformação e a propaganda hostil, através da criação de um quadro jurídico, tanto a 
nível da UE como internacional, para combater as ameaças híbridas, incluindo a guerra 
cibernética e a guerra de informação;

Reforço da eficácia da política externa da UE em matéria de direitos humanos

12. Relembra que a UE se comprometeu a colocar os direitos humanos e a democracia no 
centro das suas relações com os países terceiros; salienta, por conseguinte, que o 
objetivo de promover os direitos humanos e a democracia em todo o mundo deve ser 
integrado em todas as políticas da UE que tenham uma dimensão externa;

13. Salienta que o comércio e os direitos humanos se reforçam mutuamente e que a 
comunidade empresarial tem um papel importante a desempenhar na oferta de 
incentivos positivos para promover os direitos humanos, a democracia e a 
responsabilidade das empresas; recorda à Comissão e ao Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE) a necessidade de utilizarem eficazmente as cláusulas relativas aos 
direitos humanos no âmbito de acordos internacionais, com base no diálogo político, na 
avaliação regular dos progressos alcançados e no recurso ao procedimento de consulta a 
pedido de uma das partes; solicita a criação de mecanismos sólidos de aplicação e 
acompanhamento das cláusulas relativas aos direitos humanos, com a participação do 
Parlamento, da sociedade civil local e das organizações internacionais pertinentes, bem 
como a criação de um mecanismo de apresentação de queixas para grupos de cidadãos e 
partes interessadas que sejam afetados por violações dos direitos humanos;

14. Apoia os diálogos com países terceiros em matéria de direitos humanos que constituem 
um instrumento fundamental no âmbito das relações bilaterais para a promoção e defesa 
dos direitos humanos; insta a Comissão e o SEAE a conjugarem esforços para defender 
os direitos humanos e as obrigações conexas no âmbito das negociações ou dos diálogos 
encetados em quaisquer domínios políticos e económicos com os governos de países 
terceiros, a fim de reforçar o impacto do diálogo sobre direitos humanos;

15. Apoia firmemente o trabalho e os esforços realizados pelo Representante Especial da 
União Europeia para os Direitos Humanos (REUE) no âmbito da proteção e da 
promoção dos direitos humanos no mundo; salienta, no âmbito do mandato do REUE, o 
objetivo importante de reforçar a eficácia da União neste domínio;

Desenvolvimento de soluções para a promoção e a proteção dos direitos humanos e da 
democracia

3 ACNUR – Relatório «Global Trends 2018» [Tendências globais 2018], 19 de junho de 2019.
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Governação democrática e espaço para a sociedade civil

16. Insta a UE e os Estados-Membros a continuarem a acompanhar de perto os 
desenvolvimentos que afetam negativamente a governação e o espaço consagrado à 
sociedade civil em todo o mundo, bem como a reagirem de forma sistemática, 
recorrendo a todos os meios adequados, às políticas e às alterações legislativas 
introduzidas por governos autoritários, com vista a minar a governação com base em 
princípios democráticos fundamentais e a restringir o espaço da sociedade civil; entende 
que a sinergia entre a Comissão, o SEAE e o Parlamento deve ser reforçada em relação 
a esta matéria;

Abordagem da UE em matéria de conflitos e responsabilização por violações dos direitos 
humanos

17. Salienta a ligação entre o aumento das violações dos direitos humanos, a impunidade e a 
falta de responsabilização generalizadas nas regiões e nos países devastados por 
conflitos ou marcados por atos de intimidação, de discriminação e de assédio motivados 
por questões políticas, bem como por agressões, raptos, intervenções policiais violentas, 
detenções arbitrárias e casos de tortura;

