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Alteração 1
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
Título 1

Proposta de resolução Alteração

sobre o Relatório Anual sobre os Direitos 
Humanos e a Democracia no Mundo 
(2011) e a política da União Europeia nesta 
matéria

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. fr

Alteração 2
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
Citação -1 (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, a Convenção 
Europeia para a Proteção dos Direitos do 
Homem e a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia,

Or. en

Alteração 3
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
Citação 1-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem (DUDH) e outros 
tratados e instrumentos internacionais 
importantes em matéria de direitos 
humanos,
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Or. en

Alteração 4
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
Citação 2-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Declaração do 
Milénio das Nações Unidas, de 8 de 
setembro de 2000 (A/Res/55/2), e as 
resoluções da Assembleia Geral da ONU,

Or. fr

Alteração 5
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
Citação 3-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o relatório do 
Parlamento Europeu, de 11 de setembro 
de 2012, sobre o alegado transporte e 
detenção ilegal de prisioneiros em países 
europeus pela CIA1,
__________________
1Textos aprovados, P7_TA-
PROV(2012)0309,

Or. fr

Alteração 6
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
Citação 6
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Proposta de resolução Alteração

Tendo em conta as diretrizes da União 
Europeia relativas aos direitos humanos,

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 7
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels

Proposta de resolução
Citação 9

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a sua Resolução de 17 
de novembro de 2011 sobre o apoio da UE 
ao TPI: fazer face aos desafios e superar as 
dificuldades, a Conferência de Revisão em 
Kampala, Uganda, de 31 de maio a 11 de 
junho de 2011, e os compromissos 
subscritos pela UE,

Tendo em conta a sua Resolução de 17 de 
novembro de 2011 sobre o apoio da UE ao 
TPI: fazer face aos desafios e superar as 
dificuldades, e a sua Resolução de 19 de 
maio de 2010 sobre a primeira 
Conferência de Revisão do Estatuto de 
Roma do TPI, que teve lugar em Kampala, 
Uganda, de 31 de maio a 11 de junho de 
2011, bem como os compromissos 
assumidos pela UE nessa ocasião,

Or. en

Alteração 8
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Citação 9

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a sua Resolução de 17 
de novembro de 2011 sobre o apoio da UE 
ao TPI: fazer face aos desafios e superar as 
dificuldades3, a Conferência de Revisão
em Kampala, Uganda, de 31 de maio a 11 
de junho de 2011, e os compromissos
subscritos pela UE,

Tendo em conta a sua Resolução de 17 de 
novembro de 2011 sobre o apoio da UE ao 
TPI: fazer face aos desafios e superar as 
dificuldades3, e a sua Resolução de 19 de 
maio de 2010 sobre a primeira 
Conferência de Revisão do Estatuto de 
Roma do TPI, que teve lugar em Kampala, 
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Uganda (de 31 de maio a 11 de junho de 
2011)4, bem como os compromissos 
assumidos pela UE nessa ocasião,5
[3] Textos aprovados, P7_TA(2011)0507.
[4] JO C 161 de 31.5.2010, p. 78.
[5] http://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/18B88265-BC63-
4DFF-BE56-
903F2062B797/0/RC9ENGFRASPA.pdf

Or. en

Alteração 9
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels

Proposta de resolução
Citação 10

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Decisão 
2011/168/PESC do Conselho, de 21 março 
de 2011, sobre o Tribunal Penal 
Internacional e o plano de ação revisto,

– Tendo em conta a Decisão 
2011/168/PESC do Conselho, de 21 de
março de 2011, sobre o Tribunal Penal 
Internacional e o plano de ação revisto
para dar seguimento à decisão de 12 de 
julho de 2011,

Or. en

Alteração 10
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta de resolução
Citação 10

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Decisão 
2011/168/PESC do Conselho, de 21 março 
de 2011, sobre o Tribunal Penal 
Internacional e o plano de ação revisto,

Tendo em conta a Decisão 2011/168/PESC 
do Conselho, de 21 março de 2011, sobre o 
Tribunal Penal Internacional e o plano de 
ação revisto de 12 de julho de 2011 na 
sequência da decisão do Conselho sobre o 
Tribunal Penal Internacional,

Or. de
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Alteração 11
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Citação 10

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Decisão 
2011/168/PESC do Conselho, de 21 março 
de 2011, sobre o Tribunal Penal
Internacional e o plano de ação revisto,

– Tendo em conta a Decisão 
2011/168/PESC do Conselho, de 21 de
março de 2011, sobre o Tribunal Penal
Internacional1 e o plano de ação revisto
para dar seguimento à decisão de 12 de 
julho de 2011,
[1] JO L 76 de 22.3.2011, p. 56.

Or. en

Alteração 12
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Proposta de resolução
Citação 13-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as conclusões do 
Conselho "Assuntos Externos" sobre a 
Política Europeia de Vizinhança, 
adotadas em 20 de junho de 2011, na sua 
3101.ª reunião,

Or. en

Alteração 13
Marietje Schaake

Proposta de resolução
Citação 13-A (nova)
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Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a comunicação de 12 
de dezembro de 2011 pelo Comissário 
para a Agenda Digital sobre a Estratégia 
"No Disconnect",

Or. en

Alteração 14
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere

Proposta de resolução
Citação 13-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as conclusões do 
Conselho "Assuntos Externos" sobre a 
Dotação Europeia para a Democracia, 
adotadas em 1 de dezembro de 2011, na 
sua 3130.ª reunião, e a declaração 
relativa à criação de uma Dotação 
Europeia para a Democracia, acordada 
no COREPER, em 15 de dezembro de 
2011,

Or. en

Alteração 15
Carlo Casini

Proposta de resolução
Citação 19-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Convenção contra a 
Tortura e outras Penas ou Tratamentos 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes,

Or. it
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Alteração 16
Carlo Casini

Proposta de resolução
Citação 20-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, de 5 de 
julho de 2012, sobre o escândalo do 
aborto forçado na China, 

Or. it

Alteração 17
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, 
Marietje Schaake

Proposta de resolução
Citação 22-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o projeto de princípios 
e diretrizes das Nações Unidas para a 
efetiva eliminação da discriminação com 
base no emprego e na origem familiar, 
publicado pelo Conselho de Direitos 
Humanos (A/HRC/11/CRP.3),

Or. en

Alteração 18
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, 
Marietje Schaake

Proposta de resolução
Citação 22-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as observações e 
recomendações sobre a discriminação 
com base na casta formuladas pelo Alto 
Comissário das Nações Unidas para os 
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Direitos Humanos, pelos órgãos 
instituídos pelos Tratados da ONU e 
Procedimentos Especiais da ONU, com 
especial referência ao relatório do Relator 
Especial sobre as formas contemporâneas 
de racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância associadas, de 24 
de maio de 2011 (A/HRC/17/40),

Or. en

Alteração 19
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
Citação 24-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a declaração sobre a 
eliminação de todas as formas de 
intolerância e discriminação fundadas na 
religião ou nas convicções,

Or. en

Alteração 20
Mitro Repo

Proposta de resolução
Citação 25-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem (DUDH), bem 
como os nove principais tratados 
internacionais sobre direitos humanos e 
os seus protocolos facultativos,

Or. en
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Alteração 21
Anna Záborská

Proposta de resolução
Citação 26-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as resoluções da 
Assembleia Geral das Nações Unidas 
A/RES/46/121, A/RES/47/134 e 
A/RES/49/179, sobre os direitos do 
Homem e a pobreza extrema, 
A/RES/47/196, sobre a instituição de um 
Dia Mundial para a eliminação da 
pobreza, e A/RES/50/107, sobre a 
celebração do Ano Internacional para a 
eliminação da pobreza e a proclamação 
da primeira década das Nações Unidas 
para a eliminação da pobreza,

Or. fr

Alteração 22
Anna Záborská

Proposta de resolução
Citação 26-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o relatório do Relator 
Especial das Nações Unidas sobre a 
pobreza extrema e os direitos do Homem 
(A/66/265) no qual são analisadas a 
legislação, a regulamentação e as práticas 
que restringem a circulação nos espaços 
públicos das pessoas que vivem na 
pobreza,

Or. fr

Alteração 23
Anna Záborská
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Proposta de resolução
Citação 26-C (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Resolução 17/13, 
adotada, em 14 de junho de 2011, pelo 
Conselho dos Direitos do Homem, sobre 
os Direitos do Homem e a pobreza 
extrema,

Or. fr

Alteração 24
Anna Záborská

Proposta de resolução
Citação 27

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Resolução do 
Conselho dos Direitos do Homem das 
Nações Unidas, de 17 de junho de 2011, 
sobre direitos humanos, orientação sexual
e identidade de género,

Suprimido

Or. en

Alteração 25
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Proposta de resolução
Citação 28-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Resolução do 
Parlamento Europeu, de 20 de janeiro de 
2011, sobre a situação dos cristãos no 
contexto da liberdade religiosa1,
__________________
1Textos aprovados, P7_TA(2011)0021

Or. en
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Alteração 26
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
Citação 29

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as Conclusões do 
Conselho, de 21 de fevereiro de 2011, 
sobre a intolerância, a discriminação e a 
violência fundadas na religião ou na 
crença,

– Tendo em conta as Conclusões do 
Conselho, de 21 de fevereiro de 2011, 
sobre a intolerância, a discriminação e a 
violência fundadas na religião ou na 
crença, bem como a Resolução 66/167 da 
Assembleia Geral das Nações Unidas 
sobre a eliminação de todas as formas de 
intolerância, estereotipização e 
estigmatização negativas, discriminação, 
incentivo à violência e atos de violência 
contra pessoas, fundadas na religião e nas 
convicções,

Or. en

Alteração 27
Konrad Szymański

Proposta de resolução
Citação 29-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a resolução da 
Assembleia Geral das Nações Unidas de 
19 de dezembro de 2011 sobre a 
eliminação de todas as formas de 
intolerância, estereotipização e 
estigmatização negativas, discriminação, 
incentivo à violência e atos de violência 
contra pessoas, fundadas na religião e nas 
convicções,

Or. en
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Alteração 28
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Proposta de resolução
Citação 29-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões, de 25 
de outubro de 2011, intitulada 
"Responsabilidade social das empresas: 
uma nova estratégia da UE para o período 
de 2011-2014",

Or. en

Alteração 29
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Proposta de resolução
Citação 29-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta os princípios 
orientadores das Nações Unidas sobre 
empresas e direitos humanos,

Or. en

Alteração 30
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que os tratados 
comprometem a União Europeia a basear a 
sua ação externa nos princípios fundadores 
da democracia, do Estado de direito, da 

A. Considerando que os tratados 
comprometem a União Europeia a basear a 
sua ação externa nos princípios fundadores 
da democracia, do Estado de direito, da 
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universalidade e indivisibilidade dos 
direitos humanos e das liberdades 
fundamentais, do respeito pela dignidade 
humana, pelos princípios da igualdade e 
solidariedade e pelo respeito dos princípios 
da Carta das Nações Unidas e do direito 
internacional;

universalidade e indivisibilidade dos 
direitos humanos e no respeito das 
liberdades fundamentais e da dignidade 
humana, e dos princípios da igualdade e 
solidariedade, tal como são 
especificamente definidos e protegidos 
pela Carta das Nações Unidas e pelo
direito internacional, incluindo as 
convenções internacionais de Nova 
Iorque relativas aos direitos civis e 
políticos e aos direitos económicos, sociais 
e culturais, bem como pela Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem;

Or. fr

Alteração 31
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que os direitos 
económicos, sociais e culturais são parte 
integrante dos direitos humanos e que a 
sua observância conduz à plena 
implementação dos oito objetivos da 
Declaração do Milénio do ano 2000 para 
o desenvolvimento, a saber: a erradicação 
da pobreza extrema e da fome, o acesso 
universal ao ensino primário, a promoção 
da igualdade de género e a emancipação 
das mulheres, a redução da mortalidade 
infantil, a melhoria do acesso aos 
cuidados de saúde materna, o combate ao 
HIV/SIDA, à malária e a outras doenças, 
a garantia de um desenvolvimento 
sustentável e a instauração de uma 
parceria global para o desenvolvimento; 
considerando que foi fixado um 
calendário ambicioso para atingir esses 
objetivos até 2015, mas que estes estão 
hoje muito longe de ser alcançados;
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Or. fr

Alteração 32
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a justiça, o Estado de 
direito, a responsabilização, os julgamentos 
justos e um sistema judicial independente 
são elementos indispensáveis para a 
proteção dos direitos humanos;

B. Considerando que a justiça, o Estado de 
direito, a responsabilização por todos os 
crimes, incluindo os crimes mais graves 
que preocupam a comunidade 
internacional, os julgamentos justos e um 
sistema judicial independente são 
elementos indispensáveis para a proteção 
dos direitos humanos e os pilares de uma 
paz sustentável;

Or. en

Alteração 33
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a justiça, o Estado de 
direito, a responsabilização, os julgamentos 
justos e um sistema judicial independente 
são elementos indispensáveis para a 
proteção dos direitos humanos;

B. Considerando que a justiça, o Estado de 
direito, a responsabilização por todos os 
crimes, incluindo os crimes mais graves 
que preocupam a comunidade 
internacional, os julgamentos justos e um 
sistema judicial independente são 
elementos indispensáveis para a proteção 
dos direitos humanos e os pilares de uma 
paz sustentável;

Or. en
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Alteração 34
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a justiça, o Estado de 
direito, a responsabilização, os julgamentos 
justos e um sistema judicial independente 
são elementos indispensáveis para a 
proteção dos direitos humanos;

B. Considerando que a justiça, o Estado de 
direito, a responsabilização por todos os 
crimes, nomeadamente os mais graves e 
com uma dimensão internacional, os 
julgamentos justos e um sistema judicial 
independente são elementos indispensáveis 
para a proteção dos direitos humanos;

Or. de

Alteração 35
Mitro Repo

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a justiça, o Estado de 
direito, a responsabilização, os julgamentos 
justos e um sistema judicial independente 
são elementos indispensáveis para a 
proteção dos direitos humanos;

B. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 36
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a justiça, o Estado de 
direito, a responsabilização, os julgamentos 
justos e um sistema judicial independente 

B. Considerando que a justiça, o Estado de 
direito, a responsabilização, a 
transparência e a prestação de contas, o 
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são elementos indispensáveis para a 
proteção dos direitos humanos;

combate à impunidade, os julgamentos 
justos e um sistema judicial independente 
são elementos indispensáveis para a 
proteção dos direitos humanos;

Or. es

Alteração 37
Anna Záborská

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a justiça, o Estado de 
direito, a responsabilização, os julgamentos 
justos e um sistema judicial independente 
são elementos indispensáveis para a 
proteção dos direitos humanos;

B. Considerando que a justiça, o Estado de 
direito, o direito natural, a 
responsabilização, a transparência, os 
julgamentos justos e um sistema judicial 
independente são elementos indispensáveis 
para a proteção dos direitos humanos
universais, nomeadamente no que se 
refere à liberdade de expressão, religião, 
consciência, reunião e associação;

Or. en

Alteração 38
Ana Gomes

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a justiça, o Estado de 
direito, a responsabilização, os julgamentos 
justos e um sistema judicial independente 
são elementos indispensáveis para a 
proteção dos direitos humanos;

B. Considerando que a justiça, o Estado de 
direito, a responsabilização, os julgamentos 
justos e um sistema judicial independente 
são elementos indispensáveis para a 
proteção dos direitos humanos e da 
democracia, e os pilares de uma paz 
sustentável;

Or. en
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Alteração 39
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Helmut Scholz

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que cabe à UE ajudar 
os países com os quais assina acordos 
internacionais, incluindo no domínio 
comercial, a implementar todos estes 
princípios fundamentais, velando 
nomeadamente pelo estrito respeito das 
cláusulas da democracia e de defesa dos 
direitos do Homem incluídas nestes 
acordos;

Or. fr

Alteração 40
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que a democracia é a 
melhor salvaguarda dos direitos humanos e 
das liberdades fundamentais, da tolerância 
de todos os grupos da sociedade e da 
igualdade de oportunidades para todas as 
pessoas;

C. Considerando que a democracia é a 
melhor salvaguarda dos direitos humanos e 
das liberdades fundamentais, da tolerância 
de todos os grupos da sociedade e da 
igualdade para todas as pessoas;

Or. fr

Alteração 41
Charles Goerens

Proposta de resolução
Considerando C
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Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que a democracia é a 
melhor salvaguarda dos direitos humanos 
e das liberdades fundamentais, da 
tolerância de todos os grupos da sociedade 
e da igualdade de oportunidades para todas 
as pessoas;

C. Considerando que a democracia e o 
Estado de direito são as melhores 
salvaguardas dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, da tolerância de 
todos os grupos da sociedade e da 
igualdade de oportunidades para todas as 
pessoas;

Or. fr

Alteração 42
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que a democracia é a 
melhor salvaguarda dos direitos humanos e 
das liberdades fundamentais, da tolerância 
de todos os grupos da sociedade e da 
igualdade de oportunidades para todas as 
pessoas;

C. Considerando que a democracia é a 
melhor salvaguarda dos direitos humanos e 
das liberdades fundamentais, da 
não-discriminação em todas as suas 
formas, da tolerância em relação aos 
indivíduos e às comunidades e da 
igualdade de oportunidades para todas as 
pessoas;

Or. en

Alteração 43
Renate Weber, Leonidas Donskis

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que as lições dos 
acontecimentos da Primavera Árabe devem 
continuar a fornecer à UE um impulso para 
a revisão e melhoria das suas políticas 

D. Considerando que as lições dos 
acontecimentos da Primavera Árabe devem 
continuar a fornecer à UE um impulso para 
a revisão, melhoria e garantia da 
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sobre, entre outros, os defensores dos 
direitos humanos, o Direito humanitário 
internacional, os diálogos em matéria de 
direitos humanos com países terceiros e os 
meios de comunicação social;

coerência entre as suas políticas sobre, 
entre outros, os defensores dos direitos 
humanos, o Direito humanitário 
internacional, os diálogos em matéria de 
direitos humanos com países terceiros e os 
meios de comunicação social;

Or. en

Alteração 44
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que as lições dos 
acontecimentos da Primavera Árabe devem 
continuar a fornecer à UE um impulso para 
a revisão e melhoria das suas políticas 
sobre, entre outros, os defensores dos 
direitos humanos, o Direito humanitário 
internacional, os diálogos em matéria de 
direitos humanos com países terceiros e os 
meios de comunicação social;

D. Considerando que as lições dos 
acontecimentos da Primavera Árabe devem 
continuar a fornecer à UE um impulso para 
a revisão e melhoria do seu diálogo 
político com a sociedade civil (incluindo 
as ONG que defendem os direitos 
humanos, os sindicatos, os meios de 
comunicação, as instituições, as 
universidades e os partidos políticos 
democráticos), o Direito humanitário 
internacional, os diálogos em matéria de 
direitos humanos com países terceiros e os 
meios de comunicação social;

Or. es

Alteração 45
Ana Gomes

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que as lições dos 
acontecimentos da Primavera Árabe devem 
continuar a fornecer à UE um impulso para 
a revisão e melhoria das suas políticas 

D. Considerando que as lições dos 
acontecimentos da Primavera Árabe devem 
continuar a fornecer à UE um impulso para 
a revisão e melhoria das suas políticas 
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sobre, entre outros, os defensores dos 
direitos humanos, o Direito humanitário 
internacional, os diálogos em matéria de 
direitos humanos com países terceiros e os 
meios de comunicação social;

sobre, entre outros, os defensores dos 
direitos humanos, o Direito humanitário 
internacional, os diálogos em matéria de 
direitos humanos com países terceiros, o 
apoio a movimentos de cidadãos e da 
sociedade civil e os meios de comunicação 
social;

Or. en

Alteração 46
Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que as lições dos 
acontecimentos da Primavera Árabe devem 
continuar a fornecer à UE um impulso para 
a revisão e melhoria das suas políticas 
sobre, entre outros, os defensores dos 
direitos humanos, o Direito humanitário 
internacional, os diálogos em matéria de 
direitos humanos com países terceiros e os 
meios de comunicação social;

D. Considerando que as lições dos 
acontecimentos da Primavera Árabe devem 
continuar a fornecer à UE um impulso para 
a revisão e melhoria das suas políticas 
sobre, entre outros, os defensores dos 
direitos humanos, o Direito humanitário 
internacional, os diálogos em matéria de 
direitos humanos com países terceiros e os 
meios de comunicação social, sem perder 
de vista que foram razões de ordem 
económica e social que estiveram na base 
destas revoluções;

Or. fr

Alteração 47
Kinga Gál

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que as lições dos 
acontecimentos da Primavera Árabe devem 
continuar a fornecer à UE um impulso para 
a revisão e melhoria das suas políticas 

D. Considerando que as lições dos 
acontecimentos da Primavera Árabe devem 
continuar a fornecer à UE um impulso para 
a revisão e melhoria das suas políticas 
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sobre, entre outros, os defensores dos 
direitos humanos, o Direito humanitário 
internacional, os diálogos em matéria de 
direitos humanos com países terceiros e os
meios de comunicação social;

sobre, entre outros, os defensores dos 
direitos humanos, o Direito humanitário 
internacional, os diálogos em matéria de 
direitos humanos com países terceiros e os 
meios de comunicação social;
considerando que a abertura dos 
programas europeus de intercâmbio de 
estudantes aos jovens de países terceiros e 
a criação de programas de formação para 
jovens profissionais fomentaria a 
participação ativa dos jovens na 
construção da democracia e reforçaria a 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 48
Marietje Schaake

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que o acesso à 
Internet é um instrumento essencial para 
o acesso à informação, a liberdade de 
expressão, a liberdade de imprensa, a 
liberdade de reunião e para o 
desenvolvimento económico, social, 
político e cultural;