18. Congratula-se com os esforços envidados pela União Europeia no sentido de promover 
a universalidade do Estatuto de Roma em 2018, por ocasião das comemorações do 20.º 
aniversário da sua adoção, e reafirma o seu apoio indefetível ao Tribunal Penal 
Internacional; insta a Comissão e o SEAE a explorarem novas vias e a apresentarem 
novos instrumentos para ajudar as vítimas de violações do direito internacional em 
matéria de direitos humanos e do direito internacional humanitário a aceder à justiça 
internacional e a obter compensação e reparação;

19. Congratula-se com os debates iniciados no Conselho sobre a criação de um mecanismo 
de sanções da UE em matéria de direitos humanos – a denominada «Lista Magnitsky» – 
que permita aplicar sanções especificamente a cúmplices de violações graves dos 
direitos humanos;

Defensores dos direitos humanos

20. Salienta o papel inestimável e essencial que os defensores dos direitos humanos 
desempenham, colocando as suas vidas em risco; recomenda o reforço da cooperação 
entre as instituições da UE e os Estados-Membros, a fim de permitir que estes prestem 
um apoio permanente aos defensores dos direitos humanos; reconhece o valor do 
mecanismo «ProtectDefenders.eu», criado para proteger os defensores dos direitos 
humanos que se encontrem em perigo; insta o Conselho e a Comissão a criarem um 
procedimento coordenado destinado especificamente à concessão de vistos a defensores 
dos direitos humanos; exorta a Comissão a utilizar plenamente a capacidade financeira 
do Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH), com vista 
a apoiar os defensores dos direitos humanos;

Igualdade de género

21. Apoia firmemente o compromisso estratégico da UE para a igualdade de género e os 
esforços envidados para melhorar a situação dos direitos humanos das mulheres e das 
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raparigas, em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 
2030; insta a Comissão e o SEAE a continuarem a contribuir para a igualdade de género 
e a emancipação das mulheres e das raparigas, trabalhando em estreita colaboração com 
as organizações internacionais e os países terceiros, a fim de desenvolver e aplicar 
novos quadros jurídicos em matéria de igualdade de género e erradicar as práticas 
prejudiciais contra as mulheres e as raparigas, nomeadamente o casamento infantil e a 
mutilação genital feminina;

Direitos da criança

22. Apela à adoção de novas iniciativas da UE, a fim de prevenir e combater os maus tratos 
praticados contra menores, reabilitar as crianças afetadas por conflitos, bem como de 
lhes proporcionar um ambiente protegido em que os cuidados de saúde e a educação 
sejam fundamentais; insta a UE a iniciar um movimento internacional para defender os 
direitos da criança, nomeadamente através da organização de uma conferência 
internacional sobre a proteção das crianças em ambientes vulneráveis;

Direitos das pessoas com deficiência 

23. Congratula-se com as ratificações da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência; reafirma a importância de uma aplicação eficaz, tanto 
pelos Estados-Membros como pelas instituições da UE; salienta, em particular, a 
necessidade de integrar de forma credível o princípio da acessibilidade universal e 
assegurar todos os direitos das pessoas com deficiência em todas as políticas pertinentes 
da UE;

Liberdade de religião ou de crença

24. Insta a Comissão, o SEAE e os Estados-Membros a intensificarem as suas atividades de 
defesa da liberdade de religião ou de crença e a encetarem um diálogo inter-religioso 
com os Estados e representantes da sociedade civil e de grupos religiosos, a fim de 
prevenir atos de violência e discriminação em razão do pensamento, consciência, 
religião ou crença; solicita que a UE continue a criar alianças e a reforçar a cooperação 
com um vasto leque de países e organizações regionais, a fim de permitir uma mudança 
positiva no que se refere à liberdade de religião ou de crença; recorda ao Conselho e à 
Comissão a necessidade de apoiar adequadamente o mandato institucional, a 
competência e as funções do Enviado Especial para a promoção da liberdade de religião 
ou de crença fora da UE;