Or. en

Alteração 49
Marietje Schaake

Proposta de resolução
Considerando D-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-B. Considerando que a UE deve 
proteger e promover os direitos humanos, 
"offline" e "online";
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Or. en

Alteração 50
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que as violações da 
liberdade de religião ou de crença, 
cometidas quer por governos quer por 
intervenientes não-estatais, estão a 
aumentar em muitos países do mundo, 
tendo como consequência a discriminação, 
a intolerância e a violência contra 
determinados indivíduos e comunidades 
religiosas, incluindo representantes das 
minorias religiosas;

E. Considerando que o usufruto do direito 
à liberdade de pensamento, consciência e 
religião é fundamental para o 
desenvolvimento de sociedades pluralistas 
e democráticas e uma condição essencial 
para o usufruto de muitos outros direitos, 
como a liberdade de expressão, reunião e 
associação; considerando que as violações 
da liberdade de pensamento, consciência e
religião, cometidas quer por governos quer 
por intervenientes não-estatais, estão a 
aumentar em muitos países do mundo, 
tendo como consequência a discriminação, 
a intolerância e a violência contra 
determinados indivíduos e comunidades 
religiosas, incluindo representantes das 
minorias religiosas;

Or. en

Alteração 51
Ryszard Czarnecki

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que as violações da 
liberdade de religião ou de crença, 
cometidas quer por governos quer por 
intervenientes não-estatais, estão a 
aumentar em muitos países do mundo, 
tendo como consequência a discriminação, 

E. Considerando que as violações da 
liberdade de religião ou de crença, 
cometidas quer por governos quer por 
intervenientes não-estatais, estão a 
aumentar em muitos países do mundo,
nomeadamente no Paquistão, facto 
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a intolerância e a violência contra 
determinados indivíduos e comunidades 
religiosas, incluindo representantes das 
minorias religiosas;

revelado pela lei relativa à blasfémia,
tendo como consequência a discriminação, 
a intolerância e a violência contra 
determinados indivíduos e comunidades 
religiosas, incluindo representantes das 
minorias religiosas;

Or. en

Alteração 52
Konrad Szymański

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que as violações da 
liberdade de religião ou de crença, 
cometidas quer por governos quer por 
intervenientes não-estatais, estão a 
aumentar em muitos países do mundo,
tendo como consequência a
discriminação, a intolerância e a 
violência contra determinados indivíduos 
e comunidades religiosas, incluindo 
representantes das minorias religiosas;

E. Considerando que as violações da 
liberdade de religião ou de crença, 
cometidas quer por governos quer por 
intervenientes não-estatais, estão a 
aumentar em muitos países do mundo,
sendo agravadas por episódios de
discriminação, intolerância e violência 
contra membros e representantes de 
comunidades religiosas, e sobretudo de
minorias religiosas;

Or. en

Alteração 53
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que as violações da
liberdade de religião ou de crença, 
cometidas quer por governos quer por 
intervenientes não-estatais, estão a 
aumentar em muitos países do mundo, 
tendo como consequência a 
discriminação, a intolerância e a 

E. Considerando que a liberdade de 
religião ou de crença está cada vez mais 
ameaçada, nomeadamente por governos 
autoritários que perseguem as minorias 
religiosas ou por governos que não 
impedem os ataques, a perseguição ou 
outros atos nocivos contra determinados 
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violência contra determinados indivíduos e 
comunidades religiosas, incluindo 
representantes das minorias religiosas;

indivíduos e comunidades religiosas, 
incluindo representantes das minorias 
religiosas;

Or. en

Alteração 54
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que as violações da 
liberdade de religião ou de crença, 
cometidas quer por governos quer por 
intervenientes não-estatais, estão a 
aumentar em muitos países do mundo, 
tendo como consequência a discriminação, 
a intolerância e a violência contra 
determinados indivíduos e comunidades
religiosas, incluindo representantes das 
minorias religiosas;

E. Considerando que as violações da 
liberdade de pensamento, de consciência e 
de religião, cometidas quer por
autoridades públicas quer por 
intervenientes não-estatais, estão a 
aumentar em muitos países do mundo, 
tendo como consequência a discriminação, 
a intolerância e a violência contra 
determinados indivíduos e grupos que 
podem ser minorias religiosas, mas 
também não crentes;

Or. fr

Alteração 55
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Norica Nicolai, Renate Weber, Ana Gomes

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que as violações da 
liberdade de religião ou de crença, 
cometidas quer por governos quer por 
intervenientes não-estatais, estão a 
aumentar em muitos países do mundo, 
tendo como consequência a discriminação, 
a intolerância e a violência contra 
determinados indivíduos e comunidades 
religiosas, incluindo representantes das 

E. Considerando que as violações da 
liberdade de pensamento, religião, crença 
ou afiliação política, cometidas quer por 
governos quer por intervenientes 
não-estatais, estão a aumentar em muitos 
países do mundo, tendo como 
consequência a discriminação, a 
intolerância e a violência contra 
determinados indivíduos, grupos e 
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minorias religiosas; comunidades religiosas, incluindo 
representantes das minorias religiosas;

Or. en

Alteração 56
Carlo Casini

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que o Parlamento 
Europeu condenou recentemente a 
prática do aborto forçado e as 
esterilizações em geral, em particular no 
contexto da denominada"política do filho 
único», tendo então salientado a 
importância do debate em curso sobre a 
conveniência ou não de manter essa 
política e convidando a Comissão 
Europeia e o Serviço Europeu de Ação 
Externa a inscrever o aborto forçado na 
agenda do seu próximo diálogo bilateral 
com a China em matéria de direitos 
humanos; considerando, além disso, que, 
no mesmo contexto, o Parlamento 
Europeu instou a Comissão a garantir 
que a União não conceda qualquer ajuda 
às autoridades, organizações ou 
programas que apoiem ou participem na 
condução de ações que constituam 
violações dos direitos humanos, como o 
aborto e a esterilização forçados ou o 
infanticídio, em especial quando essas 
ações são empreendidas através de 
pressões de natureza psicológica, social, 
económica ou jurídica;

Or. it

Alteração 57
Raimon Obiols
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Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o Relatório Anual 
sobre os Direitos Humanos e a Democracia 
no Mundo, bem como a política da UE 
nesta matéria, não só deve constituir uma 
reflexão e uma revisão dos sucessos e 
fracassos do passado, mas deve também 
servir como documento estratégico para o 
futuro; que cada relatório anual sucessivo 
deve, idealmente, contribuir de forma 
tangível e regular para melhorar a política 
da UE em matéria de direitos humanos no 
mundo;

F. Considerando que o Relatório Anual 
sobre os Direitos Humanos e a Democracia 
no Mundo, bem como a política da UE 
nesta matéria, não só deve constituir uma 
reflexão e uma revisão dos sucessos e 
fracassos do passado, mas deve também 
servir como documento inspirador da 
estratégia e do plano de ação da UE em 
matéria de direitos humanos e 
democracia; que cada relatório anual 
sucessivo deve, idealmente, contribuir de 
forma tangível e regular para melhorar a 
política da UE em matéria de direitos 
humanos no mundo;

Or. es

Alteração 58
Marietta Giannakou

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o Relatório Anual 
sobre os Direitos Humanos e a Democracia 
no Mundo, bem como a política da UE 
nesta matéria, não só deve constituir uma 
reflexão e uma revisão dos sucessos e 
fracassos do passado, mas deve também 
servir como documento estratégico para o 
futuro; que cada relatório anual sucessivo 
deve, idealmente, contribuir de forma 
tangível e regular para melhorar a política 
da UE em matéria de direitos humanos no 
mundo;

F. Considerando que o Relatório Anual 
sobre os Direitos Humanos e a Democracia 
no Mundo, bem como a política da UE 
nesta matéria, não só deve constituir uma 
reflexão e uma revisão dos sucessos e 
fracassos do passado, mas deve também 
servir como documento estratégico para o 
futuro; que cada relatório anual sucessivo 
deve, idealmente, contribuir de forma 
tangível e regular para melhorar a política 
da UE em matéria de direitos humanos no 
mundo; que há que ter em conta as atuais 
dificuldades económicas e sociais a nível 
mundial;

Or. el
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Alteração 59
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que, em muitos países 
do mundo, as mulheres são 
marginalizadas, em especial nas regiões 
fragilizadas ou afetadas por conflitos, 
onde as práticas discriminatórias para 
com  a mulher podem agravar-se e 
conduzir a uma ainda maior 
discriminação e violência;

Or. it

Alteração 60
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Acolhe favoravelmente a adoção do 
Relatório Anual da UE sobre os Direitos 
Humanos e a Democracia no Mundo em 
2011;  congratula-se com o facto de a 
Vice-Presidente da Comissão/Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança
(VP/AR) ter podido apresentar o relatório 
anual na sessão plenária de junho, no 
Parlamento, regressando assim à prática 
habitual;

1. Acolhe favoravelmente a adoção do 
Relatório Anual da UE sobre os Direitos 
Humanos e a Democracia no Mundo em 
2011; congratula-se com o facto de a Vice-
Presidente da Comissão/Alta Representante 
da União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança (VP/AR) ter podido 
apresentar o relatório anual na sessão 
plenária de junho, no Parlamento, 
regressando assim à prática habitual;
lamenta que o relatório de 319 páginas só 
fique disponível alguns dias antes do 
debate no Parlamento e num único 
idioma;  lembra que a diversidade 
linguística é também um direito 
fundamental que deve ser respeitado, 
inclusive pelas instituições europeias;
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Or. fr

Alteração 61
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Regista as medidas positivas tomadas 
em anos recentes para desenvolver o 
relatório anual, mas destaca o potencial 
para mais melhorias; reitera o seu apelo 
para uma abordagem mais sistemática e 
para uma análise do desempenho da 
política da UE; congratula-se, sendo um 
passo importante neste sentido, com o 
compromisso formulado no Plano de 
Ação da UE para os Direitos Humanos, 
em 25 de junho de 2012, de apresentar o 
desempenho da UE no cumprimento dos 
objetivos da sua estratégia em matéria de 
direitos humanos no relatório anual; 
recomenda o desenvolvimento de secções 
por países específicos através da 
utilização de índices e padrões de 
referência que ajudem no 
acompanhamento das estratégias 
nacionais em matéria de direitos 
humanos;

2. Regista as medidas positivas tomadas 
em anos recentes para desenvolver o 
relatório anual, mas destaca o potencial 
para mais melhorias;

Or. en

Alteração 62
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Considera que o relatório anual 
sobre os direitos do Homem e a 
democracia deve ser uma importante 
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ferramenta de comunicação do trabalho 
que a UE realiza nesta matéria e que deve 
contribuir para melhorar a visibilidade da 
ação da UE;

Or. es

Alteração 63
Elisabeth Jeggle

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Acolhe favoravelmente a adoção do 
Quadro Estratégico da UE para os Direitos 
Humanos, em 25 de junho de 2012; insta as 
instituições da UE a trabalhar em 
cooperação, a fim de assegurar a sua 
correta execução e, assim, cumprir de 
forma credível o compromisso do tratado 
da UE de prosseguir políticas externas 
baseadas em direitos humanos, valores 
democráticos e no Estado de direito, de 
uma forma regida por princípios e sem 
vacilações;

4. Acolhe favoravelmente a adoção do 
Quadro Estratégico da UE para os Direitos 
Humanos, em 25 de junho de 2012; insta as 
instituições da UE a trabalhar em 
cooperação, a fim de assegurar a sua 
correta execução e, assim, cumprir de 
forma credível o compromisso do tratado 
da UE de prosseguir políticas externas 
baseadas em direitos humanos, valores 
democráticos e no Estado de direito, de 
uma forma regida por princípios e sem 
vacilações, evitando a duplicidade de 
critérios;

Or. en

Alteração 64
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Acolhe favoravelmente a adoção do 
Quadro Estratégico da UE para os Direitos 
Humanos, em 25 de junho de 2012; insta as 
instituições da UE a trabalhar em 
cooperação, a fim de assegurar a sua 
correta execução e, assim, cumprir de 

4. Acolhe favoravelmente a adoção do 
Quadro Estratégico da UE para os Direitos 
Humanos, em 25 de junho de 2012; insta as 
instituições da UE a trabalhar em 
cooperação, a fim de assegurar a sua
execução atempada e correta e, assim, 
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forma credível o compromisso do tratado 
da UE de prosseguir políticas externas 
baseadas em direitos humanos, valores 
democráticos e no Estado de direito, de 
uma forma regida por princípios e sem 
vacilações;

cumprir de forma credível o compromisso 
do tratado da UE de prosseguir políticas 
externas baseadas em direitos humanos, 
valores democráticos e no Estado de 
direito, de uma forma regida por princípios 
e sem vacilações;

Or. en

Alteração 65
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Congratula-se com a nomeação do 
Representante Especial da UE para os 
Direitos Humanos, cujo mandato deve 
basear-se nos princípios que norteiam a 
política do Alto Representante da UE, 
nomeadamente sobre as diretrizes da UE, 
incluindo a promoção dos princípios 
orientadores das Nações Unidas sobre 
empresas e direitos humanos, à luz do seu 
acordo de 2011 e da prioridade que lhes é 
atribuída na comunicação da Comissão 
sobre responsabilidade social das 
empresas (COM(2011) 681 final);

Or. en

Alteração 66
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Lamenta que a política da União 
Europeia no domínio dos direitos 
humanos seja limitada ou contrariada por 
considerações de ordem diplomática, 
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política ou económica que levam a uma 
prática de dois pesos e duas medidas que 
prejudica o conjunto das políticas da UE 
neste domínio e que entra em total 
contradição com uma visão universal dos 
direitos do Homem;  sublinha o quanto é 
importante  para a credibilidade da UE 
evitar a instrumentalização destas 
questões, abster-se de colocar entraves ao 
direito dos povos à autodeterminação e 
rejeitar toda e qualquer ingerência na 
vida política dos países terceiros;

Or. fr

Alteração 67
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-B. Solicita à Comissão e aos Estados-
Membros que zelem por que as empresas 
abrangidas pelo direito nacional ou 
europeu não se exonerem das suas 
responsabilidades em matéria de direitos 
humanos e do cumprimento das normas 
sociais, sanitárias e ambientais que lhes 
são aplicáveis quando se instalam ou 
exercem as suas atividades num país 
terceiro;

Or. fr

Alteração 68
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 4-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-C. Insiste na necessidade de a União 
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Europeia e os seus Estados-Membros 
prestarem uma atenção especial à 
situação dos direitos humanos no Sara 
Ocidental; recorda que qualquer forma de 
ocupação deve ser denunciada com 
firmeza pela comunidade internacional, 
nomeadamente no que diz respeito à 
Palestina e ao Sara Ocidental;

Or. fr

Alteração 69
Elisabeth Jeggle

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Recomenda que o Conselho e o SEAE 
realizem uma avaliação intercalar do novo 
pacote em matéria de direitos humanos, 
nomeadamente do plano de ação; insiste 
que o Parlamento e a sociedade civil sejam 
consultados extensiva e regularmente 
durante este processo;

6. Recomenda que o Conselho e o SEAE 
realizem uma avaliação intercalar do novo 
pacote em matéria de direitos humanos, 
nomeadamente do plano de ação; insiste 
que o Parlamento seja extensivamente 
consultado e regularmente informado e 
que a sociedade civil seja integrada neste 
processo;

Or. en

Alteração 70
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Congratula-se com o mandato do 
Representante Especial temático da UE em 
matéria de direitos humanos e com a 
criação prevista de um Grupo de Trabalho 
do Conselho sobre Direitos do Homem
(COHOM) sedeado em Bruxelas; aguarda 
com expectativa a sua estreita cooperação 

7. Congratula-se com o mandato do 
Representante Especial temático da UE em 
matéria de direitos humanos e com a 
criação prevista de um Grupo de Trabalho 
do Conselho sobre Direitos do Homem
(COHOM) sedeado em Bruxelas; aguarda 
com expectativa a sua estreita cooperação 
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com o Parlamento; com o Parlamento, no primeiro caso 
também em conformidade com as 
disposições do artigo 36.º TUE;

Or. en

Alteração 71
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Congratula-se com o mandato do 
Representante Especial temático da UE em 
matéria de direitos humanos e com a 
criação prevista de um Grupo de Trabalho 
do Conselho sobre Direitos do Homem
(COHOM) sedeado em Bruxelas;  aguarda 
com expectativa a sua estreita cooperação 
com o Parlamento;

7. Toma nota do mandato do 
Representante Especial temático da UE em 
matéria de direitos humanos, alerta contra 
qualquer tentativa de segregação da 
política da UE em matéria de direitos 
humanos através da criação deste cargo e
regista ainda a criação prevista de um 
Grupo de Trabalho do Conselho sobre 
Direitos do Homem (COHOM) sedeado 
em Bruxelas; aguarda com expectativa a 
sua estreita cooperação com o Parlamento;

Or. fr

Alteração 72
Sarah Ludford, Leonidas Donskis

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Congratula-se com o impacto 
positivo na coerência das políticas 
internas e externas da UE do exercício da 
sua pessoa jurídica criada pelo Tratado de 
Lisboa para ratificar a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (CNUDPD) em 
dezembro de 2010; solicita que seja 
adotada uma abordagem idêntica em 
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relação a outros tratados e convenções 
internacionais sobre direitos humanos; 
exorta o Conselho e a Comissão a adotar 
uma abordagem pró-ativa neste domínio 
com vista a fazer face aos efeitos 
negativos da assinatura e ratificação 
parcelares entre os Estados-Membros de 
outros importantes tratados e convenções 
externos;

Or. en

Alteração 73
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 8-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-B. Salienta que, para ser um ator 
credível no domínio das relações externas, 
a União Europeia (UE) deve agir de 
forma consistente, em conformidade com 
as obrigações decorrentes do Tratado e do 
acervo comunitário, e evitar uma atitude 
de "dois pesos e duas medidas" entre a 
sua política dos direitos humanos e outras 
políticas externas, entre as políticas 
interna e externa e na condução das suas 
relações com países terceiros, 
combinando esta abordagem com o 
desafio que representa a elaboração de 
documentos de estratégia por país em 
matéria de direitos humanos e a 
implementação de planos de ação, planos 
estes que devem igualmente incidir sobre 
a democratização, refletindo a 
especificidade de cada país relativamente 
ao impacto dos planos e utilizando 
plenamente os instrumentos relevantes da 
UE;

Or. en
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Alteração 74
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 8-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-C. Sublinha que devem ser tomadas 
medidas adequadas para garantir que os 
direitos civis e as liberdades fundamentais 
não sejam afetados ou restringidos em 
períodos de crise económica;

Or. en

Alteração 75
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 8-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-D. Solicita à UE que as políticas da 
União sejam igualmente consistentes e 
exemplares no seu território, bem como 
coerentes e em consonância com os 
valores e princípios fundamentais, a fim 
de maximizar a credibilidade da UE no 
mundo e a eficácia das políticas em 
matéria de direitos humanos;

Or. en

Alteração 76
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 8-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-E. Recorda que, desde a aprovação da 
Declaração Universal dos Direitos do 
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Homem em 1948, os direitos económicos e 
sociais fazem parte integrante dos direitos 
humanos; considera, portanto, que a UE 
deve apoiar a aplicação destes direitos nos 
países menos desenvolvidos e em 
desenvolvimento com os quais conclua 
acordos internacionais, incluindo acordos 
comerciais;

Or. en

Alteração 77
Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Insta a VP/AR, o SEAE, o Conselho e a 
Comissão, para garantir a eficiência, a 
assegurarem a coerência entre as várias 
atividades e metodologias da UE, previstas 
ou existentes, em termos de padrões de 
referência, acompanhamento e avaliação 
no que respeita à situação dos direitos 
humanos e da democracia em países 
terceiros, incluindo, nomeadamente: 
secções de direitos humanos e democracia 
nos relatórios de progresso da política de 
alargamento e vizinhança; a avaliação dos 
princípios "mais por mais" em matéria de 
direitos humanos e democracia, 
estabelecidos na Política Europeia de 
Vizinhança e para os países do sul do 
Mediterrâneo; a inclusão prevista dos 
direitos humanos nas avaliações de 
impacto realizadas para propostas 
legislativas e não-legislativas e acordos 
comerciais, incluindo mecanismos de 
fiscalização dos direitos humanos nos
Acordos de Parceria e Cooperação e nos
Acordos de Associação; a intenção da 
Comissão de integrar uma avaliação dos 
direitos humanos nas modalidades de 
atribuição de ajuda da UE, nomeadamente 

9. Insta a VP/AR, o SEAE, o Conselho e a 
Comissão, para garantir a eficiência, a 
assegurarem a coerência entre as várias 
atividades e metodologias da UE, previstas 
ou existentes, em termos de padrões de 
referência, acompanhamento e avaliação 
no que respeita à situação dos direitos 
humanos e da democracia em países 
terceiros, incluindo, nomeadamente: 
secções de direitos humanos e democracia 
nos relatórios de progresso da política de 
alargamento e vizinhança;  a avaliação do 
princípio "mais por mais" em matéria de 
direitos humanos e democracia, 
estabelecidos na Política Europeia de 
Vizinhança e para os países do sul do 
Mediterrâneo; a inclusão prevista dos 
direitos humanos nas avaliações de 
impacto realizadas para propostas 
legislativas e não-legislativas e dos acordos
regionais ou bilaterais, quer sejam 
acordos comerciais, acordos de parceria e
de associação ou acordos de cooperação; a 
intenção da Comissão de integrar uma 
avaliação dos direitos humanos nas 
modalidades de atribuição de ajuda da UE, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
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no que diz respeito ao apoio orçamental; o 
mecanismo reforçado de acompanhamento 
para verificar a aplicação das convenções 
de direitos humanos nos países abrangidos 
pelo regime SPG+; o objetivo de 
sistematizar o seguimento dos relatórios 
das Missões de Observação Eleitoral da 
UE  e a tónica do Conselho da UE sobre os 
padrões de referência, bem como sobre a 
análise contínua e sistemática de aspetos 
relativos aos direitos humanos, ao género e 
às crianças afetadas por conflitos armados 
nos documentos sobre os ensinamentos das 
missões PCSD;

apoio orçamental; o reforço da 
implementação do mecanismo de 
acompanhamento para verificar o respeito
das convenções de direitos humanos nos 
países abrangidos pelo regime SPG+; o 
objetivo de sistematizar o seguimento dos 
relatórios das Missões de Observação 
Eleitoral da UE e a tónica do Conselho da 
UE sobre os padrões de referência, bem 
como sobre a análise contínua e sistemática 
de aspetos relativos aos direitos humanos, 
ao género e às crianças afetadas por 
conflitos armados nos documentos sobre os 
ensinamentos das missões PCSD;

Or. fr

Alteração 78
Kinga Gál

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Insta a VP/AR, o SEAE, o Conselho e a 
Comissão, para garantir a eficiência, a 
assegurarem a coerência entre as várias
atividades e metodologias da UE, previstas 
ou existentes, em termos de padrões de 
referência, acompanhamento e avaliação 
no que respeita à situação dos direitos 
humanos e da democracia em países 
terceiros, incluindo, nomeadamente:
secções de direitos humanos e democracia 
nos relatórios de progresso da política de 
alargamento e vizinhança; a avaliação dos 
princípios "mais por mais" em matéria de 
direitos humanos e democracia, 
estabelecidos na Política Europeia de 
Vizinhança e para os países do sul do 
Mediterrâneo; a inclusão prevista dos 
direitos humanos nas avaliações de 
impacto realizadas para propostas 
legislativas e não-legislativas e acordos 
comerciais, incluindo mecanismos de 

9. Insta a VP/AR, o SEAE, o Conselho e a 
Comissão, para garantir a eficiência, a 
assegurarem a coerência e a consistência
entre os vários instrumentos financeiros 
externos e as atividades e metodologias da 
UE, previstas ou existentes, em termos de 
padrões de referência, acompanhamento e 
avaliação no que respeita à situação dos 
direitos humanos e da democracia em 
países terceiros, incluindo, nomeadamente:
secções de direitos humanos e democracia 
nos relatórios de progresso da política de 
alargamento e vizinhança; a avaliação dos 
princípios "mais por mais" em matéria de 
direitos humanos e democracia,
estabelecidos na Política Europeia de 
Vizinhança e para os países do sul do 
Mediterrâneo; a inclusão prevista dos 
direitos humanos nas avaliações de 
impacto realizadas para propostas 
legislativas e não-legislativas e acordos 
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fiscalização dos direitos humanos nos 
Acordos de Parceria e Cooperação e nos 
Acordos de Associação; a intenção da 
Comissão de integrar uma avaliação dos 
direitos humanos nas modalidades de 
atribuição de ajuda da UE, nomeadamente 
no que diz respeito ao apoio orçamental; o 
mecanismo reforçado de acompanhamento 
para verificar a aplicação das convenções 
de direitos humanos nos países abrangidos 
pelo regime SPG+; o objetivo de 
sistematizar o seguimento dos relatórios 
das Missões de Observação Eleitoral da 
UE e a tónica do Conselho da UE sobre os 
padrões de referência, bem como sobre a 
análise contínua e sistemática de aspetos 
relativos aos direitos humanos, ao género e 
às crianças afetadas por conflitos armados 
nos documentos sobre os ensinamentos das 
missões PCSD;

comerciais, incluindo mecanismos de 
fiscalização dos direitos humanos nos 
Acordos de Parceria e Cooperação e nos 
Acordos de Associação; a intenção da 
Comissão de integrar uma avaliação dos 
direitos humanos nas modalidades de 
atribuição de ajuda da UE, nomeadamente 
no que diz respeito ao apoio orçamental; o 
mecanismo reforçado de acompanhamento 
para verificar a aplicação das convenções 
de direitos humanos nos países abrangidos 
pelo regime SPG+; o objetivo de 
sistematizar o seguimento dos relatórios 
das Missões de Observação Eleitoral da 
UE e a tónica do Conselho da UE sobre os 
padrões de referência, bem como sobre a 
análise contínua e sistemática de aspetos 
relativos aos direitos humanos, ao género e 
às crianças afetadas por conflitos armados 
nos documentos sobre os ensinamentos das 
missões PCSD;

Or. en

Alteração 79
Anna Záborská

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Insta a VP/AR, o SEAE, o Conselho e a 
Comissão, para garantir a eficiência, a 
assegurarem a coerência entre as várias 
atividades e metodologias da UE, previstas 
ou existentes, em termos de padrões de 
referência, acompanhamento e avaliação 
no que respeita à situação dos direitos 
humanos e da democracia em países 
terceiros, incluindo, nomeadamente:
secções de direitos humanos e democracia 
nos relatórios de progresso da política de 
alargamento e vizinhança; a avaliação dos 
princípios "mais por mais" em matéria de 
direitos humanos e democracia, 

9. Insta a VP/AR, o SEAE, o Conselho e a 
Comissão, para garantir a eficiência, a 
assegurarem a coerência entre as várias 
atividades e metodologias da UE, previstas 
ou existentes, em termos de padrões de 
referência, acompanhamento e avaliação 
no que respeita à situação dos direitos 
humanos e da democracia em países 
terceiros, incluindo, nomeadamente:
secções de direitos humanos e democracia 
nos relatórios de progresso da política de 
alargamento e vizinhança; a avaliação dos 
princípios "mais por mais" em matéria de 
direitos humanos e democracia, 



AM\913203PT.doc 41/236 PE496.431v01-00

PT

estabelecidos na Política Europeia de 
Vizinhança e para os países do sul do 
Mediterrâneo; a inclusão prevista dos 
direitos humanos nas avaliações de 
impacto realizadas para propostas 
legislativas e não-legislativas e acordos 
comerciais, incluindo mecanismos de 
fiscalização dos direitos humanos nos 
Acordos de Parceria e Cooperação e nos 
Acordos de Associação; a intenção da 
Comissão de integrar uma avaliação dos 
direitos humanos nas modalidades de 
atribuição de ajuda da UE, nomeadamente 
no que diz respeito ao apoio orçamental; o 
mecanismo reforçado de acompanhamento 
para verificar a aplicação das convenções 
de direitos humanos nos países abrangidos 
pelo regime SPG+; o objetivo de 
sistematizar o seguimento dos relatórios 
das Missões de Observação Eleitoral da 
UE e a tónica do Conselho da UE sobre os 
padrões de referência, bem como sobre a 
análise contínua e sistemática de aspetos 
relativos aos direitos humanos, ao género e 
às crianças afetadas por conflitos armados 
nos documentos sobre os ensinamentos das 
missões PCSD;

estabelecidos na Política Europeia de 
Vizinhança e para os países do sul do 
Mediterrâneo; a inclusão prevista dos 
direitos humanos nas avaliações de 
impacto realizadas para propostas 
legislativas e não-legislativas e acordos 
comerciais, incluindo mecanismos de 
fiscalização dos direitos humanos nos 
Acordos de Parceria e Cooperação e nos 
Acordos de Associação; a intenção da 
Comissão de integrar uma avaliação dos 
direitos humanos nas modalidades de 
atribuição de ajuda da UE, nomeadamente 
no que diz respeito ao apoio orçamental; o 
mecanismo reforçado de acompanhamento 
para verificar a aplicação das convenções 
de direitos humanos nos países abrangidos 
pelo regime SPG+; o objetivo de 
sistematizar o seguimento dos relatórios 
das Missões de Observação Eleitoral da 
UE e a tónica do Conselho da UE sobre os 
padrões de referência, bem como sobre a 
análise contínua e sistemática de aspetos 
relativos aos direitos humanos, aos 
homens, mulheres e crianças afetados por 
conflitos armados nos documentos sobre os 
ensinamentos das missões PCSD;

Or. en

Alteração 80
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a adoção de 
estratégias locais em matéria de direitos 
humanos para países específicos, visando a 
execução das políticas da UE de uma 
forma adequada e efetiva; reconhece o 
papel crucial desempenhado pelas 
delegações locais da UE no 
desenvolvimento e acompanhamento das 

10. Congratula-se com a adoção de 
estratégias locais em matéria de direitos 
humanos para países específicos, visando a 
execução das políticas de uma forma 
adequada e efetiva; reconhece o papel 
crucial desempenhado pelas delegações 
locais da UE no desenvolvimento e 
acompanhamento das estratégias nacionais 
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estratégias nacionais elaboradas em função 
de circunstâncias específicas, mas salienta 
a responsabilidade de coordenação do 
SEAE para assegurar a aplicação coerente 
das prioridades políticas da UE sobre 
direitos humanos, definidas no quadro 
estratégico para os direitos humanos e nas 
diretrizes da UE;  frisa a importância de 
concluir a rede de pontos focais sobre 
direitos humanos e democracia nas 
delegações da UE e nas missões e 
operações da PCSD; insta a VP/AR e o 
SEAE, bem como os Estados-Membros, a 
adotar como melhor prática o método de 
trabalho sobre questões de direitos 
humanos localmente, através de grupos de 
trabalho em matéria de direitos humanos 
constituídos entre delegações da UE e 
embaixadas dos Estados-Membros da UE;
apoia o objetivo do SEAE de proporcionar 
formação em direitos humanos e 
democracia para todo o pessoal do SEAE, 
da Comissão, das delegações da UE e das 
missões da PCSD;

elaboradas em função de circunstâncias 
específicas, mas salienta a responsabilidade 
de coordenação do SEAE para assegurar a 
aplicação coerente das prioridades políticas 
da UE sobre direitos humanos, definidas no 
quadro estratégico para os direitos 
humanos e nas diretrizes da UE; frisa a 
importância de concluir a rede de pontos 
focais sobre direitos humanos e democracia 
nas delegações da UE e nas missões e 
operações da PCSD; insta a VP/AR e o 
SEAE, bem como os Estados-Membros, a 
adotar como melhor prática o método de 
trabalho sobre questões de direitos 
humanos localmente, através de grupos de 
trabalho em matéria de direitos humanos 
constituídos entre delegações da UE e 
embaixadas dos Estados-Membros da UE; 
apoia o objetivo do SEAE de proporcionar 
formação em direitos humanos e 
democracia para todo o pessoal do SEAE, 
da Comissão, das delegações da UE e das 
missões da PCSD e das agências da União 
Europeia que tenham relações com países 
terceiros, nomeadamente a FRONTEX ;
solicita que seja tida em particular 
atenção a necessidade de proteger os 
defensores dos direitos do Homem; 

Or. fr

Alteração 81
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a adoção de 
estratégias locais em matéria de direitos 
humanos para países específicos, visando a 
execução das políticas da UE de uma 
forma adequada e efetiva; reconhece o 
papel crucial desempenhado pelas 
delegações locais da UE no 

10. Congratula-se com a adoção de 
estratégias locais em matéria de direitos 
humanos para países específicos, visando a 
execução das políticas da UE de uma 
forma adequada e efetiva; reconhece o 
papel crucial desempenhado pelas 
delegações locais da UE no 
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desenvolvimento e acompanhamento das 
estratégias nacionais elaboradas em função 
de circunstâncias específicas, mas salienta 
a responsabilidade de coordenação do 
SEAE para assegurar a aplicação coerente 
das prioridades políticas da UE sobre 
direitos humanos, definidas no quadro 
estratégico para os direitos humanos e nas 
diretrizes da UE; frisa a importância de 
concluir a rede de pontos focais sobre 
direitos humanos e democracia nas 
delegações da UE e nas missões e 
operações da PCSD; insta a VP/AR e o 
SEAE, bem como os Estados-Membros, a 
adotar como melhor prática o método de 
trabalho sobre questões de direitos 
humanos localmente, através de grupos de 
trabalho em matéria de direitos humanos 
constituídos entre delegações da UE e 
embaixadas dos Estados-Membros da UE; 
apoia o objetivo do SEAE de proporcionar 
formação em direitos humanos e 
democracia para todo o pessoal do SEAE, 
da Comissão, das delegações da UE e das 
missões da PCSD;

desenvolvimento e acompanhamento das 
estratégias nacionais elaboradas em função 
de circunstâncias específicas, mas salienta 
a responsabilidade de coordenação do 
SEAE para assegurar a aplicação coerente 
das prioridades políticas da UE sobre 
direitos humanos, definidas no quadro 
estratégico para os direitos humanos e nas 
diretrizes da UE; frisa a importância de 
concluir a rede de pontos focais sobre 
direitos humanos e democracia nas 
delegações da UE e nas missões e 
operações da PCSD; insta a VP/AR e o 
SEAE, bem como os Estados-Membros, a 
adotar como melhor prática o método de 
trabalho sobre questões de direitos 
humanos localmente, através de grupos de 
trabalho em matéria de direitos humanos 
constituídos entre delegações da UE e 
embaixadas dos Estados-Membros da UE;
insta também a que sejam mantidos 
contactos regulares com representantes 
da sociedade civil, defensores dos direitos 
humanos e membros dos parlamentos 
nacionais; apoia o objetivo do SEAE de 
proporcionar formação em direitos 
humanos e democracia para todo o pessoal 
do SEAE, da Comissão, das delegações da 
UE e das missões da PCSD;

Or. es

Alteração 82
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com a adoção de 
estratégias locais em matéria de direitos 
humanos para países específicos, visando a 
execução das políticas da UE de uma 
forma adequada e efetiva; reconhece o 
papel crucial desempenhado pelas 

10. Congratula-se com a adoção de 
estratégias nacionais em matéria de 
direitos humanos para países específicos, 
visando a execução das políticas da UE de 
uma forma adequada e efetiva; reconhece o 
papel crucial desempenhado pelas 
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delegações locais da UE no 
desenvolvimento e acompanhamento das 
estratégias nacionais elaboradas em função 
de circunstâncias específicas, mas salienta 
a responsabilidade de coordenação do 
SEAE para assegurar a aplicação coerente 
das prioridades políticas da UE sobre 
direitos humanos, definidas no quadro 
estratégico para os direitos humanos e nas 
diretrizes da UE; frisa a importância de 
concluir a rede de pontos focais sobre 
direitos humanos e democracia nas 
delegações da UE e nas missões e 
operações da PCSD; insta a VP/AR e o 
SEAE, bem como os Estados-Membros, a 
adotar como melhor prática o método de 
trabalho sobre questões de direitos 
humanos localmente, através de grupos de 
trabalho em matéria de direitos humanos 
constituídos entre delegações da UE e 
embaixadas dos Estados-Membros da UE;
apoia o objetivo do SEAE de proporcionar 
formação em direitos humanos e 
democracia para todo o pessoal do SEAE, 
da Comissão, das delegações da UE e das 
missões da PCSD;

delegações locais da UE no 
desenvolvimento e acompanhamento das 
estratégias nacionais elaboradas em função 
de circunstâncias específicas, mas salienta 
a responsabilidade de coordenação do 
SEAE para assegurar a aplicação coerente 
das prioridades políticas da UE sobre 
direitos humanos, definidas no quadro 
estratégico para os direitos humanos e nas 
diretrizes da UE; frisa a importância de 
concluir a rede de pontos focais sobre 
direitos humanos e democracia nas 
delegações da UE e nas missões e 
operações da PCSD; insta a VP/AR e o 
SEAE, bem como os Estados-Membros, a 
adotar como melhor prática o método de 
trabalho sobre questões de direitos 
humanos localmente, através de grupos de 
trabalho em matéria de direitos humanos 
constituídos entre delegações da UE e 
embaixadas dos Estados-Membros da UE;
apoia o objetivo do SEAE de proporcionar 
formação em direitos humanos e 
democracia para todo o pessoal do SEAE, 
da Comissão, das delegações da UE e das 
missões da PCSD; considera que as 
estratégias nacionais em matéria de 
direitos humanos devem ser integradas na 
PESC, na PCSD e nas políticas comercial 
e de desenvolvimento da UE, tanto nos 
programas geográficos como nos 
temáticos, a fim de assegurar uma maior 
eficiência, eficácia e coerência;

Or. en

Alteração 83
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Recomenda que as estratégias 
nacionais em matéria de direitos humanos 
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sejam tornadas públicas; acentua que 
estratégias públicas dariam visibilidade ao 
compromisso da UE em matéria de defesa 
dos direitos humanos nos países terceiros 
e apoiariam aqueles que lutam para 
exercer e proteger os seus direitos 
humanos;

Or. en

Alteração 84
Kinga Gál

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Acolhe favoravelmente os esforços da 
UE para apoiar e revitalizar o trabalho 
sobre direitos humanos no âmbito do 
sistema das Nações Unidas, incluindo a 
conclusão da revisão do Conselho dos 
Direitos do Homem das Nações Unidas, 
em 2011; frisa a importância continuada do 
apoio à independência do Alto 
Comissariado dos Direitos do Homem e o 
papel dos relatores especiais das Nações 
Unidas, temáticos e por país, sobre direitos 
humanos; salienta o significado da adesão 
da União Europeia à Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, em 22 de janeiro 
de 2011, sendo a primeira convenção das 
Nações Unidas em matéria de direitos 
humanos ratificada pela União Europeia 
como entidade jurídica,

11. Acolhe favoravelmente os esforços da 
UE para apoiar e revitalizar o trabalho 
sobre direitos humanos no âmbito do 
sistema das Nações Unidas, incluindo a 
conclusão da revisão do Conselho dos 
Direitos do Homem das Nações Unidas, 
em 2011; frisa a importância continuada do 
apoio à independência do Alto 
Comissariado dos Direitos do Homem e o 
papel dos relatores especiais das Nações 
Unidas, temáticos e por país, sobre direitos 
humanos, e aguarda com expectativa a 
sua cooperação estreita com o 
recém-nomeado Representante Especial 
da UE para os Direitos Humanos; salienta 
o significado da adesão da União Europeia 
à Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, em 
22 de janeiro de 2011, sendo a primeira 
convenção das Nações Unidas em matéria 
de direitos humanos ratificada pela União 
Europeia como entidade jurídica,

Or. en

Alteração 85
Jörg Leichtfried
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Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Acolhe favoravelmente os esforços da 
UE para apoiar e revitalizar o trabalho 
sobre direitos humanos no âmbito do 
sistema das Nações Unidas, incluindo a 
conclusão da revisão do Conselho dos 
Direitos do Homem das Nações Unidas, 
em 2011; frisa a importância continuada do 
apoio à independência do Alto 
Comissariado dos Direitos do Homem e o 
papel dos relatores especiais das Nações 
Unidas, temáticos e por país, sobre direitos 
humanos; salienta o significado da adesão 
da União Europeia à Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, em 22 de janeiro 
de 2011, sendo a primeira convenção das 
Nações Unidas em matéria de direitos 
humanos ratificada pela União Europeia 
como entidade jurídica,

11. Acolhe favoravelmente os esforços da 
UE para apoiar e revitalizar o trabalho 
sobre direitos humanos no âmbito do 
sistema das Nações Unidas, incluindo a 
conclusão da revisão do Conselho dos 
Direitos do Homem das Nações Unidas, 
em 2011; frisa a importância continuada do 
apoio à independência do Alto 
Comissariado dos Direitos do Homem e o 
papel dos relatores especiais das Nações 
Unidas, temáticos e por país, sobre direitos 
humanos; recorda a necessidade da 
existência de financiamento suficiente 
para manter abertos os gabinetes 
regionais do ACDH; salienta o significado 
da adesão da União Europeia à Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, em 22 de janeiro 
de 2011, sendo a primeira convenção das 
Nações Unidas em matéria de direitos 
humanos ratificada pela União Europeia 
como entidade jurídica,

Or. en

Alteração 86
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Congratula-se com a liderança 
demonstrada pelos Estados-Membros da 
UE no apoio à credibilidade do sistema dos 
direitos humanos das Nações Unidas 
alargando conjuntamente um convite 
permanente a todos os procedimentos 
especiais das Nações Unidas sobre direitos 

12. Congratula-se com a liderança 
demonstrada pelos Estados-Membros da 
UE no apoio à credibilidade do sistema dos 
direitos humanos das Nações Unidas 
alargando conjuntamente um convite 
permanente a todos os procedimentos 
especiais das Nações Unidas sobre direitos 
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humanos, da iniciativa de realizar uma 
sessão especial do Conselho dos Direitos 
do Homem das Nações Unidas sobre a 
Líbia, onde foi feita a histórica 
recomendação relativa à suspensão da 
Líbia do Conselho dos Direitos do Homem, 
e da tomada de liderança nos esforços que 
conduziram à criação de uma Comissão de 
Inquérito Independente sobre a situação 
dos direitos humanos na Síria;

humanos, da iniciativa de realizar uma
sessão especial do Conselho dos Direitos 
do Homem das Nações Unidas sobre a 
Líbia, onde foi feita a histórica 
recomendação relativa à suspensão da 
Líbia do Conselho dos Direitos do Homem, 
e da tomada de liderança nos esforços que 
conduziram à criação de uma Comissão de 
Inquérito Independente sobre a situação 
dos direitos humanos na Síria; lamenta que 
estes esforços não tenham sido bem 
sucedidos e que o número de vítimas na 
Síria continue a aumentar;

Or. fr

Alteração 87
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Acentua a necessidade de a UE 
falar a uma só voz, adotar uma posição 
firme e clara quanto às violações dos 
direitos humanos e assumir uma atitude 
coesa fora da UE; encoraja o SEAE, 
nomeadamente as delegações da UE em 
Genebra e Nova Iorque, a aumentar a sua 
coerência, com base em consultas 
atempadas e substantivas, e a visibilidade 
da ação da UE com vista a reforçar a sua 
credibilidade no mundo; regista, neste 
contexto, o desenvolvimento da 
capacidade do Grupo de Trabalho do 
Conselho sobre Direitos Humanos 
(COHOM) e os esforços realizados em 
matéria de identificação de prioridades 
básicas, bem como os esforços para 
clarificar a divisão do trabalho, que 
ajudarão a desenvolver o alcance e a 
colaboração transregional e a exercer 
pressão junto dos Estados moderados, 
incluindo entre Genebra e Nova Iorque;
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Or. en

Alteração 88
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 12-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-B. Realça a importância e o forte 
apoio à participação ativa da UE nos 
trabalhos do CDHNU, através do 
copatrocínio de resoluções, da emissão de 
declarações e da sua intervenção em 
diálogos e debates interativos;

Or. en

Alteração 89
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 12-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-C. Reitera o seu apelo à UE e aos 
Estados-Membros no sentido de 
assegurarem que os direitos humanos 
também sejam plenamente respeitados 
nas políticas internas, de forma a evitar a 
abordagem "dois pesos, duas medidas", a 
aumentar a coerência entre as políticas 
internas e a reforçar a sua autoridade 
moral na cena internacional;

Or. en

Alteração 90
Jörg Leichtfried
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Proposta de resolução
N.º 12-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-D. Recorda a adoção pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas da Resolução 
65/276 relativa à participação da UE no 
trabalho da ONU como modesto ponto de 
partida para um esforço acrescido de 
reforço do papel da União no trabalho em 
prol dos direitos humanos daquela 
organização; destaca a necessidade de a 
UE insistir firmemente no exercício dos 
seus direitos e de adotar uma estratégia 
ambiciosa com vista a reforçar o seu 
estatuto a nível da ONU.