Empresas e direitos humanos

25. Reafirma que as atividades de todas as empresas, quer operem a nível nacional ou 
transfronteiriço, devem cumprir plenamente as normas internacionais em matéria de 
direitos humanos; salienta a necessidade de criar um instrumento destinado a 
regulamentar, no âmbito do direito internacional em matéria de direitos humanos, as 
atividades das empresas e de outras sociedades transnacionais; recorda a todos os países 
que devem aplicar os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e 
Direitos Humanos e insta os Estados-Membros da UE, que ainda não o tenham feito, a 
adotarem o mais rapidamente possível planos de ação nacionais em matéria de empresas 
e direitos humanos;
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26. Regista com agrado o sistema de preferências SPG+, como forma de incentivar a 
aplicação efetiva de 27 convenções internacionais fundamentais sobre direitos humanos 
e normas laborais; reconhece que as cadeias de valor mundial contribuem para reforçar 
normas laborais, ambientais e sociais fundamentais a nível internacional e constituem 
uma oportunidade de realização de progressos sustentáveis, especialmente nos países 
em desenvolvimento;

Novas tecnologias e direitos humanos

27. Salienta a importância de elaborar uma estratégia da UE para pôr as novas tecnologias, 
como a inteligência artificial, ao serviço das pessoas, e de fazer frente à ameaça 
potencial das novas tecnologias para os direitos humanos, incluindo a vigilância em 
massa, as notícias falsas, a desinformação e a utilização abusiva da inteligência 
artificial, bem como de encontrar o justo equilíbrio entre os direitos humanos e outras 
considerações legítimas, como a segurança ou a luta contra a criminalidade, o 
terrorismo e o extremismo;

Migrantes e refugiados

28. Salienta a necessidade urgente de combater as causas profundas dos fluxos migratórios, 
tais como as guerras, os conflitos, as perseguições, as redes de migração ilegal, o tráfico 
de seres humanos, o contrabando e as alterações climáticas; solicita que se enfrente a 
dimensão externa da crise dos refugiados, nomeadamente através da procura de 
soluções sustentáveis para os conflitos, bem como do reforço da cooperação e de 
parcerias com os países terceiros em causa; insiste em que a aplicação dos Pactos 
Globais sobre a migração e os refugiados deva ser, por conseguinte, acompanhada da 
execução da Agenda 2030 das Nações Unidas, tal como estabelecido nos objetivos de 
desenvolvimento estratégico, bem como do aumento do investimento nos países em 
desenvolvimento;

Apoio à democracia 

29. Salienta que a UE deve continuar a apoiar ativamente instituições democráticas e 
eficazes de direitos humanos, bem como a sociedade civil, nos seus esforços com vista a 
promover a democratização; neste contexto, regista positivamente o compromisso 
consistente do Fundo Europeu para a Democracia na vizinhança oriental e meridional 
da UE para promover a democracia e o respeito pelos direitos e liberdades 
fundamentais; relembra que a experiência adquirida e as lições aprendidas com as 
transições para a democracia no quadro do alargamento e das políticas de vizinhança 
podem contribuir positivamente para a identificação das práticas de excelência que 
podem ser utilizadas para apoiar e consolidar outros processos de democratização em 
todo o mundo;

30. Reitera a opinião positiva que tem em relação ao apoio contínuo da UE aos processos 
eleitorais e à sua disponibilização de assistência eleitoral e apoio aos observadores 
nacionais; saúda e apoia inteiramente, neste contexto, o trabalho do Grupo de Apoio à 
Democracia e de Coordenação Eleitoral do Parlamento Europeu; relembra a importância 
de um acompanhamento adequado dos relatórios e das recomendações das missões de 
observação eleitoral como forma de melhorar o seu impacto e de reforçar o apoio da UE 
às normas democráticas nos países em causa;
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31. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Representante Especial da UE para os 
Direitos Humanos, aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, ao Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, ao Secretário-Geral das Nações Unidas, ao Presidente da 
74.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, ao Presidente do Conselho dos Direitos 
Humanos das Nações Unidas, ao Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos e aos chefes de delegação da UE.