Or. en

Alteração 91
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 12-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-E. Manifesta a sua firme oposição a 
qualquer reorientação da PESC e 
considera que as políticas da União 
Europeia devem ser exclusivamente 
orientadas para a paz e a resolução 
política de conflitos;

Or. fr

Alteração 92
Anna Záborská

Proposta de resolução
N.º 13
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Proposta de resolução Alteração

13. Reconhece o potencial da UE para a 
formação de coligações abrangentes e 
criativas como exemplificou a ação da UE 
que abriu caminho à aprovação da 
resolução histórica do Conselho dos 
Direitos do Homem sobre direitos 
humanos, orientação sexual e identidade 
de género, apoiada por Estados de todas 
as regiões, e a criação de consenso em 
Genebra e Nova Iorque no que respeita à 
necessidade de combater a intolerância 
religiosa e de proteger a liberdade de 
religião ou de crença, evitando em 
simultâneo um eventual efeito negativo 
sobre outros direitos humanos
fundamentais, como a liberdade de 
expressão;

13. Reconhece o potencial da UE para a 
criação de consenso no que respeita à 
necessidade de combater a intolerância 
religiosa e de proteger a liberdade de 
religião ou de crença, evitando em 
simultâneo um eventual efeito negativo 
sobre outros direitos humanos universais;

Or. en

Alteração 93
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Reitera a sua oposição à prática de 
grupos regionais de realizarem eleições 
não disputadas para o Conselho dos 
Direitos do Homem;

suprimido;

Or. fr

Alteração 94
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Subtítulo 4
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Proposta de resolução Alteração

A política da UE sobre justiça penal 
internacional e luta contra a impunidade

A política da UE sobre justiça penal 
internacional, luta contra a impunidade e o 
Tribunal Penal Internacional (TPI)

Or. en

Alteração 95
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels

Proposta de resolução
Subtítulo 4

Proposta de resolução Alteração

A política da UE sobre justiça penal 
internacional e luta contra a impunidade

A política da UE sobre justiça penal 
internacional, luta contra a impunidade e o 
Tribunal Penal Internacional

Or. en

Alteração 96
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Lamenta que a justiça seletiva se 
manifeste frequentemente nas democracias 
novas e em transição sob o disfarce do 
Estado de direito e da guerra à corrupção;
lamenta que a justiça seletiva se tenha 
tornado pouco mais do que um meio para 
obter vingança política e para ajustar 
contas com dissidentes políticos, 
intimidando e marginalizando a oposição 
sobretudo no período que precede as 
eleições;

16. Lamenta que a justiça seletiva se 
manifeste frequentemente nas democracias 
novas e em transição sob o disfarce do 
Estado de direito e da guerra à corrupção;
lamenta que a justiça seletiva se tenha 
tornado pouco mais do que um meio para 
obter vingança política e para ajustar 
contas com dissidentes políticos, 
intimidando e marginalizando a oposição 
sobretudo no período que precede as 
eleições; continua preocupado com as 
alegações de crimes e as acusações de 
motivação política contra membros da 
oposição na Ucrânia, e exorta as 
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autoridades ucranianas a pôr cobro à 
perseguição atualmente levada a cabo 
contra a oposição e que constitui um sério 
obstáculo aos esforços do país no sentido 
de garantir o Estado de direito e os 
valores democráticos;

Or. en

Alteração 97
Renate Weber, Leonidas Donskis

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Lamenta que a justiça seletiva se 
manifeste frequentemente nas democracias 
novas e em transição sob o disfarce do 
Estado de direito e da guerra à corrupção;
lamenta que a justiça seletiva se tenha 
tornado pouco mais do que um meio para 
obter vingança política e para ajustar 
contas com dissidentes políticos, 
intimidando e marginalizando a oposição 
sobretudo no período que precede as 
eleições;

16. Lamenta que a justiça seletiva se 
manifeste frequentemente nas democracias 
novas e em transição sob o disfarce do 
Estado de direito e da guerra à corrupção;
lamenta que a justiça seletiva se tenha 
tornado pouco mais do que um meio para 
obter vingança política e para ajustar 
contas com dissidentes políticos, 
intimidando e marginalizando a oposição, 
os trabalhadores da comunicação social e 
os defensores dos direitos humanos,
sobretudo no período que precede as 
eleições;

Or. en

Alteração 98
Vytautas Landsbergis

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Lamenta que, apesar dos múltiplos 
apelos dirigidos por organismos 
internacionais às autoridades russas, não 
se tenham registado progressos na 
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investigação sobre a morte de Sergei 
Magnitsky e, por conseguinte, exorta o 
Conselho a impor e aplicar uma proibição 
à escala da UE da emissão de vistos aos 
funcionários responsáveis pela morte de 
Sergei Magnitsky e a congelar quaisquer 
ativos financeiros que esses funcionários 
ou os familiares mais próximos possam 
deter na UE;

Or. en

Alteração 99
Vytautas Landsbergis

Proposta de resolução
N.º 16-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-B. Continua desiludido em relação ao 
processo penal movido contra M. 
Khodorkovsky e P. Lebedev, que, a nível 
internacional, se considera ser de 
natureza política;

Or. en

Alteração 100
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta de resolução
N.º 16-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-B. Considerando que se comemora o 
décimo aniversário da entrada em vigor 
do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional; reconhece o TPI como um 
mecanismo de "último recurso", que é 
responsável pela aplicação da justiça para 
as vítimas de crimes contra a 
humanidade, genocídio e crimes de 
guerra, tal como previsto pelo princípio da 
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complementaridade no Estatuto de Roma;

Or. de

Alteração 101
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 16-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-B. Festeja o 10.º aniversário da 
entrada em vigor do Estatuto de Roma do 
Tribunal Penal Internacional; reconhece 
o TPI como sendo um mecanismo de 
"último recurso" para fazer justiça às 
vítimas de crimes contra a humanidade, 
genocídio e crimes de guerra, como prevê 
o princípio da complementaridade 
consagrado no Estatuto de Roma;

Or. en

Alteração 102
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Reitera o seu forte apoio ao Tribunal 
Penal Internacional (TPI) na luta contra a 
impunidade para os crimes mais graves que 
envolvem preocupações internacionais;
exorta a UE e os seus Estados-Membros a 
manterem o apoio político, diplomático, 
logístico e financeiro ao TPI e a outros 
tribunais penais internacionais, incluindo 
os tribunais internacionais ad hoc para a 
ex-Jugoslávia e o Ruanda, o Tribunal 
Especial para a Serra Leoa, as Secções 
Extraordinárias dos Tribunais do Camboja 

17. Festeja o 10.º aniversário da entrada 
em vigor do Estatuto de Roma do 
Tribunal Penal Internacional; reconhece 
o TPI como sendo um mecanismo de 
"último recurso" para fazer justiça às 
vítimas de crimes contra a humanidade, 
genocídio e crimes de guerra, como prevê 
o princípio da complementaridade 
consagrado no Estatuto de Roma; reitera 
o seu forte apoio ao Tribunal Penal 
Internacional (TPI) na luta contra a 
impunidade para os crimes mais graves que 
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e o Tribunal Especial para o Líbano; envolvem preocupações internacionais;
exorta a UE e os seus Estados-Membros a 
manterem o apoio político, diplomático, 
logístico e financeiro ao TPI e a outros 
tribunais penais internacionais, incluindo 
os tribunais internacionais ad hoc para a 
ex-Jugoslávia e o Ruanda, o Tribunal 
Especial para a Serra Leoa, as Secções 
Extraordinárias dos Tribunais do Camboja 
e o Tribunal Especial para o Líbano;

Or. en

Alteração 103
Charles Goerens

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Reitera o seu forte apoio ao Tribunal
Penal Internacional (TPI) na luta contra a 
impunidade para os crimes mais graves que 
envolvem preocupações internacionais;
exorta a UE e os seus Estados-Membros a 
manterem o apoio político, diplomático, 
logístico e financeiro ao TPI e a outros 
tribunais penais internacionais, incluindo 
os tribunais internacionais ad hoc para a 
ex-Jugoslávia e o Ruanda, o Tribunal 
Especial para a Serra Leoa, as Secções 
Extraordinárias dos Tribunais do Camboja 
e o Tribunal Especial para o Líbano;

17. Reitera o seu forte apoio ao Tribunal 
Penal Internacional (TPI) na luta contra a 
impunidade para os crimes mais graves que 
envolvem preocupações internacionais; 
exorta a UE e os seus Estados-Membros a 
manterem o apoio político, diplomático, 
logístico e financeiro ao TPI e a outros 
tribunais penais internacionais, incluindo 
os tribunais internacionais ad hoc para a 
ex-Jugoslávia e o Ruanda, o Tribunal 
Especial para a Serra Leoa, as Secções 
Extraordinárias dos Tribunais do Camboja 
e o Tribunal Especial para o Líbano;
convida os Estados-Membros da União 
Europeia a continuarem a prestar apoio 
judiciário e assistência das suas forças 
públicas à execução dos mandados de 
detenção proferidos pelo TPI e outros 
tribunais internacionais; 

Or. fr

Alteração 104
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere
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Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Reitera o seu forte apoio ao Tribunal 
Penal Internacional (TPI) na luta contra a 
impunidade para os crimes mais graves que 
envolvem preocupações internacionais;
exorta a UE e os seus Estados-Membros a 
manterem o apoio político, diplomático, 
logístico e financeiro ao TPI e a outros 
tribunais penais internacionais, incluindo 
os tribunais internacionais ad hoc para a 
ex-Jugoslávia e o Ruanda, o Tribunal 
Especial para a Serra Leoa, as Secções 
Extraordinárias dos Tribunais do Camboja 
e o Tribunal Especial para o Líbano;

17. Reitera o seu forte apoio ao Tribunal 
Penal Internacional (TPI) na luta contra a 
impunidade para os crimes mais graves que 
envolvem preocupações internacionais;
exorta a UE e os seus Estados-Membros a 
manterem o apoio político, diplomático, 
logístico e financeiro ao TPI e a outros 
tribunais penais internacionais, incluindo 
os tribunais internacionais ad hoc para a 
ex-Jugoslávia e o Ruanda, o Tribunal 
Especial para a Serra Leoa, as Secções 
Extraordinárias dos Tribunais do Camboja 
e o Tribunal Especial para o Líbano;
lamenta que, sem o acordo do Conselho 
de Segurança da ONU, seja impossível 
solicitar a intervenção do TPI 
relativamente à Síria;

Or. en

Alteração 105
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Congratula-se com a inclusão no 
Quadro Estratégico e no Plano de Ação 
da UE para os Direitos Humanos e a 
Democracia da referência à necessidade 
de lutar vigorosamente contra a 
impunidade de crimes graves, inclusive 
através de um compromisso para com o 
TPI, bem como o pressuposto de que é 
uma obrigação primária dos Estados 
investigar crimes internacionais graves, 
promover e contribuir para o reforço da 
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capacidade dos sistemas judiciais 
nacionais para investigar e julgar esses 
crimes;

Or. en

Alteração 106
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com os compromissos da 
Decisão 2011/168/PESC do Conselho, de 
21 de março de 2011, e o subsequente 
plano de ação adotado em 12 de julho de 
2011, que promovem a universalidade e a 
integridade do Estatuto de Roma, o apoio à 
independência do Tribunal e ao seu 
funcionamento eficaz e eficiente e o apoio 
à aplicação do princípio da 
complementaridade;

18. Congratula-se com os compromissos da 
Decisão 2011/168/PESC do Conselho, de 
21 de março de 2011, sobre o Tribunal 
Penal Internacional e o subsequente plano 
de ação adotado em 12 de julho de 2011, 
que promovem a universalidade e a 
integridade do Estatuto de Roma, o apoio à 
independência do Tribunal e ao seu 
funcionamento eficaz e eficiente e o apoio 
à aplicação do princípio da 
complementaridade; recomenda que a UE 
e os seus Estados-Membros garantam a 
implementação destes compromissos 
através de medidas eficazes e concretas;

Or. de

Alteração 107
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com os compromissos da 
Decisão 2011/168/PESC do Conselho, de 
21 de março de 2011, e o subsequente 
plano de ação adotado em 12 de julho de 
2011, que promovem a universalidade e a 

18. Congratula-se com os compromissos da 
Decisão 2011/168/PESC da UE sobre o 
TPI, de 21 de março de 2011, e o 
subsequente plano de ação adotado em 12 
de julho de 2011, e recomenda que a UE e 
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integridade do Estatuto de Roma, o apoio à 
independência do Tribunal e ao seu 
funcionamento eficaz e eficiente e o apoio 
à aplicação do princípio da 
complementaridade;

os Estados-Membros assegurem a sua 
implementação através de medidas 
eficazes e concretas que promovam a 
universalidade e a integridade do Estatuto 
de Roma, o apoio à independência do 
Tribunal e ao seu funcionamento eficaz e 
eficiente e o apoio à aplicação do princípio 
da complementaridade;

Or. en

Alteração 108
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com os compromissos da 
Decisão 2011/168/PESC do Conselho, de 
21 de março de 2011, e o subsequente 
plano de ação adotado em 12 de julho de 
2011, que promovem a universalidade e a 
integridade do Estatuto de Roma, o apoio à 
independência do Tribunal e ao seu 
funcionamento eficaz e eficiente e o apoio 
à aplicação do princípio da 
complementaridade;

18. Congratula-se com os compromissos da 
Decisão 2011/168/PESC do Conselho, de 
21 de março de 2011, e o subsequente 
plano de ação adotado em 12 de julho de 
2011, e recomenda que a UE e os 
Estados-Membros assegurem a sua 
implementação através de medidas 
eficazes e concretas que promovam a 
universalidade e a integridade do Estatuto 
de Roma, o apoio à independência do 
Tribunal e ao seu funcionamento eficaz e 
eficiente e o apoio à aplicação do princípio 
da complementaridade;

Or. en

Alteração 109
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Congratula-se com os compromissos da 
Decisão 2011/168/PESC do Conselho, de 

18. Congratula-se com os compromissos da 
Decisão 2011/168/PESC do Conselho, de 
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21 de março de 2011, e o subsequente 
plano de ação adotado em 12 de julho de 
2011, que promovem a universalidade e a 
integridade do Estatuto de Roma, o apoio à 
independência do Tribunal e ao seu 
funcionamento eficaz e eficiente e o apoio 
à aplicação do princípio da 
complementaridade;

21 de março de 2011, e o subsequente 
plano de ação adotado em 12 de julho de 
2011, que promovem a universalidade e a 
integridade do Estatuto de Roma, o apoio à 
independência do Tribunal e ao seu 
funcionamento eficaz e eficiente e o apoio 
à aplicação do princípio da 
complementaridade; acolhe 
favoravelmente a inclusão no Quadro 
Estratégico e Plano de Ação da UE sobre 
os Direitos Humanos e a Democracia da 
referência à necessidade de lutar 
vigorosamente contra a impunidade por 
crimes graves, inclusive através de um 
compromisso com o TPI, e o 
entendimento de que é dever em primeiro 
lugar dos Estados investigarem crimes 
internacionais graves, promoverem e 
contribuírem para o reforço da 
capacidade dos sistemas judiciais 
nacionais e investigarem e perseguirem 
esses crimes; exprime a sua profunda 
preocupação com os resultados do debate 
orçamental na sessão de dezembro de 
2011 da Assembleia dos Estados-Parte 
(10ª sessão 12-21 de dezembro de 2011) 
que criou o risco de deixar o tribunal sub-
financiado.

Or. en

Alteração 110
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Reconhece os esforços da Comissão 
Europeia na criação de uma «caixa de 
ferramentas de complementaridade da 
UE» destinada a apoiar o 
desenvolvimento das capacidades 
nacionais e a gerar vontade política para 
a investigação e o julgamento de alegados 
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crimes internacionais, e sublinha a 
importância das consultas exaustivas com 
os Estados-Membros da UE, o 
Parlamento Europeu e as organizações da 
sociedade civil com vista à concretização 
da «caixa de ferramentas»;

Or. de

Alteração 111
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Reconhece os esforços da Comissão 
Europeia na criação de uma «caixa de 
ferramentas de complementaridade da 
UE», destinada a apoiar o 
desenvolvimento das capacidades 
nacionais e a gerar vontade política para 
a investigação e o julgamento de alegados 
crimes internacionais, e sublinha a 
importância das consultas exaustivas com 
os Estados-Membros da UE, o 
Parlamento Europeu e as organizações da 
sociedade civil com vista à concretização 
da «caixa de ferramentas»;

Or. en

Alteração 112
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Reitera a recomendação de que o 
Estatuto de Roma do TPI seja adicionado 
ao pacote de tratados internacionais sobre a 

19. Reitera a recomendação de que o 
Estatuto de Roma do TPI seja adicionado 
ao pacote de tratados internacionais sobre a 
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boa governação e o Estado de direito, a 
ratificar pelos países terceiros admitidos ao 
Sistema de Preferências Generalizadas Plus 
(SPG+); apoia a inclusão consistente de 
uma cláusula TPI nos acordos da UE com 
países terceiros;

boa governação e o Estado de direito, a 
ratificar pelos países terceiros admitidos ao 
Sistema de Preferências Generalizadas Plus 
(SPG+); apoia a inclusão consistente de 
uma cláusula TPI nos acordos da UE com 
países terceiros; acolhe favoravelmente a 
ratificação do TPI por Cabo Verde e 
Vanuatu; sublinha a necessidade de uma 
cooperação estreita e permanente entre a 
AR/VP, o Representante Especial da UE 
para os Direitos Humanos, o Comissário 
responsável pela ajuda humanitária e a 
proteção civil, o SEAE e os Estados-
Membros. 

Or. en

Alteração 113
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Reitera a recomendação de que o 
Estatuto de Roma do TPI seja adicionado 
ao pacote de tratados internacionais sobre a 
boa governação e o Estado de direito, a 
ratificar pelos países terceiros admitidos ao 
Sistema de Preferências Generalizadas Plus 
(SPG+); apoia a inclusão consistente de 
uma cláusula TPI nos acordos da UE com 
países terceiros;

19. Apela à inclusão do TPI em todas as 
prioridades da política externa da UE, em 
especial tendo sistematicamente em conta 
a luta contra a impunidade e o princípio 
da complementaridade; Reitera a 
recomendação de que o Estatuto de Roma 
seja adicionado ao pacote de tratados 
internacionais sobre a boa governação e o 
Estado de direito, a ratificar pelos países 
terceiros admitidos ao Sistema de 
Preferências Generalizadas Plus (SPG+); 
apoia a inclusão consistente de uma 
cláusula TPI nos acordos da UE com países 
terceiros; apela mais uma vez à UE e aos 
seus Estados-Membros para que 
respeitem todos os pedidos do Tribunal 
para que deem assistência e cooperação 
de maneira atempada, a fim de assegurar 
inter alia a execução de mandados de 
prisão pendentes;  e reafirma a 
necessidade de a UE e os seus Estados-
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Membros, com a ajuda do SEAE, criarem 
um conjunto de diretrizes internacionais 
que definam um código de conduta para o 
contacto entre os funcionários dos 
Estados-Membros/ da UE e pessoas 
procuradas pelo TPI; 

Or. en

Alteração 114
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Reitera a recomendação de que o 
Estatuto de Roma do TPI seja adicionado 
ao pacote de tratados internacionais sobre a 
boa governação e o Estado de direito, a 
ratificar pelos países terceiros admitidos ao 
Sistema de Preferências Generalizadas Plus 
(SPG+); apoia a inclusão consistente de 
uma cláusula TPI nos acordos da UE com 
países terceiros;

19. Reitera a recomendação de que o 
Estatuto de Roma do TPI seja adicionado 
ao pacote de tratados internacionais sobre a 
boa governação e o Estado de direito, a 
ratificar pelos países terceiros admitidos ao 
Sistema de Preferências Generalizadas Plus 
(SPG+); apoia a inclusão consistente de 
uma cláusula TPI nos acordos da UE com 
países terceiros; solicita a integração do 
TPI em todas as prioridades da política 
externa da UE, nomeadamente, tendo em 
conta, de forma sistemática, a luta contra 
a impunidade e o princípio da 
complementaridade;

Or. de

Alteração 115
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Reitera a recomendação de que o 
Estatuto de Roma do TPI seja adicionado 

19. Reitera a recomendação de que o 
Estatuto de Roma do TPI seja adicionado 
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ao pacote de tratados internacionais sobre a 
boa governação e o Estado de direito, a 
ratificar pelos países terceiros admitidos ao 
Sistema de Preferências Generalizadas Plus 
(SPG+); apoia a inclusão consistente de 
uma cláusula TPI nos acordos da UE com 
países terceiros;

ao pacote de tratados internacionais sobre a 
boa governação e o Estado de direito, a 
ratificar pelos países terceiros admitidos ao 
Sistema de Preferências Generalizadas Plus 
(SPG+); apoia a inclusão consistente de 
uma cláusula TPI nos acordos da UE com 
países terceiros; solicita a inclusão do TPI 
em todas as prioridades de política 
externa da UE, em especial através de 
tomada em conta sistemática da luta 
contra a impunidade e do princípio da 
complementaridade;

Or. en

Alteração 116
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Reitera a recomendação de que o 
Estatuto de Roma do TPI seja adicionado 
ao pacote de tratados internacionais sobre a 
boa governação e o Estado de direito, a 
ratificar pelos países terceiros admitidos ao 
Sistema de Preferências Generalizadas Plus 
(SPG+); apoia a inclusão consistente de 
uma cláusula TPI nos acordos da UE com 
países terceiros;

19. Reitera a recomendação de que o 
Estatuto de Roma do TPI seja adicionado 
ao pacote de tratados internacionais sobre a 
boa governação e o Estado de direito, a 
ratificar pelos países terceiros admitidos ao 
Sistema de Preferências Generalizadas Plus 
(SPG+); apoia a inclusão consistente de 
uma cláusula TPI nos acordos da UE com 
países terceiros; solicita a inclusão do TPI 
em todas as prioridades de política 
externa da UE, em especial através de 
tomada em conta sistemática da luta 
contra a impunidade e do princípio da 
complementaridade;

Or. en

Alteração 117
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

19-A. Salienta a importância da ação 
resoluta da UE para antecipar e evitar ou 
condenar os casos de não-cooperação, 
tais como a extensão de convites a pessoas 
sujeitas a um mandado de captura do TPI 
ou a incapacidade de prender e entregar 
tais indivíduos; incentiva a UE e os 
Estados-Membros a desenvolverem 
protocolos internos com ações-tipo 
concretas que lhes permitam responder de 
forma célere e coerente a casos de 
não-cooperação com o Tribunal;

Or. de

Alteração 118
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Sublinha a importância de uma 
forte ação da UE para antecipar e evitar 
ou condenar casos de não cooperação 
como os convites a pessoas sujeitas a 
mandado de prisão do TPI e a omissão de 
prender e entregar essas pessoas; e 
encoraja a UE e os Estados-Membros a 
desenvolverem protocolos internos com 
ações concretas e normalizadas que lhes 
permitam responder atempada e 
coerentemente a casos de não cooperação 
com o Tribunal; 

Or. en

Alteração 119
Raimon Obiols
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Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Solicita à UE e aos seus Estados-
Membros que, no diálogo político com os 
países terceiros, se empenhem em alargar 
a jurisdição do Tribunal Penal 
Internacional e fortalecer a sua rede de 
cooperação, com o objetivo de evitar a 
obstrução feita por alguns países à ação 
da justiça; congratula-se com a recente 
evolução no TPI, que admite realizar 
investigações em Estados que não fazem 
parte ou não ratificaram o Estatuto de 
Roma;

Or. es

Alteração 120
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Sublinha a importância de uma 
forte ação da UE para antecipar e evitar 
ou condenar casos de não cooperação 
como os convites a pessoas sujeitas a 
mandado de prisão do TPI e a omissão de 
prender e entregar essas pessoas; e 
encoraja a UE e os Estados-Membros a 
desenvolverem protocolos internos com 
ações concretas e normalizadas que lhes 
permitam responder atempada e 
coerentemente a casos de não cooperação 
com o Tribunal; reafirma ainda a 
necessidade de a UE e os seus Estados-
Membros, com a ajuda do SEAE, criarem 
um conjunto de orientações internas que
definam um código de conduta para os 
contactos entre os funcionários dos 
Estados-Membros/da UE e pessoas 
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procuradas pelo TPI;

Or. en

Alteração 121
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta de resolução
N.º 19-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-B. Exorta a UE e os seus 
Estados-Membros a cumprirem todos os 
pedidos do Tribunal para prestar 
assistência e cooperação em tempo 
oportuno, a fim de garantir, 
nomeadamente, a execução de mandados 
de detenção pendentes e a prestação de 
informações; incentiva vivamente a UE e 
os seus Estados-Membros – com a ajuda 
do SEAE – a criarem um conjunto de 
orientações internas rigorosas que 
definam um código de conduta aplicável 
aos contactos entre funcionários da UE e 
dos Estados-Membros e as pessoas 
procuradas pelo TPI, em particular, 
sempre que estas últimas ainda ocupem 
cargos oficiais; 

Or. de

Alteração 122
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 19-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-B. Apela mais uma vez à UE e aos seus 
Estados-Membros para que respeitem 
todos os pedidos do Tribunal para que 
deem assistência e cooperação de maneira 
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atempada, a fim de assegurar inter alia a 
execução de mandados de prisão 
pendentes;  e reafirma a necessidade de a 
UE e os Estados-Membros, com a ajuda 
do SEAE, desenvolverem um conjunto de 
orientações internas que definam um 
código de conduta para os contactos entre 
os funcionários dos Estados-Membros/da 
UE e pessoas procuradas pelo TPI; 

Or. en

Alteração 123
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 19-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-B. Exprime a sua profunda 
preocupação com os resultados dos 
debates orçamentais da sessão de 
dezembro de 2011 da Assembleia dos 
Estados-Parte (10ª sessão 12-21 de 
dezembro de 2011), que criou o risco de 
deixar o tribunal sub-financiado; lamenta 
profundamente que alguns Estados 
Europeus Parte no Estatuto de Roma 
exerçam pressão para a adoção de um 
orçamento de crescimento zero/ 
orçamento mais baixo, e que a Assembleia 
não tenha concordado em fornecer ao 
Tribunal recursos suficientes para que 
este desempenhe efetivamente o seu 
mandato judicial e exerça justiça de 
maneira robusta, justa, eficaz e 
significativa; apela aos Estados-Membros 
da UE para que demonstrem um apoio 
robusto ao funcionamento do Tribunal 
antes e durante a futura 11ª sessão da 
Assembleia dos Estados-Parte (14-22 de 
novembro de 2012) e para que rejeitem a 
proposta de um crescimento nominal zero 
do seu orçamento, o que prejudicaria a 
capacidade do TPI de exercer a justiça e 
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responder a novas situações;

Or. en

Alteração 124
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 19-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-C. Sublinha que o apoio da UE à luta 
contra a impunidade deve abranger um 
certo número de iniciativas que inclua 
inter alia: mais esforços para promover 
novas ratificações e a implementação do 
Estatuto de Roma e do APIC a fim de 
tornar o Tribunal verdadeiramente global 
e universal; mais esforços para assegurar 
uma cooperação integral com o Tribunal, 
inclusive através da promulgação de 
legislação nacional relevante sobre a 
cooperação, e a conclusão de acordos-
quadro com o TPI para execução das 
sentenças do Tribunal, proteção e 
relocação de vítimas e testemunhas, etc., 
com o objetivo de facilitar a cooperação 
adequada e atempada com o Tribunal; e 
apoio político e diplomático determinado, 
em especial no que respeita à execução de 
mandados de prisão pendentes;

Or. en

Alteração 125
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta de resolução
N.º 19-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-C. Manifesta a sua profunda 
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preocupação com o resultado das 
discussões sobre o orçamento na sessão 
de dezembro de 2011 da Assembleia dos 
Estados Partes, que ameaçou deixar o 
Tribunal subfinanciado; lamenta 
profundamente que alguns Estados Partes 
europeus do Estatuto de Roma exerçam 
pressões no sentido da adoção de um 
orçamento de crescimento zero ou de um 
orçamento mais reduzido e que a 
Assembleia não tenha concordado em 
dotar o Tribunal de recursos suficientes 
para que este possa cumprir eficazmente o 
seu mandato e fazer justiça de forma 
vigorosa, justa, eficaz e significativa; insta 
os Estados-Membros da UE a 
demonstrarem um forte apoio ao 
funcionamento do Tribunal antes e 
durante a próxima 11.ª sessão da AEP;

Or. de

Alteração 126
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 19-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-D. Nota que o Tribunal está 
inteiramente operacional com sete 
investigações ativas (na República 
Centro-Africana, Costa do Marfim, 
República Democrática do Congo, 
Darfur, Sudão, Quénia, Líbia e Uganda); 
nota com preocupação que o Tribunal 
enfrenta ainda um certo número de 
desafios e necessita de mais apoio e 
cooperação, em especial devido ao facto 
de a maioria dos 22 mandados de prisão 
publicamente emitidos pelo Tribunal não 
terem ainda sido executados, incluindo 
aqueles contra Joseph Kony e outros 
líderes do Exército de Resistência do 
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Senhor no Norte do Uganda; Bosco 
Ntaganda na RDC; Ahmad Muhammad 
Harun, Ali Muhammad Ali Abd-Al-
Rahman, e o Presidente Omar Hassan 
Ahmad Al-Bashir no Sudão; Saif al-Islam 
Khaddafi e Abdullah Al-Senussi na Líbia; 
frustrando assim a justiça para as vítimas 
dos graves crimes de que são acusados;

Or. en

Alteração 127
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 19-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-E. Exprime a sua profunda 
preocupação com os resultados dos 
debates orçamentais da sessão de 
dezembro de 2011 da Assembleia dos 
Estados-Parte (10ª sessão 12-21 de 
dezembro de 2011), que criou o risco de 
deixar o tribunal sub-financiado; lamenta 
profundamente que alguns Estados 
Europeus Parte no Estatuto de Roma 
exerçam pressão para a adoção de um 
orçamento de crescimento zero/ 
orçamento mais baixo, e que a Assembleia 
não tenha concordado em fornecer ao 
tribunal recursos suficientes para que este 
desempenhe efetivamente o seu mandato 
judicial e exerça justiça de maneira 
robusta, justa, eficaz e significativa; apela 
aos Estados-Membros da UE para que 
demonstrem um apoio robusto ao 
funcionamento do Tribunal antes e 
durante a futura 11ª sessão da Assembleia 
dos Estados-Parte (14-22 de novembro de 
2012) e para que rejeitem a proposta de 
um crescimento nominal zero do seu 
orçamento, o que prejudicaria a 
capacidade do TPI de exercer a justiça e 
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responder a novas situações;

Or. en

Alteração 128
Renate Weber, Leonidas Donskis

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta, na sequência da Primavera 
Árabe, a importância de desenvolver uma 
política coerente e subtil da UE sobre a 
justiça transitória, incluindo a ligação ao 
TPI como tribunal de última instância, para 
ajudar os países em transição a abordar as 
violações dos direitos humanos e a luta 
contra a impunidade;

20. Salienta, na sequência da Primavera 
Árabe, a importância de desenvolver uma 
política coerente e subtil da UE sobre a 
justiça transitória, incluindo a ligação ao 
TPI como tribunal de última instância, para 
ajudar os países em transição a abordar as 
violações dos direitos humanos, a luta 
contra a impunidade e evitar que ocorram 
de novo violações dos direitos humanos;

Or. en

Alteração 129
Charles Goerens

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta, na sequência da Primavera 
Árabe, a importância de desenvolver uma 
política coerente e subtil da UE sobre a 
justiça transitória, incluindo a ligação ao 
TPI como tribunal de última instância,
para ajudar os países em transição a 
abordar as violações dos direitos humanos 
e a luta contra a impunidade;

20. Salienta, na sequência da Primavera 
Árabe, a importância de desenvolver uma 
política coerente e subtil da UE sobre a 
justiça transitória e de promover o papel 
complementar do TPI, para ajudar os 
países em transição a abordar as violações 
dos direitos humanos e a luta contra a 
impunidade;

Or. fr
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Alteração 130
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta, na sequência da Primavera 
Árabe, a importância de desenvolver uma 
política coerente e subtil da UE sobre a 
justiça transitória, incluindo a ligação ao 
TPI como tribunal de última instância, para 
ajudar os países em transição a abordar as 
violações dos direitos humanos e a luta 
contra a impunidade;

20. Salienta, na sequência da Primavera 
Árabe, a importância de desenvolver uma 
política coerente e subtil da UE sobre a 
justiça transitória, além do reforço da 
independência do poder judicial, incluindo 
a ligação ao TPI como tribunal de última 
instância, para ajudar os países em 
transição a abordar as violações dos 
direitos humanos e a luta contra a 
impunidade;

Or. en

Alteração 131
Charles Goerens

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Recomenda à UE e aos seus 
Estados-Membros que tomem todas as 
medidas necessárias para impedir a 
prática de crimes internacionais 
estabelecidos pelo Estatuto de Roma que 
cria o TPI;

Or. fr

Alteração 132
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

20-A. Manifesta a sua preocupação pelo 
facto de a Colômbia ser o país com a 
maior taxa de impunidade judiciária do 
mundo, que as vítimas destes atos de 
violência impunes incluem sindicalistas, 
mas também estudantes, agricultores, 
mulheres e crianças, pelo que considera 
que a ratificação do acordo de comércio 
livre com esse país deve ser sujeito a 
condições;  recorda, além disso, que 
algumas pessoas residentes na União 
Europeia e, em particular, os membros da 
Subcomissão dos Direitos  do Homem do 
Parlamento Europeu e líderes de ONG 
foram vítimas de coações por parte dos 
serviços de inteligência colombianos sob a 
autoridade direta do ex-Presidente da 
República da Colômbia, manifesta a sua 
surpresa por estes factos graves 
permanecerem impunes e solicita à União 
Europeia que aplique as recomendações 
do relatório de 2009 do Comité contra a 
Tortura relativas à Colômbia;

Or. fr

Alteração 133
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Sublinha que a recolha digital de 
provas e a divulgação de imagens de 
violações dos direitos humanos podem 
contribuir para a luta global contra a 
impunidade; 
considera que é necessária assistência 
para tornar estes materiais admissíveis 
nos termos do direito internacional 
(penal) como provas perante o Tribunal; 
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Or. en

Alteração 134
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Lamenta a assinatura do Acordo 
Comercial Multilateral com o Peru e a 
Colômbia, uma vez que intensifica as 
desigualdades existentes, prejudica a 
economia e os direitos laborais dos 
trabalhadores e favorece as 
multinacionais e o setor industrial de 
extração em detrimento dos ecossistemas 
frágeis e altamente biodiversificados; 
denuncia o facto de a Colômbia continuar 
a perpetrar atos de violência e repressão 
contra sindicalistas, ativistas dos direitos 
humanos e pessoas indígenas;

Or. en

Alteração 135
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Congratula-se com os esforços da UE 
no domínio do DHI e para assegurar a 
responsabilização através da documentação 
de quaisquer abusos do DHI e do apoio a 
mecanismos de responsabilização, bem 
como as suas garantias de combate aos 
desaparecimentos forçados, de apoio 
permanente ao TPI, de trabalho no sentido 
de uma maior participação nos principais 
instrumentos de DHI, de promoção do 
respeito pelas garantias processuais 

21. Congratula-se com a inclusão, pela 
primeira vez, de uma secção dedicada ao 
DHI no Relatório Anual 2011 sobre 
Direitos Humanos e Democracia e  para 
assegurar a responsabilização através da 
documentação de quaisquer abusos do DHI 
e do apoio a mecanismos de 
responsabilização, bem como as suas 
garantias de combate aos desaparecimentos 
forçados, de apoio permanente ao TPI, de 
trabalho no sentido de uma maior 
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fundamentais para todas as pessoas detidas 
num conflito armado, e de apoio aos 
instrumentos internacionais que procuram 
abordar os perigos humanitários dos 
resíduos de guerra explosivos, munições de 
fragmentação, dispositivos explosivos 
improvisados e minas terrestres 
antipessoal;

participação nos principais instrumentos de 
DHI, de promoção do respeito pelas 
garantias processuais fundamentais para 
todas as pessoas detidas num conflito 
armado, e de apoio aos instrumentos 
internacionais que procuram abordar os 
perigos humanitários dos resíduos de 
guerra explosivos, munições de 
fragmentação, dispositivos explosivos 
improvisados e minas terrestres 
antipessoal;

Or. en

Alteração 136
Charles Goerens

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Congratula-se com os esforços da UE 
no domínio do DHI e para assegurar a 
responsabilização através da documentação 
de quaisquer abusos do DHI e do apoio a 
mecanismos de responsabilização, bem 
como as suas garantias de combate aos 
desaparecimentos forçados, de apoio 
permanente ao TPI, de trabalho no sentido 
de uma maior participação nos principais 
instrumentos de DHI, de promoção do 
respeito pelas garantias processuais 
fundamentais para todas as pessoas detidas 
num conflito armado, e de apoio aos 
instrumentos internacionais que procuram 
abordar os perigos humanitários dos 
resíduos de guerra explosivos, munições de 
fragmentação, dispositivos explosivos 
improvisados e minas terrestres 
antipessoal;

21. Congratula-se com os esforços da UE 
no domínio do DHI e para assegurar a 
responsabilização através da documentação 
de quaisquer abusos do DHI e do apoio a 
mecanismos de responsabilização, bem 
como as suas garantias de combate aos 
desaparecimentos forçados, de apoio 
permanente ao TPI, de trabalho no sentido 
de uma maior participação nos principais 
instrumentos de DHI, de promoção do 
respeito pelas garantias processuais 
fundamentais para todas as pessoas detidas 
num conflito armado, e de apoio aos 
instrumentos internacionais que procuram 
abordar os perigos humanitários dos 
resíduos de guerra explosivos, munições de 
fragmentação, dispositivos explosivos 
improvisados e minas terrestres 
antipessoal; condena, em geral, a 
utilização de armas indiscriminadas, 
irremediavelmente letais ou 
desnecessariamente cruéis e continua a 
lutar pela proibição da sua produção e 
proliferação;
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Or. fr

Alteração 137
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Congratula-se com a nomeação de 
um Representante Especial da UE para os  
Direitos Humanos com a tarefa de 
implementar o Quadro Estratégico da UE 
sobre os Direitos Humanos e a 
Democracia, e insta o REUE a 
implementar as ações relacionadas ao 
TPI nele contidas;

Or. de

Alteração 138
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Recomenda também que um 
"Representante Especial da UE para o 
Direito Humanitário Internacional e para 
a Justiça Internacional" seja nomeado a 
fim de avançar com políticas e medidas 
eficazes de apoio ao TPI e de lhe conferir 
a proeminência e a visibilidade que 
merece, bem como a fim de ajudar a 
garantir a eficaz integração da justiça e 
da luta contra a impunidade nas políticas 
externas da UE, para que estas questões 
sejam ponderadas, de forma coerente e 
adequada, nos debates sobre estas 
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políticas; acolhe favoravelmente a 
designação de um Representante Especial 
da UE para os Direitos Humanos com as 
funções de implementar o Quadro 
Estratégico da UE sobre os Direitos 
Humanos, e apela a esse Representante 
Especial para que trabalhe no sentido de 
implementar as medidas relacionadas 
com o TPI que dele constam;

Or. en

Alteração 139
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Norica Nicolai, Renate Weber, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Realça, tendo em conta os 
princípios do direito humanitário 
internacional consagrados nos 
Regulamentos da Haia de 1907 (artigos 
42.°-56.°) e na Quarta Convenção de 
Genebra (CG IV, artigos 27-34 e 47-78) 
bem como nas disposições do Protocolo 
Adicional I, a necessidade de a UE 
assegurar que os parceiros que caibam na 
categoria de poderes ocupantes respeitem 
os seus deveres para com a população nos 
territórios ocupados; relembra que de 
acordo com o direito humanitário 
internacional, os padrões de saúde 
pública, o fornecimento de alimentos e 
cuidados médicos à população sob 
ocupação devem ser concedidos pelo 
poder ocupante; reitera que qualquer 
transferência de populações civis do poder 
ocupante para os territórios ocupados é 
proibida, e que os acusados de delitos 
penais devem ser objeto de processos que 
respeitem as garantias judiciais 
internacionalmente reconhecidas, como 
serem informados da razão da sua 
detenção, acusados de um crime 
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específico justo tão rapidamente quanto 
possível.

Or. en

Alteração 140
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Norica Nicolai, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 22-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-B. Relembra que, desde logo para 
evitar violações dos direitos humanos, o 
respeito pelo direito internacional deve 
estar no centro de qualquer estratégia da 
UE destinada a promover os direitos 
humanos e a democracia no mundo, 
especialmente nas suas relações com os 
parceiros que sejam parte num conflito 
armado ou" frio"; relembra a 
necessidade de pôr termo a qualquer 
apoio dado pela UE a partes no conflito, 
seja financeiro, logístico ou tático, 
incluindo o fornecimento de armas, 
munições e todos os outros tipos de 
equipamento militar, como estabelecido 
na Posição Comum da UE sobre as 
exportações de armas.

Or. en

Alteração 141
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Realça ainda a necessidade de 
assegurar que a questão da 
responsabilização seja abordada de forma 
mais sistemática nas relações bilaterais da 

23. Realça ainda a necessidade de 
assegurar que a questão da luta contra a 
impunidade por crimes contra a 
humanidade, crimes de guerra e 
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UE com os países pertinentes, incluindo 
através da sua referência em declarações 
públicas, e que a UE aborde a impunidade 
de forma mais consistente a nível 
multilateral, por exemplo na Assembleia 
Geral das Nações Unidas e no Conselho 
dos Direitos do Homem;

genocídio seja abordada de forma mais 
sistemática nas relações bilaterais da UE 
com os países pertinentes, incluindo 
através da sua referência em declarações 
públicas, e que a UE aborde a impunidade 
de forma mais consistente a nível 
multilateral, por exemplo na Assembleia 
Geral das Nações Unidas e no Conselho 
dos Direitos do Homem;

Or. en

Alteração 142
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Realça ainda a necessidade de 
assegurar que a questão da 
responsabilização seja abordada de forma 
mais sistemática nas relações bilaterais da 
UE com os países pertinentes, incluindo 
através da sua referência em declarações 
públicas, e que a UE aborde a impunidade 
de forma mais consistente a nível 
multilateral, por exemplo na Assembleia 
Geral das Nações Unidas e no Conselho 
dos Direitos do Homem;

23. Realça ainda a necessidade de 
assegurar que a questão da luta contra a 
impunidade por crimes contra a 
humanidade, crimes de guerra e 
genocídio seja abordada de forma mais 
sistemática nas relações bilaterais da UE 
com os países pertinentes, incluindo 
através da sua referência em declarações 
públicas, e que a UE aborde a impunidade 
de forma mais consistente a nível 
multilateral, por exemplo na Assembleia 
Geral das Nações Unidas e no Conselho 
dos Direitos do Homem;

Or. en

Alteração 143
Charles Goerens

Proposta de resolução
N.º 24
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Proposta de resolução Alteração

24. Reitera o seu compromisso para com o 
princípio "Responsabilidade de 
Proteger", salientando a importância de 
intervenientes externos, incluindo a UE, 
abordarem as violações grosseiras dos 
direitos humanos em países terceiros 
quando os respetivos governos não 
puderem ou quiserem proteger os seus 
próprios cidadãos;  realça a importância de 
empreender ações de tipo
"Responsabilidade de Proteger" sob os 
auspícios ou com a autorização das Nações 
Unidas, sempre que possível;

24. Salienta a importância de os
intervenientes externos, incluindo a UE, 
abordarem as violações grosseiras dos 
direitos humanos em países terceiros 
quando os respetivos governos não 
puderem ou quiserem proteger os seus 
próprios cidadãos; realça a importância de 
empreender ações de tipo
"Responsabilidade de Proteger" sob os 
auspícios ou com a autorização das Nações 
Unidas, sempre que possível;

Or. fr

Alteração 144
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Reitera o seu compromisso para com o 
princípio "Responsabilidade de Proteger", 
salientando a importância de 
intervenientes externos, incluindo a UE, 
abordarem as violações grosseiras dos 
direitos humanos em países terceiros 
quando os respetivos governos não 
puderem ou quiserem proteger os seus 
próprios cidadãos; realça a importância de 
empreender ações de tipo 
"Responsabilidade de Proteger" sob os 
auspícios ou com a autorização das Nações
Unidas, sempre que possível;

24. Reitera o seu compromisso para com o 
princípio "Responsabilidade de Proteger", 
salientando a importância de a 
comunidade internacional, incluindo a 
UE, assumirem responsabilidade por 
abordarem as violações grosseiras dos 
direitos humanos em países terceiros 
quando os respetivos governos não 
puderem ou quiserem proteger os seus 
próprios cidadãos; sublinha que esta ação
da comunidade internacional implica a 
intervenção humanitária e pressões 
diplomáticas adequadas e só em última 
instância o uso coletivo da força, sob os 
auspícios ou com a autorização do 
Conselho de Segurança da ONU;

Or. en
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Alteração 145
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Reitera o seu compromisso para com o 
princípio "Responsabilidade de Proteger", 
salientando a importância de intervenientes 
externos, incluindo a UE, abordarem as 
violações grosseiras dos direitos humanos
em países terceiros quando os respetivos 
governos não puderem ou quiserem 
proteger os seus próprios cidadãos; realça a 
importância de empreender ações de tipo 
"Responsabilidade de Proteger" sob os 
auspícios ou com a autorização das Nações 
Unidas, sempre que possível;

24. Reitera o seu compromisso para com o 
princípio "Responsabilidade de Proteger", 
salientando a importância de intervenientes 
externos, incluindo a UE, abordarem as 
violações grosseiras dos direitos humanos 
em países terceiros quando os respetivos 
governos não puderem ou quiserem 
proteger os seus próprios cidadãos; realça a 
importância de empreender ações sob os 
auspícios ou com a autorização das Nações 
Unidas, sempre que possível, mas que 
estas intervenções não devem, em caso 
algum, servir de pretexto para operações 
militares, como foi o caso da Líbia;  
considera que a União Europeia deve ser 
capaz de abrir as suas portas aos 
refugiados e vítimas destas crises e 
lamenta que, nomeadamente aquando do 
conflito líbio, apenas um número muito 
reduzido de Estados-Membros tenham 
sido capazes de o fazer;

Or. fr

Alteração 146
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Reitera o seu compromisso para com o 
princípio "Responsabilidade de Proteger", 
salientando a importância de intervenientes 
externos, incluindo a UE, abordarem as 
violações grosseiras dos direitos humanos 
em países terceiros quando os respetivos 

24. Reitera o seu compromisso para com o 
princípio "Responsabilidade de Proteger", 
salientando a importância de intervenientes 
externos, incluindo a UE, abordarem as 
violações grosseiras dos direitos humanos 
em países terceiros quando os respetivos
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governos não puderem ou quiserem 
proteger os seus próprios cidadãos; realça a 
importância de empreender ações de tipo 
"Responsabilidade de Proteger" sob os 
auspícios ou com a autorização das Nações 
Unidas, sempre que possível;

governos não puderem ou quiserem 
proteger os seus próprios cidadãos; realça a 
importância de empreender ações de tipo 
"Responsabilidade de Proteger" sob os 
auspícios ou com a autorização das Nações 
Unidas, sempre que possível; insta a UE a 
comprometer-se ativamente e a promover 
a reforma urgente e o alargamento do 
Conselho de Segurança da ONU, por 
forma a evitar a obstrução da 
"responsabilidade de proteger" como 
agora imposta pelos membros 
permanentes Rússia e China contra o 
povo da Síria;

Or. en

Alteração 147
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Considera que a resposta da UE às 
ameaças e desafios mundiais não pode, 
em caso algum, ser de natureza militar; 
salienta a importância de acometer as 
causas profundas da instabilidade através 
de políticas de desenvolvimento 
conformes aos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) e de 
outras medidas socioeconómicas, políticas 
e culturais que possam criar um ambiente 
conducente à prevenção do ressurgimento 
de conflitos e que visem eliminar a 
pobreza, fomentar o desenvolvimento 
económico, social e cultural, criar 
capacidades institucionais e 
administrativas, melhorar a qualidade de 
vida da população e consolidar o Estado 
de direito;

Or. fr
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Alteração 148
Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Jacky Hénin

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Louva, neste contexto, as ações de 
vários Estados-Membros que lideraram 
impedindo uma maior violência contra os 
civis na Líbia, durante 2011,  mas 
lamenta a ausência de uma resposta 
concertada a nível da UE;

suprimido;

Or. fr

Alteração 149
Charles Goerens

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Louva, neste contexto, as ações de 
vários Estados-Membros que lideraram 
impedindo uma maior violência contra os 
civis na Líbia, durante 2011,  mas lamenta 
a ausência de uma resposta concertada a 
nível da UE;

25. Lamenta a ausência concertada de 
resposta a nível da UE à violência contra 
os civis na Líbia, durante 2011;

Or. fr

Alteração 150
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Louva, neste contexto, as ações de 
vários Estados-Membros que lideraram 
impedindo uma maior violência contra os 

25. Louva, neste contexto, as ações de 
vários Estados-Membros que lideraram 
impedindo uma maior violência contra os 
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civis na Líbia, durante 2011, mas lamenta a
ausência de uma resposta concertada a 
nível da UE;

civis na Líbia, durante 2011, mas lamenta 
que não tenha sido possível qualquer ação
no caso da Síria; exprime as suas grandes 
preocupações quanto à situação neste país 
e insta o Conselho de Segurança da ONU 
a tomar as medidas necessárias para pôr 
termo ao massacre de civis e para 
entregar o responsável pela violência na 
Síria ao TPI;

Or. en

Alteração 151
Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Louva, neste contexto, as ações de
vários Estados-Membros que lideraram 
impedindo uma maior violência contra os 
civis na Líbia, durante 2011,  mas lamenta
a ausência de uma resposta concertada a 
nível da UE;

25. Louva, neste contexto, as ações
empreendidas pela União Europeia e
vários Estados-Membros que
desempenharam um papel fundamental 
na prevenção da violência contra os civis
na Líbia, durante 2011; saúda os esforços 
envidados no mesmo sentido pela União 
Europeia e pela comunidade 
internacional na Síria, em 2011, lamenta
que tais esforços não tenham resultado 
numa melhoria da situação no terreno;

Or. fr

Alteração 152
Kinga Gál

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Acolhe favoravelmente a nova 
Iniciativa de Voluntários para Ajuda da 
UE que a partir de 2014-2020 criará a 
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oportunidade de cerca de 10.000 europeus 
participarem em todo o mundo em 
operações humanitárias onde sejam mais 
urgentemente necessárias e  
demonstrarem a solidariedade europeia 
ajudando praticamente as comunidades 
atingidas por desastres naturais ou de 
origem humana;

Or. en

Alteração 153
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Reitera a sua profunda 
preocupação pela situação na Síria, 
sobretudo pela contínua e prolongada 
crise humanitária no país e pelas graves 
violações dos direitos humanos 
fundamentais cometidas tanto pelo 
Governo como por agentes não estatais;  
reitera o seu firme apoio ao enviado 
especial das Nações Unidas e da Liga 
Árabe e declara-se favorável a uma 
representação da ONU em Damasco; 
salienta a necessidade de um 
acompanhamento atento e constante do 
afluxo de refugiados e pessoas deslocadas 
de origem síria aos países limítrofes, no 
sentido de evitar o aumento da 
instabilidade política em toda a região, 
resultante, por exemplo, da emergência de 
fenómenos ligados ao terrorismo, como 
parece estar a suceder no território turco;

Or. it

Alteração 154
Marie-Christine Vergiat



PE496.431v01-00 86/236 AM\913203PT.doc

PT

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Defende que as empresas militares e de 
segurança privadas devem ser 
responsabilizadas por quaisquer violações 
dos direitos humanos e da legislação 
humanitária cometidas pelo seu pessoal;
insta a UE e os Estados-Membros, à luz da 
utilização generalizada de empresas 
militares e de segurança privadas, a 
aumentarem os seus esforços no sentido de 
encontrar uma solução reguladora credível 
que evite lacunas jurídicas em termos de 
responsabilização;

26. Condena o amplo recurso às empresas 
militares e de segurança privadas e 
solicita à União Europeia e aos seus 
Estados-Membros que intensifiquem os 
seus esforços; defende que as empresas 
militares e de segurança privadas devem 
ser responsabilizadas por quaisquer 
violações dos direitos humanos e da 
legislação humanitária cometidas pelo seu 
pessoal; insta a UE e os Estados-Membros, 
à luz da utilização generalizada de 
empresas militares e de segurança 
privadas, a aumentarem os seus esforços no 
sentido de encontrar uma solução 
reguladora credível que evite lacunas 
jurídicas em termos de responsabilização;

Or. fr

Alteração 155
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Salienta a relevância das revoltas de 
2011 no mundo árabe quer como 
manifestação do desejo de liberdade, 
justiça e dignidade quer como desafio 
importante para a política da UE na região 
e além desta;  reconhece que a UE 
reforçou o seu compromisso político nos 
países vizinhos a este e a sul, mas frisa a 
necessidade de aprender com os erros
políticos do passado e de definir uma nova 
política em conformidade com o respeito 
pelos direitos humanos e o apoio aos 
valores democráticos;

27. Salienta a relevância das revoltas de 
2011 no mundo árabe quer como 
manifestação do desejo de liberdade, 
justiça, incluindo a justiça social, e 
dignidade quer como desafio importante 
para a política da UE na região e além 
desta; sublinha que as lições retiradas de
erros estratégicos do passado não foram 
aprendidas e que é necessário e urgente a 
adoção de uma nova política conforme
com o respeito pelos direitos humanos e o 
apoio às democracias emergentes;

Or. fr
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Alteração 156
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Salienta a relevância das revoltas de 
2011 no mundo árabe quer como 
manifestação do desejo de liberdade, 
justiça e dignidade quer como desafio 
importante para a política da UE na região 
e além desta; reconhece que a UE reforçou 
o seu compromisso político nos países 
vizinhos a este e a sul, mas frisa a 
necessidade de aprender com os erros 
políticos do passado e de definir uma nova 
política em conformidade com o respeito 
pelos direitos humanos e o apoio aos 
valores democráticos;

27. Salienta a relevância das revoltas de 
2011 no mundo árabe quer como 
manifestação do desejo de liberdade, 
justiça e dignidade quer como desafio 
importante para a política da UE na região 
e além desta; reconhece que a UE reforçou 
o seu compromisso político nos países 
vizinhos a este e a sul, mas frisa a 
necessidade de aprender com os erros 
políticos do passado e de definir uma nova 
política em conformidade com o respeito 
pelos direitos humanos e o apoio aos 
valores democráticos; aproveita a 
oportunidade para convidar as 
instituições da UE a continuarem a 
acompanhar com grande atenção o 
respeito pelos direitos das minorias 
religiosas, incluindo cristãos, no contexto 
da "Primavera Árabe";

Or. en

Alteração 157
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Considera que, dadas as 
responsabilidades da União e de alguns 
Estados-Membros na situação económica, 
social e política que conduziu à agitação 
social nos países ditos da "primavera 
árabe", a União Europeia tem o dever de 
auxiliar as instituições destes países na 
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realização de auditorias aos 
financiamentos estrangeiros e, em 
particular, da Europa a fim de identificar 
a parte ilegítima destas dívidas que não 
beneficiaram a população e de fazer tudo 
o que estiver ao seu alcance para permitir 
a sua rápida anulação; manifesta-se 
particularmente preocupado com a 
manutenção das linhas de orientação das 
parcerias, tendo em conta as discussões 
anteriormente levadas a cabo;

Or. fr

Alteração 158
Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Ivo Vajgl, Sabine Lösing, Pino Arlacchi, Ana 
Miranda, Jill Evans, Antonio Masip Hidalgo, Marco Scurria, Åsa Westlund, Nicole Kiil-
Nielsen, Anna Hedh, Marita Ulvskog, Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Francisco 
Sosa Wagner

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Lembra a resolução do Parlamento 
Europeu, de 25 de novembro de 2010, 
sobre a situação no Sara Ocidental; 
exorta Marrocos e a Frente Polisário a 
continuarem as negociações para 
encontrar uma solução pacífica e 
duradoura para o conflito do Sara 
Ocidental e reitera os direitos de 
autodeterminação do povo sarauí que 
devem ser decididos através de um 
referendo democrático, em conformidade 
com as resoluções relevantes da ONU; 
condena a violação em curso dos direitos 
humanos do povo sarauí; apela à 
libertação dos prisioneiros políticos 
sarauís;

Or. en
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Alteração 159
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Salienta que o papel das mulheres e 
a sua plena participação nos planos 
político, económico e social são 
essenciais, especialmente no quadro de 
processos de estabelecimento da paz na 
sequência de conflitos, de negociações de 
transição democrática e de resolução de 
conflitos, de processos de reconciliação e 
de estabilização; convida, muito em 
particular, a que seja reforçada a 
participação das associações locais de 
mulheres nessas negociações 
multilaterais;

Or. fr

Alteração 160
Antonio Masip Hidalgo

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Lembra a resolução do Parlamento 
Europeu, de 25 de novembro de 2010, 
sobre a situação no Sara Ocidental; 
exorta Marrocos e a Frente Polisário a 
continuarem as negociações para 
encontrar uma solução pacífica e 
duradoura para o conflito do Sara 
Ocidental e reitera os direitos de 
autodeterminação do povo sarauí que 
devem ser decididos através de um 
referendo democrático, em conformidade 
com as resoluções relevantes da ONU; 
condena a violação em curso dos direitos 
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humanos do povo sarauí; apela à 
libertação dos prisioneiros políticos 
sarauís;

Or. en

Alteração 161
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Congratula-se com a nova tónica da 
política da UE em relação aos países 
vizinhos meridionais que incide na mútua 
responsabilização e no compromisso 
partilhado relativamente aos valores 
universais dos direitos humanos, da 
democracia e do Estado de direito; apela à 
consistência da abordagem política da UE 
em matéria de direitos humanos no Sul e 
no Leste; realça a necessidade de evitar no 
Leste o mesmo tipo de erros políticos que
ocorreram no Sul antes da Primavera 
Árabe de 2011;

28. Congratula-se com a nova tónica da 
política da UE em relação aos países 
vizinhos meridionais que incide na mútua 
responsabilização e no compromisso 
partilhado relativamente aos valores 
universais dos direitos humanos, da 
democracia e do Estado de direito; apela à 
consistência da abordagem política da UE 
em matéria de direitos humanos no Sul e 
no Leste; realça a necessidade de evitar no 
Leste o mesmo tipo de erros políticos que 
ocorreram no Sul antes da Primavera 
Árabe de 2011; observa com grande 
preocupação a crescente intolerância 
religiosa, especialmente contra cristãos, 
na região do Sul e solicita à Comissão e 
ao SEAE que prestem especial atenção à 
liberdade de religião na vizinhança Sul; 

Or. en

Alteração 162
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-A. Lamenta, em particular, as políticas 
da União Europeia e dos 
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Estados-Membros que visam transformar 
certos países terceiros que são parte na 
política europeia de vizinhança em 
polícias da política de imigração e de asilo 
da União Europeia, a maioria das vezes 
em desrespeito dos direitos mais 
elementares das pessoas que procuram 
por todos os meios chegar à Europa; 
condena firmemente a incapacidade 
revelada pela União Europeia, pelos seus 
Estados-Membros e pelos países parceiros 
para garantir o direito de asilo e de 
salvamento no mar; considera que essas 
políticas de migração são reveladoras dos 
preconceitos relativamente às populações 
dos países do Sul;

Or. fr

Alteração 163
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 28-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-B. Recorda que, de acordo com 
algumas ONG, desde 1988, mais de 15 
000 migrantes perderam a vida no mar ao 
tentar chegar ao continente europeu, 
tendo mais de 1500 migrantes morrido 
afogados só no ano de 2011; recorda, 
nomeadamente, a deriva de uma 
embarcação saída da Líbia em março de 
2011 com 72 migrantes africanos a bordo, 
dos quais 63 morreram; recorda que a 
resolução da Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa, de 24 de abril de 
2012 constatou a existência de falhas a 
vários níveis e de várias naturezas, tanto 
por parte dos Estados-Membros da União 
como da NATO, e propôs diferentes 
recomendações a seguir pela União e 
pelos seus Estados-Membros, bem como a 
NATO, através dos vários meios 
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apropriados e com a maior brevidade; 
solicita aos representantes das instituições 
europeias que esta cooperação possa ser 
desenvolvida de forma a que fique 
garantida a segurança das pessoas em 
questão, permitindo-lhes, nomeadamente, 
que deponham sem a presença ou, 
inclusive, sem a informação prévia das 
autoridades em causa, sempre que os 
representantes das ONG o solicitem;

Or. fr

Alteração 164
Elisabeth Jeggle

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Reitera a sua opinião de que a 
abordagem "mais por mais" deve basear-se 
em critérios claramente definidos, com 
padrões de referência específicos, 
mensuráveis, atingíveis e calendarizados; 
insta o SEAE e a Comissão a executarem 
esta abordagem sistematicamente nos 
relatórios de acompanhamento da Política 
Europeia de Vizinhança;

29. Reitera a sua opinião de que a 
abordagem "mais por mais" deve basear-se 
em critérios claramente definidos, com 
padrões de referência específicos, 
mensuráveis, atingíveis; insta o SEAE e a 
Comissão a executarem esta abordagem 
sistematicamente nos relatórios de 
acompanhamento da Política Europeia de 
Vizinhança;

Or. en

Alteração 165
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Reitera a sua opinião de que a 
abordagem "mais por mais" deve basear-se 
em critérios claramente definidos, com 
padrões de referência específicos, 

29. Reitera a sua opinião de que a 
abordagem "mais por mais" deve basear-se 
em critérios claramente definidos, com 
padrões de referência específicos, 
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mensuráveis, atingíveis e calendarizados; 
insta o SEAE e a Comissão a executarem 
esta abordagem sistematicamente nos 
relatórios de acompanhamento da Política 
Europeia de Vizinhança;

mensuráveis, atingíveis, transparentes e 
calendarizados; insta o SEAE e a Comissão 
a executarem esta abordagem 
sistematicamente nos relatórios de 
acompanhamento da Política Europeia de 
Vizinhança;

Or. en

Alteração 166
Mario Mauro

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-A. Salienta que o conceito de 
"democracia sólida e sustentável», 
constante do novo pacote sobre a Política 
Europeia de Vizinhança (PEV), deveria 
incorporar plenamente o direito 
fundamental à liberdade de religião;

Or. it

Alteração 167
Renate Weber, Leonidas Donskis

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Congratula-se com o reforçado alcance 
da UE na sociedade civil e salienta a 
necessidade de a sociedade civil contribuir 
de forma mais sistemática para as 
avaliações sobre direitos humanos, 
necessárias à execução correta da nova 
abordagem "mais por mais" na política da 
UE;

30. Congratula-se com o reforçado alcance 
da UE na sociedade civil e salienta a 
necessidade de a sociedade civil contribuir 
de forma mais sistemática para a 
elaboração de estratégias por país e as 
avaliações sobre direitos humanos, 
necessárias à execução correta da nova 
abordagem "mais por mais" na política da 
UE;

Or. en
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Alteração 168
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Acolhe favoravelmente as atividades 
desenvolvidas ao abrigo da iniciativa da 
Parceria Oriental na promoção dos direitos 
humanos, democracia, liberdades 
fundamentais e Estado de direito em países 
parceiros; apela à União Europeia para que 
utilize a experiência de transição de 
regimes autoritários para regimes 
democráticos dos seus próprios Estados-
Membros e para que transponha os 
ensinamentos destas experiências para
programas concretos e orientados para os 
resultados nos países parceiros a Leste da 
União;

31. Acolhe favoravelmente as atividades 
desenvolvidas ao abrigo da iniciativa da 
Parceria Oriental na promoção dos direitos 
humanos, democracia, liberdades 
fundamentais e Estado de direito em países 
parceiros; apela à União Europeia para que 
utilize a sua experiência para conseguir
programas concretos e orientados para os 
resultados nos países parceiros a Leste da 
União;

Or. en

Alteração 169
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Acolhe favoravelmente as atividades 
desenvolvidas ao abrigo da iniciativa da 
Parceria Oriental na promoção dos direitos 
humanos, democracia, liberdades 
fundamentais e Estado de direito em países 
parceiros; apela à União Europeia para que 
utilize a experiência de transição de 
regimes autoritários para regimes 
democráticos dos seus próprios Estados-
Membros e para que transponha os 
ensinamentos destas experiências para 
programas concretos e orientados para os 

31. Acolhe favoravelmente as atividades 
desenvolvidas ao abrigo da iniciativa da 
Parceria Oriental na promoção dos direitos 
humanos, democracia, liberdades 
fundamentais e Estado de direito em países 
parceiros; apela à União Europeia para que 
utilize a experiência de transição de 
regimes autoritários para regimes 
democráticos dos seus próprios Estados-
Membros e para que transponha os 
ensinamentos destas experiências para 
programas concretos e orientados para os 
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resultados nos países parceiros a Leste da 
União;

resultados nos países parceiros a Leste da 
União; insta a UE a assumir uma posição 
mais ativa e coerente ao promover os 
direitos humanos, a democracia e o 
Estado de direito nos países parceiros;

Or. en

Alteração 170
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Lamenta no entanto que a política de 
Parceria Oriental, por vezes, continue 
sujeita a más interpretações, tornando-se 
mais uma política que tudo permite e 
perdoa e de duplos padrões frequentemente 
aplicados no que respeita a países parceiros 
do leste;

32. Lamenta no entanto que a política de 
Parceria Oriental, por vezes, continue 
sujeita a más interpretações, tornando-se 
mais uma política ambígua que tudo 
permite e perdoa e de duplos padrões 
frequentemente aplicados no que respeita a 
países parceiros do leste;

Or. it

Alteração 171
Charles Goerens

Proposta de resolução
N.º 32-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

32-A. Condena veementemente a 
violência do governo sírio perpetrada 
contra o seu próprio povo;

Or. fr

Alteração 172
Marie-Christine Vergiat
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Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Permanece extremamente preocupado 
com a falta de democracia, Estado de 
direito, liberdades fundamentais e respeito 
pelos direitos humanos na Bielorrússia, o 
único país vizinho europeu que não 
participa plenamente na Parceria Oriental e 
nos trabalhos da Assembleia Parlamentar 
EURONEST, sobretudo na sequência das 
eleições presidenciais em dezembro de 
2010 e a subsequente repressão violenta 
dos manifestantes e da oposição política, 
nomeadamente os julgamentos de ativistas 
em 2011 que não respeitaram as normas 
internacionais e resultaram em sentenças 
desproporcionalmente duras;  louva a 
unidade da UE na resposta à expulsão de 
diplomatas da UE da Bielorrússia, em 
fevereiro de 2012;  insta a União e todos os 
seus Estados-Membros a manterem a 
coerência e a consistência das suas 
políticas relativamente à Bielorrússia e a 
pressão sobre o regime político, 
nomeadamente através de sanções, 
ajudando, em simultâneo, a sociedade civil 
através de ferramentas como a facilitação 
reforçada dos vistos e maiores 
oportunidades de educação;

33. Permanece extremamente preocupado 
com a falta de democracia, Estado de 
direito, liberdades fundamentais e respeito 
pelos direitos humanos na Bielorrússia, o 
único país vizinho europeu que não 
participa plenamente na Parceria Oriental e 
nos trabalhos da Assembleia Parlamentar 
EURONEST, sobretudo na sequência das 
eleições presidenciais em dezembro de 
2010 e a subsequente repressão violenta 
dos manifestantes e da oposição política, 
nomeadamente os julgamentos de ativistas 
em 2011 que não respeitaram as normas 
internacionais e resultaram em sentenças 
desproporcionalmente duras; louva a 
unidade da UE na resposta à expulsão de 
diplomatas da UE da Bielorrússia, em 
fevereiro de 2012; insta a União e todos os 
seus Estados-Membros a manterem a 
coerência e a consistência das suas 
políticas relativamente a todos os países 
terceiros, e a reagirem com a mesma 
firmeza e vigilância relativamente a todos 
os países onde se verificam 
continuamente tão graves violações dos 
direitos humanos e solicita que seja 
mantida a pressão sobre o regime político
da Bielorrússia, nomeadamente através de 
sanções, ajudando, em simultâneo, a 
sociedade civil através de ferramentas 
como a facilitação reforçada dos vistos e 
maiores oportunidades de educação;
recorda que Ales Bialetski, Presidente do 
Centro “Viasna” dos Direitos Humanos e 
Vice-Presidente da Federação 
Internacional dos Direitos Humanos 
(FIDH), se encontra preso desde 4 de 
agosto de 2011;  lamenta a cooperação 
dos governos polaco e lituano que 
permitiram a detenção de Ales Bialetski 
através da transmissão de informações 
bancárias ao governo bielorrusso, e exige 
que tudo seja feito para evitar a repetição 
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de tais erros;

Or. fr

Alteração 173
Vytautas Landsbergis

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Permanece extremamente preocupado 
com a falta de democracia, Estado de 
direito, liberdades fundamentais e respeito 
pelos direitos humanos na Bielorrússia, o 
único país vizinho europeu que não 
participa plenamente na Parceria Oriental e 
nos trabalhos da Assembleia Parlamentar 
EURONEST, sobretudo na sequência das 
eleições presidenciais em dezembro de 
2010 e a subsequente repressão violenta 
dos manifestantes e da oposição política, 
nomeadamente os julgamentos de ativistas 
em 2011 que não respeitaram as normas 
internacionais e resultaram em sentenças 
desproporcionalmente duras; louva a 
unidade da UE na resposta à expulsão de 
diplomatas da UE da Bielorrússia, em 
fevereiro de 2012; insta a União e todos os 
seus Estados-Membros a manterem a 
coerência e a consistência das suas 
políticas relativamente à Bielorrússia e a 
pressão sobre o regime político, 
nomeadamente através de sanções, 
ajudando, em simultâneo, a sociedade civil 
através de ferramentas como a facilitação 
reforçada dos vistos e maiores 
oportunidades de educação;

33. Permanece extremamente preocupado 
com a falta de democracia, Estado de 
direito, liberdades fundamentais e respeito 
pelos direitos humanos na Bielorrússia, o 
único país vizinho europeu que não 
participa plenamente na Parceria Oriental e 
nos trabalhos da Assembleia Parlamentar 
EURONEST, sobretudo na sequência das 
eleições presidenciais em dezembro de 
2010 e a subsequente repressão violenta 
dos manifestantes e da oposição política, 
nomeadamente os julgamentos de ativistas 
em 2011 que não respeitaram as normas 
internacionais e resultaram em sentenças 
desproporcionalmente duras; louva a 
unidade da UE na resposta à expulsão de 
diplomatas da UE da Bielorrússia, em 
fevereiro de 2012; insta a União e todos os 
seus Estados-Membros a manterem a 
coerência e a consistência das suas 
políticas relativamente à Bielorrússia e a 
pressão sobre o regime político, 
nomeadamente através de sanções contra 
funcionários da lista, ajudando, em 
simultâneo, a sociedade civil através de 
ferramentas como a facilitação reforçada 
dos vistos e maiores oportunidades de 
educação;

Or. en

Alteração 174
Renate Weber, Leonidas Donskis
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Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Permanece extremamente preocupado 
com a falta de democracia, Estado de 
direito, liberdades fundamentais e respeito 
pelos direitos humanos na Bielorrússia, o 
único país vizinho europeu que não 
participa plenamente na Parceria Oriental e 
nos trabalhos da Assembleia Parlamentar 
EURONEST, sobretudo na sequência das 
eleições presidenciais em dezembro de 
2010 e a subsequente repressão violenta 
dos manifestantes e da oposição política, 
nomeadamente os julgamentos de ativistas 
em 2011 que não respeitaram as normas 
internacionais e resultaram em sentenças 
desproporcionalmente duras; louva a 
unidade da UE na resposta à expulsão de 
diplomatas da UE da Bielorrússia, em 
fevereiro de 2012; insta a União e todos os 
seus Estados-Membros a manterem a 
coerência e a consistência das suas 
políticas relativamente à Bielorrússia e a 
pressão sobre o regime político, 
nomeadamente através de sanções, 
ajudando, em simultâneo, a sociedade civil 
através de ferramentas como a facilitação 
reforçada dos vistos e maiores 
oportunidades de educação;

33. Permanece extremamente preocupado 
com a falta de democracia, Estado de 
direito, liberdades fundamentais e respeito 
pelos direitos humanos na Bielorrússia, o 
único país vizinho europeu que não 
participa plenamente na Parceria Oriental e 
nos trabalhos da Assembleia Parlamentar 
EURONEST, sobretudo na sequência das 
eleições presidenciais em dezembro de 
2010 e a subsequente repressão violenta 
dos manifestantes e da oposição política, 
nomeadamente os julgamentos de ativistas 
em 2011 que não respeitaram as normas 
internacionais e resultaram em sentenças 
desproporcionalmente duras; louva a 
unidade da UE na resposta à expulsão de 
diplomatas da UE da Bielorrússia, em 
fevereiro de 2012; insta a União e todos os 
seus Estados-Membros a manterem a 
coerência e a consistência das suas 
políticas relativamente à Bielorrússia e a 
pressão sobre o regime político, 
nomeadamente através de sanções, 
ajudando, em simultâneo, a sociedade civil 
através de ferramentas como a facilitação 
reforçada dos vistos e maiores 
oportunidades de educação, de formação e 
outros intercâmbios;

Or. en

Alteração 175
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 33-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-A. Condena nos termos mais vigorosos 
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a repressão brutal disseminada e as 
violações sistemáticas dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais 
por parte do regime sírio contra a sua 
população, incluindo mulheres e 
crianças; apela às autoridades sírias para 
que ponham imediatamente termo às 
violações dos direitos humanos e 
respeitem as suas obrigações nos termos 
do direito internacional sobre direitos 
humanos a fim de permitir uma transição 
pacífica e democrática;

Or. en

Alteração 176
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 33-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-B. Considera que a situação dos 
direitos humanos na Líbia continua 
preocupante, nomeadamente em relação 
às condições de detenção e tratamento dos 
detidos pelas várias milícias, sobre as 
quais o governo provisório não exerce um 
controlo eficaz, e solicita uma vigilância 
reforçada e uma assistência sustentada 
por parte da comunidade internacional, 
como referido pela Alta Comissária das 
Nações Unidas para os Direitos do 
Homem no Conselho de Segurança da 
ONU, em 25 de Janeiro de 2012;

Or. en

Alteração 177
Renate Weber, Leonidas Donskis

Proposta de resolução
N.º 34
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Proposta de resolução Alteração

34. Exorta a UE a aplicar a mesma 
abordagem consistente em relação aos 
abusos em matéria de direitos humanos em 
todos os países terceiros, quer sejam países 
parceiros ou países com os quais a UE tem 
uma relação menos desenvolvida; insiste 
que a UE tenha uma voz ativa na 
identificação e na condenação das 
violações de direitos humanos, quando e 
onde estas ocorrerem, independentemente 
do nível ou da importância estratégica da 
parceria com o país em causa;

34. Exorta a UE a aplicar a mesma 
abordagem consistente em relação aos 
abusos em matéria de direitos humanos em 
todos os países terceiros, quer sejam países 
parceiros ou países com os quais a UE tem 
uma relação menos desenvolvida; insiste 
que a UE tenha uma voz ativa na 
identificação e na condenação das 
violações de direitos humanos, quando e 
onde estas ocorrerem, independentemente 
do nível ou da importância estratégica da 
parceria com o país em causa; sublinha 
que a UE deve utilizar a ajuda financeira 
e as relações económicas como um 
mecanismo de alavancagem para 
assegurar o compromisso com os valores 
universais dos direitos humanos por parte 
de todos os seus parceiros;

Or. en

Alteração 178
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Exorta a UE a aplicar a mesma 
abordagem consistente em relação aos 
abusos em matéria de direitos humanos em 
todos os países terceiros, quer sejam países 
parceiros ou países com os quais a UE tem 
uma relação menos desenvolvida;  insiste 
que a UE tenha uma voz ativa na 
identificação e na condenação das 
violações de direitos humanos, quando e 
onde estas ocorrerem, independentemente 
do nível ou da importância estratégica da 
parceria com o país em causa;

34. Exorta a UE a aplicar a mesma 
abordagem consistente em relação aos 
abusos em matéria de direitos humanos em 
todos os países terceiros, quer sejam países 
parceiros ou países com os quais a UE tem 
uma relação menos desenvolvida; insiste
que a UE tenha uma voz ativa na 
identificação e na condenação das 
violações de direitos humanos,
independentemente da cor política dos 
governos dos países em causa, quando e 
onde estas ocorrerem, independentemente 
do nível ou da importância estratégica da
parceria com o país em causa, incluindo a 
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importância dos interesses económicos de 
empresas europeias nesse país;

Or. fr

Alteração 179
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 34-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

34-A. Denuncia o clima de medo e 
intimidação atentatório dos direitos 
humanos do povo sarauí, clima este que 
foi uma vez mais assinalado pelo relatório 
preliminar da Fundação Robert F.  
Kennedy, no final de sua missão ao Sara 
Ocidental, em agosto de 2012, e reitera o 
seu pedido de criação de um mecanismo 
internacional para a supervisão dos 
direitos humanos no Sara Ocidental;

Or. fr

Alteração 180
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Destaca a natureza mutuamente 
fortalecedora dos direitos humanos e da 
democracia, uma vez que é através do 
respeito pelos direitos humanos que as 
sociedades criam o espaço político livre 
necessário a contestação pacífica e 
democrática;

35. Destaca a natureza mutuamente 
fortalecedora dos direitos humanos e da 
democracia, uma vez que é através do 
respeito pelos direitos humanos que as 
sociedades criam o espaço político livre 
necessário a contestação pacífica e 
democrática; acolhe favoravelmente a 
decisão de criar um Fundo Europeu para 
a Democracia expressa em 2011 nas 
Conclusões do Conselho "Negócios 
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Estrangeiros" sobre a Política Europeia 
de Vizinhança adotadas em 20 de junho 
de 2011, nas conclusões do Conselho 
"Negócios Estrangeiros" sobre o Fundo 
Europeu para a Democracia adotadas em 
1 de dezembro de 2011 e na Declaração 
sobre a criação de um Fundo Europeu 
para a Democracia acordada no 
COREPER em 15 de dezembro de 2011, 
que, com o apoio e o contributo expressos 
na recomendação do Parlamento 
Europeu de 29 de março de 2012 ao 
Conselho sobre as modalidades da 
eventual criação de um Fundo Europeu 
para a Democracia (FED) 
(2011/2245(INI), levaram à criação de um 
Fundo Europeu para a Democracia no 
ano subsequente de 2012, para apoiar os 
agentes de mudança pró-democráticos em 
países em pré-transição e em transição 
democrática.

Or. en

Alteração 181
Leonidas Donskis

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Destaca a natureza mutuamente 
fortalecedora dos direitos humanos e da 
democracia, uma vez que é através do 
respeito pelos direitos humanos que as 
sociedades criam o espaço político livre 
necessário a contestação pacífica e 
democrática;

35. Destaca a natureza mutuamente 
fortalecedora dos direitos humanos e da 
democracia, uma vez que é através do 
respeito pelos direitos humanos que as 
sociedades criam o espaço político livre 
necessário a contestação pacífica e 
democrática; acolhe favoravelmente a este 
propósito o maior foco da UE na 
promoção da democracia, tal como 
ilustrado pelo recentemente criado Fundo 
Europeu para a Democracia;

Or. en
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Alteração 182
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 35-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

35-A. Reconhece que a crise económica e 
financeira atual tem um impacto social 
dramático nas populações tanto no 
interior quanto no exterior da UE, 
constata que os diferentes programas de 
austeridade adotados pela União 
Europeia e por outras instituições 
internacionais, como o FMI, têm 
conduzido a uma degradação dos direitos 
sociais e democráticos e a uma 
deterioração significativa das condições 
de vida, especialmente dos cidadãos mais 
vulneráveis e frágeis;

Or. fr

Alteração 183
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, 
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Frisa que é necessária uma abordagem 
de longo prazo que abranja todo o ciclo 
eleitoral para dar um seguimento adequado 
aos relatórios e às recomendações das 
missões de observação eleitoral da UE; 
destaca a importância de elaborar 
recomendações realistas e alcançáveis e de 
assegurar que estas recomendações sejam 
fiscalizadas pelas delegações da UE; 
entende que as delegações permanentes do 
Parlamento e as assembleias parlamentares 
paritárias devem também desempenhar um 
papel reforçado no acompanhamento 

36. Frisa que é necessária uma abordagem 
de longo prazo que abranja todo o ciclo 
eleitoral para dar um seguimento adequado 
aos relatórios e às recomendações das 
missões de observação eleitoral da UE; 
destaca a importância de elaborar 
recomendações realistas e alcançáveis e de 
assegurar que estas recomendações sejam 
fiscalizadas e se tornem parte do diálogo 
político e da assistência pelas delegações 
da UE; entende que as delegações 
permanentes do Parlamento e as 
assembleias parlamentares paritárias 
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destas recomendações e na análise dos 
progressos em matéria de direitos humanos 
e democracia;

devem também desempenhar um papel 
reforçado no acompanhamento destas 
recomendações e na análise dos progressos 
em matéria de direitos humanos e 
democracia;

Or. en

Alteração 184
Renate Weber

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Frisa que é necessária uma abordagem 
de longo prazo que abranja todo o ciclo 
eleitoral para dar um seguimento adequado 
aos relatórios e às recomendações das 
missões de observação eleitoral da UE; 
destaca a importância de elaborar 
recomendações realistas e alcançáveis e de 
assegurar que estas recomendações sejam 
fiscalizadas pelas delegações da UE; 
entende que as delegações permanentes do 
Parlamento e as assembleias parlamentares 
paritárias devem também desempenhar um 
papel reforçado no acompanhamento 
destas recomendações e na análise dos 
progressos em matéria de direitos humanos 
e democracia;

36. Frisa que é necessária uma abordagem 
de longo prazo que abranja todo o ciclo
eleitoral para dar um seguimento adequado 
aos relatórios e às recomendações das 
missões de observação eleitoral da UE; 
destaca a importância de elaborar 
recomendações realistas e alcançáveis e de 
assegurar que estas recomendações sejam 
fiscalizadas pelas delegações da UE; 
entende que as delegações permanentes do 
Parlamento e as assembleias parlamentares 
paritárias devem também desempenhar um 
papel reforçado no acompanhamento 
destas recomendações e na análise dos 
progressos em matéria de direitos humanos 
e democracia; sublinha o facto de a 
transição para a democracia, bem como o 
progresso na promoção dos direitos 
humanos, requerer estratégias a longo 
prazo e poder não ser visível de imediato, 
encoraja por conseguinte a Comissão e o 
SEAE a controlarem profundamente mais 
do que um ciclo eleitoral, desenvolvendo 
missões de observação eleitoral da UE em 
países que transitem de regimes 
autoritários para regimes democráticos ou 
naqueles que registem graves derivas 
democráticas;

Or. en
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Alteração 185
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Frisa que é necessária uma abordagem 
de longo prazo que abranja todo o ciclo 
eleitoral para dar um seguimento adequado 
aos relatórios e às recomendações das 
missões de observação eleitoral da UE; 
destaca a importância de elaborar 
recomendações realistas e alcançáveis e de 
assegurar que estas recomendações sejam 
fiscalizadas pelas delegações da UE; 
entende que as delegações permanentes do 
Parlamento e as assembleias parlamentares 
paritárias devem também desempenhar um 
papel reforçado no acompanhamento 
destas recomendações e na análise dos 
progressos em matéria de direitos humanos 
e democracia;

36. Frisa que é necessária uma abordagem 
de longo prazo que abranja todo o ciclo 
eleitoral para dar um seguimento adequado 
aos relatórios e às recomendações das 
missões de observação eleitoral da UE; 
destaca a importância de elaborar 
recomendações realistas e alcançáveis e de 
assegurar que estas recomendações sejam 
fiscalizadas pelas delegações da UE; 
entende que as delegações permanentes do 
Parlamento e as assembleias parlamentares 
paritárias devem também desempenhar um 
papel reforçado no acompanhamento 
destas recomendações e na análise dos 
progressos em matéria de direitos humanos 
e democracia; encoraja as missões de 
observação eleitoral da UE a reforçarem 
a sua coordenação com outras missões de 
observação eleitoral internacionais de 
forma a melhorar a coerência da ação da 
UE a este respeito;

Or. en

Alteração 186
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Frisa que é necessária uma abordagem 
de longo prazo que abranja todo o ciclo 
eleitoral para dar um seguimento adequado 
aos relatórios e às recomendações das 

36. Frisa que é necessária uma abordagem 
de longo prazo que abranja todo o ciclo 
eleitoral para dar um seguimento adequado 
aos relatórios e às recomendações das 
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missões de observação eleitoral da UE; 
destaca a importância de elaborar 
recomendações realistas e alcançáveis e de 
assegurar que estas recomendações sejam 
fiscalizadas pelas delegações da UE; 
entende que as delegações permanentes do 
Parlamento e as assembleias parlamentares 
paritárias devem também desempenhar um 
papel reforçado no acompanhamento 
destas recomendações e na análise dos 
progressos em matéria de direitos humanos 
e democracia;

missões de observação eleitoral da UE; 
destaca a importância de elaborar 
recomendações realistas e alcançáveis e de 
assegurar que estas recomendações sejam 
fiscalizadas pelas delegações da UE; 
entende que as delegações permanentes do 
Parlamento e as assembleias parlamentares 
paritárias devem também desempenhar um 
papel reforçado no acompanhamento 
destas recomendações e na análise dos 
progressos em matéria de direitos humanos 
e democracia; sublinha que a UE tem que 
investir na formação de observadores 
locais a fim de construir processos 
eleitorais sustentáveis e autónomos em 
países terceiros;

Or. en

Alteração 187
Leonidas Donskis

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Reitera o seu apelo ao Conselho e à 
Comissão para que desenvolvam uma 
estratégia política relativamente a cada 
missão de observação eleitoral da UE, 
seguida de uma avaliação do progresso 
democrático dois anos após a missão, a ser 
apresentada durante o debate anual do 
Parlamento com a VP/AR sobre os direitos 
humanos;

37. Reitera o seu apelo ao Conselho e à 
Comissão para que desenvolvam uma 
estratégia coerente a longo prazo
relativamente a cada missão de observação 
eleitoral da UE, seguida de uma avaliação 
do progresso democrático dois anos após a 
missão, a discutir durante o debate anual 
do Parlamento com a VP/AR sobre os 
direitos humanos;

Or. en

Alteração 188
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 37
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Proposta de resolução Alteração

37. Reitera o seu apelo ao Conselho e à 
Comissão para que desenvolvam uma 
estratégia política relativamente a cada 
missão de observação eleitoral da UE, 
seguida de uma avaliação do progresso 
democrático dois anos após a missão, a ser 
apresentada durante o debate anual do 
Parlamento com a VP/AR sobre os direitos 
humanos;

37. Reitera o seu apelo ao Conselho e à 
Comissão para que desenvolvam uma 
estratégia política relativamente a cada 
missão de observação eleitoral da UE, 
seguida de uma avaliação do progresso 
democrático dois anos após a missão com a 
devida participação do chefe da missão de
observação em causa, a ser apresentada 
durante o debate anual do Parlamento com 
a VP/AR sobre os direitos humanos;

Or. en

Alteração 189
Kinga Gál

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Reitera o seu apelo ao Conselho e à 
Comissão para que desenvolvam uma 
estratégia política relativamente a cada 
missão de observação eleitoral da UE, 
seguida de uma avaliação do progresso 
democrático dois anos após a missão, a ser 
apresentada durante o debate anual do 
Parlamento com a VP/AR sobre os direitos 
humanos;

37. Reitera o seu apelo ao Conselho e à 
Comissão para que desenvolvam uma 
estratégia política relativamente a cada 
missão de observação eleitoral da UE, 
seguida de uma avaliação do progresso 
democrático dois anos após a missão, a ser 
apresentada durante o debate anual do 
Parlamento com a VP/AR sobre os direitos 
humanos; relembra o compromisso 
assumido pela VP/AR de centrar a 
observação eleitoral na participação das 
mulheres e das minorias nacionais, bem 
como das pessoas com deficiência, tanto 
na qualidade de candidatas como de 
eleitoras;

Or. en

Alteração 190
Ana Gomes
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Proposta de resolução
N.º 37-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

37-A. Sublinha que a UE deve colaborar 
com partidos políticos, por forma a 
permitir a partilha de instrumentos e 
técnicas que os partidos possam utilizar 
para desenvolver conexões mais fortes 
com o público, montar campanhas 
eleitorais competitivas e terem um 
desempenho mais eficaz na legislatura; 
sublinha ainda que a democratização é 
um processo em que devem participar 
cidadãos, movimentos de base e a 
sociedade civil; a UE deve por 
conseguinte financiar programas que 
promovam a participação cívica, a 
educação dos eleitores, a organização de 
ações temáticas, a liberdade de imprensa e 
de expressão, e de forma geral ajudem os 
cidadãos a exercer os seus direitos e 
assegurar a fiscalização política;

Or. en

Alteração 191
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 37-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

37-B. Considera que a participação 
equitativa de mulheres na política e no 
governo é essencial para construir e 
sustentar a democracia; sublinha por 
conseguinte que os programas da UE no 
domínio dos direitos humanos e da 
democratização devem sempre privilegiar 
a participação e o aumento das 
capacidades das mulheres no poder 
legislativo, em partidos políticos e na 
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sociedade civil enquanto líderes, ativistas
e cidadãs informadas; é de opinião que a 
UE deve continuar a apoiar e encorajar 
as mulheres a concorrerem a cargos 
políticos e a participarem 
significativamente em todas as facetas da 
vida cívica e política;

Or. en

Alteração 192
Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Congratula-se com o reforçado papel 
consultivo do Grupo de Coordenação 
Eleitoral do Parlamento Europeu, 
exercido pela primeira vez em 2011, na 
identificação e planeamento das missões 
de observação eleitoral da UE;  espera que 
as atividades de apoio à democracia do 
Parlamento sejam ainda mais reforçadas 
através da criação de uma direção 
administrativa para o apoio à democracia 
sob a supervisão política de um Grupo de 
Apoio à Democracia e Coordenação 
Eleitoral alargado;

38. Congratula-se com a criação da 
Direção de Apoio à Democracia no 
Parlamento Europeu e com o
alargamento do mandato do seu Grupo de 
Coordenação Eleitoral (GCE), que se 
tornou o Grupo de Apoio à Democracia e 
Coordenação Eleitoral (GADCE);  espera 
que as atividades de apoio à democracia do 
Parlamento Europeu sejam ainda mais 
reforçadas, nomeadamente através do seu 
Gabinete para a Promoção da
Democracia Parlamentar (GPDP) e da 
sua Unidade de Observação das Eleições;

Or. fr

Alteração 193
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Congratula-se com o reforçado papel 
consultivo do Grupo de Coordenação 
Eleitoral do Parlamento Europeu, exercido 

38. Congratula-se com o reforçado papel 
consultivo do Grupo de Coordenação 
Eleitoral do Parlamento Europeu, exercido 
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pela primeira vez em 2011, na 
identificação e planeamento das missões de 
observação eleitoral da UE; espera que as 
atividades de apoio à democracia do 
Parlamento sejam ainda mais reforçadas 
através da criação de uma direção 
administrativa para o apoio à democracia 
sob a supervisão política de um Grupo de 
Apoio à Democracia e Coordenação 
Eleitoral alargado;

pela primeira vez em 2011, na 
identificação e planeamento das missões de 
observação eleitoral da UE; espera que as 
atividades de apoio à democracia do 
Parlamento, incluindo os grupos políticos,
sejam ainda mais reforçadas através da 
criação de uma direção administrativa para 
o apoio à democracia sob a supervisão 
política de um Grupo de Apoio à 
Democracia e Coordenação Eleitoral 
alargado;

Or. en

Alteração 194
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 38-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

38-A. Acolhe com agrado as medidas 
tomadas e os planos desenvolvidos em 
2011 pelas instituições e Estados-
Membros da UE destinados à criação de 
uma política mais coerente e coordenada 
de apoio à responsabilidade civil das 
empresas, inter alia para os direitos 
humanos no mundo e para a 
implementação dos princípios 
orientadores da ONU de 2011 sobre as 
empresas e os direitos humanos; 

Or. en

Alteração 195
Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 38-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

38-A. Sublinha a importância de a 
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assistência e a observação eleitorais serem 
efetuadas em ligação com as Nações 
Unidas; considera igualmente que esta 
assistência não deve em caso algum 
transformar-se numa forma de ingerência 
da UE na vida política dos países 
terceiros;

Or. fr

Alteração 196
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 39-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

39-A. Insiste em que a existência de 
diálogos específicos com países terceiros 
sobre direitos humanos é um mecanismo 
adicional que não deve ser utilizado para 
pôr de parte a questão dos direitos 
humanos nas discussões que decorrem em 
outros níveis superiores de diálogo 
político como as cimeiras; solicita, neste 
contexto, que as questões relativas aos 
direitos humanos estejam no centro das 
relações com os países terceiros;

Or. es

Alteração 197
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 39-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

39-A. Sublinha que os diálogos sobre 
direitos humanos são um mecanismo 
adicional a outras consultas com países 
terceiros e não devem ser usados para pôr 
de parte os direitos humanos a níveis 
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políticos mais elevados como as cimeiras; 
insta ainda a que as considerações de 
direitos humanos sejam parte de todas as 
discussões com países terceiros;

Or. en

Alteração 198
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 39-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

39-B. Sublinha a importância de a UE 
usar estes diálogos para suscitar casos 
individuais de preocupação, 
especialmente quanto a prisioneiros de 
consciência que tenham sido presos por 
praticarem o direito pacífico à liberdade 
de expressão, de reunião e religião ou 
crença, e solicita à UE que acompanhe 
efetivamente esses casos com os países em 
questão.

Or. en

Alteração 199
Ryszard Czarnecki

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Reafirma a sua preocupação, contudo, 
com a persistente e dececionante falta de 
progressos em alguns diálogos sobre 
direitos humanos, e com a falta de padrões 
de referência transparentes que avaliem 
verdadeiramente a melhoria ou a 
deterioração nos direitos humanos; regista 
as permanentes dificuldades da UE em 
negociar modalidades melhoradas para o 

40. Reafirma a sua preocupação, contudo, 
com a persistente e dececionante falta de 
progressos em alguns diálogos sobre 
direitos humanos, e com a falta de padrões 
de referência transparentes que avaliem 
verdadeiramente a melhoria ou a 
deterioração nos direitos humanos; regista 
as permanentes dificuldades da UE em 
negociar modalidades melhoradas para o 
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diálogo com a China e a Rússia; apela ao 
Representante Especial da UE para os 
Direitos Humanos recentemente nomeado 
para introduzir um novo impulso nestes e 
em outros diálogos;

diálogo com a China, a Rússia e o 
Paquistão; apela ao Representante 
Especial da UE para os Direitos Humanos 
recentemente nomeado para introduzir um 
novo impulso nestes e em outros diálogos;

Or. en

Alteração 200
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Reafirma a sua preocupação, contudo, 
com a persistente e dececionante falta de 
progressos em alguns diálogos sobre 
direitos humanos, e com a falta de padrões 
de referência transparentes que avaliem 
verdadeiramente a melhoria ou a 
deterioração nos direitos humanos; regista 
as permanentes dificuldades da UE em 
negociar modalidades melhoradas para o 
diálogo com a China e a Rússia;  apela ao 
Representante Especial da UE para os 
Direitos Humanos recentemente nomeado 
para introduzir um novo impulso nestes e 
em outros diálogos;

40. Reafirma a sua preocupação, contudo, 
com a persistente e dececionante falta de 
progressos em alguns diálogos sobre 
direitos humanos, e com a falta de padrões 
de referência transparentes que avaliem 
verdadeiramente a melhoria ou a 
deterioração nos direitos humanos; regista 
as permanentes dificuldades da UE em 
negociar modalidades melhoradas para o 
diálogo com numerosos países terceiros; 
apela ao Representante Especial da UE 
para os Direitos Humanos recentemente 
nomeado para introduzir um novo impulso 
nestes e em outros diálogos;

Or. fr

Alteração 201
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Reafirma a sua preocupação, contudo, 
com a persistente e dececionante falta de 
progressos em alguns diálogos sobre 
direitos humanos, e com a falta de padrões 

40. Reafirma a sua preocupação, contudo, 
com a persistente e dececionante falta de 
progressos em alguns diálogos sobre 
direitos humanos, e com a falta de padrões 
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de referência transparentes que avaliem 
verdadeiramente a melhoria ou a 
deterioração nos direitos humanos; regista 
as permanentes dificuldades da UE em 
negociar modalidades melhoradas para o 
diálogo com a China e a Rússia; apela ao 
Representante Especial da UE para os 
Direitos Humanos recentemente nomeado 
para introduzir um novo impulso nestes e 
em outros diálogos;

de referência transparentes que avaliem 
verdadeiramente a melhoria ou a 
deterioração nos direitos humanos; regista 
as permanentes dificuldades da UE em 
negociar modalidades melhoradas para o 
diálogo com a China, a Rússia e o 
Vietname; apela ao Representante Especial 
da UE para os Direitos Humanos 
recentemente nomeado para introduzir um 
novo impulso nestes e em outros diálogos;

Or. en

Alteração 202
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Reafirma a sua preocupação, contudo, 
com a persistente e dececionante falta de 
progressos em alguns diálogos sobre 
direitos humanos, e com a falta de padrões 
de referência transparentes que avaliem 
verdadeiramente a melhoria ou a 
deterioração nos direitos humanos; regista 
as permanentes dificuldades da UE em 
negociar modalidades melhoradas para o 
diálogo com a China e a Rússia; apela ao 
Representante Especial da UE para os 
Direitos Humanos recentemente nomeado 
para introduzir um novo impulso nestes e 
em outros diálogos;

40. Reafirma a sua preocupação, contudo, 
com a persistente e dececionante falta de 
progressos em alguns diálogos sobre 
direitos humanos, e com a falta de padrões 
de referência transparentes que avaliem 
verdadeiramente a melhoria ou a 
deterioração nos direitos humanos; regista 
as permanentes dificuldades da UE em 
negociar modalidades melhoradas para os 
seus diálogos sobre direitos humanos, em 
especial com a China e a Rússia; apela ao 
Representante Especial da UE para os 
Direitos Humanos recentemente nomeado 
para introduzir um novo impulso nestes e 
em outros diálogos;

Or. en

Alteração 203
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 40
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Proposta de resolução Alteração

40. Reafirma a sua preocupação, contudo, 
com a persistente e dececionante falta de 
progressos em alguns diálogos sobre 
direitos humanos, e com a falta de padrões 
de referência transparentes que avaliem 
verdadeiramente a melhoria ou a 
deterioração nos direitos humanos; regista 
as permanentes dificuldades da UE em 
negociar modalidades melhoradas para o 
diálogo com a China e a Rússia; apela ao 
Representante Especial da UE para os 
Direitos Humanos recentemente nomeado 
para introduzir um novo impulso nestes e 
em outros diálogos;

40. Reafirma a sua preocupação, contudo, 
com a persistente e dececionante falta de 
progressos em alguns diálogos sobre 
direitos humanos, e com a falta de padrões 
de referência transparentes que avaliem 
verdadeiramente a melhoria ou a 
deterioração nos direitos humanos; regista 
as permanentes dificuldades da UE em 
negociar modalidades melhoradas para o 
diálogo com a China e a Rússia; apela ao 
Representante Especial da UE para os 
Direitos Humanos recentemente nomeado 
para que assuma a liderança nestes e em 
outros diálogos sobre direitos humanos e 
injete neles uma nova abordagem 
orientada para os resultados;

Or. en

Alteração 204
Marietta Giannakou

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Reafirma a sua preocupação, contudo, 
com a persistente e dececionante falta de 
progressos em alguns diálogos sobre
direitos humanos, e com a falta de padrões 
de referência transparentes que avaliem 
verdadeiramente a melhoria ou a 
deterioração nos direitos humanos; regista 
as permanentes dificuldades da UE em 
negociar modalidades melhoradas para o 
diálogo com a China e a Rússia; apela ao 
Representante Especial da UE para os 
Direitos Humanos recentemente nomeado 
para introduzir um novo impulso nestes e 
em outros diálogos;

40. Reafirma a sua preocupação, contudo, 
com a persistente e dececionante falta de 
progressos em alguns diálogos sobre 
direitos humanos, e com a falta de padrões 
de referência transparentes que avaliem 
verdadeiramente a melhoria ou a 
deterioração nos direitos humanos; regista 
as permanentes dificuldades da UE em 
negociar modalidades melhoradas para o 
diálogo com a China e a Rússia; apela ao 
Representante Especial da UE para os 
Direitos Humanos recentemente nomeado 
para introduzir um novo impulso nestes e 
em outros diálogos através também da 
cooperação em curso com o Parlamento 
Europeu;
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Or. el

Alteração 205
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Reafirma a sua preocupação, contudo, 
com a persistente e dececionante falta de 
progressos em alguns diálogos sobre 
direitos humanos, e com a falta de padrões 
de referência transparentes que avaliem 
verdadeiramente a melhoria ou a 
deterioração nos direitos humanos; regista 
as permanentes dificuldades da UE em 
negociar modalidades melhoradas para o 
diálogo com a China e a Rússia; apela ao 
Representante Especial da UE para os 
Direitos Humanos recentemente nomeado 
para introduzir um novo impulso nestes e 
em outros diálogos;

40. Reafirma a sua preocupação, contudo, 
com a persistente e dececionante falta de 
progressos em alguns diálogos sobre 
direitos humanos, e com a falta de padrões 
de referência transparentes que avaliem 
verdadeiramente a melhoria ou a 
deterioração nos direitos humanos; regista 
as permanentes dificuldades da UE em 
negociar modalidades melhoradas para o 
diálogo com a China e a Rússia; apela ao 
Representante Especial da UE para os 
Direitos Humanos recentemente nomeado 
para introduzir um novo impulso nestes e 
em outros diálogos; sublinha a 
necessidade de relançar o diálogo com o 
Irão, incluindo o diálogo sobre direitos 
humanos, que está interrompido desde 
2006; 

Or. en

Alteração 206
Mitro Repo

Proposta de resolução
N.º 40-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

40-A. Sublinha que a existência de 
diálogos relativos aos direitos humanos é 
um mecanismo adicional pertinente para 
outros tipos de consulta com países 
terceiros; realça importância de utilizar os 
diálogos sobre os direitos humanos para 
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debater casos individuais de preocupação; 
solicita à UE e ao SEAE que sigam 
efetivamente e revisitem esses casos 
individuais com os países em questão;

Or. en

Alteração 207
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Marietje 
Schaake

Proposta de resolução
N.º 40-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

40-A. Sublinha que apesar de alguns 
passos dados pelas autoridades chinesas 
na direção certa, a situação dos direitos 
humanos continua a deteriorar-se, sendo 
marcada por agitação social crescente e 
pelo reforço do controlo e da repressão 
dos defensores dos direitos humanos, 
advogados, bloguistas e ativistas sociais, 
bem como por políticas orientadas para a 
marginalização de tibetanos e da sua 
identidade cultural; insta as autoridades 
chinesas a comprometeram-se seriamente 
com o povo tibetano no sentido de avaliar 
as causas subjacentes das auto-imolações 
de monges e freiras tibetanos e de pôr 
termo à perseguição e intimidação dos 
tibetanos que exercem os seus direitos à 
liberdade de expressão, de reunião e 
associação, de pôr termo a todos os usos 
de força excessiva desnecessária face a 
manifestantes, de investigar todos os 
casos de violações de direitos humanos, e 
de permitir que fiscais internacionais 
acedam a zonas de protesto;

Or. en

Alteração 208
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, 
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Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 40-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

40-B. Reitera o seu apelo à necessidade de 
designar um Representante Especial da 
UE para o Tibete que seja responsável 
pela defesa dos direitos humanos e, entre 
outras questões de atualidade, pelo direito 
de cada um praticar livremente a sua 
religião e cultura na China;

Or. en

Alteração 209
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Permanece dececionado com o facto de 
não ter existido uma participação 
sistemática do Parlamento nas avaliações 
sobre os diálogos em matéria de direitos 
humanos, incluindo com a Rússia e a 
China; insta a que o Parlamento tenha 
acesso à formalização dessas avaliações e 
recorda que as diretrizes da UE sobre os 
diálogos em matéria de direitos humanos 
afirmam que "a sociedade civil será 
implicada nesta tarefa de avaliação";

41. Permanece dececionado com o facto de 
não ter existido uma participação 
sistemática do Parlamento nas avaliações 
sobre os diálogos em matéria de direitos 
humanos; insta a que o Parlamento tenha 
acesso à formalização dessas avaliações e 
recorda que as diretrizes da UE sobre os 
diálogos em matéria de direitos humanos 
afirmam que "a sociedade civil será 
implicada nesta tarefa de avaliação";

Or. en

Alteração 210
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 41
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Proposta de resolução Alteração

41. Permanece dececionado com o facto de 
não ter existido uma participação 
sistemática do Parlamento nas avaliações 
sobre os diálogos em matéria de direitos 
humanos, incluindo com a Rússia e a 
China; insta a que o Parlamento tenha 
acesso à formalização dessas avaliações e 
recorda que as diretrizes da UE sobre os 
diálogos em matéria de direitos humanos 
afirmam que "a sociedade civil será 
implicada nesta tarefa de avaliação";

41. Permanece dececionado com o facto de 
não ter existido uma participação
significativa e sistemática do Parlamento 
nas avaliações sobre os diálogos em 
matéria de direitos humanos, incluindo 
com a Rússia e a China; insta a que o 
Parlamento tenha acesso à formalização 
dessas avaliações e recorda que as 
diretrizes da UE sobre os diálogos em 
matéria de direitos humanos afirmam que
"a sociedade civil será implicada nesta 
tarefa de avaliação";

Or. it

Alteração 211
Ryszard Czarnecki

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Permanece dececionado com o facto de 
não ter existido uma participação 
sistemática do Parlamento nas avaliações 
sobre os diálogos em matéria de direitos 
humanos, incluindo com a Rússia e a 
China; insta a que o Parlamento tenha 
acesso à formalização dessas avaliações e 
recorda que as diretrizes da UE sobre os 
diálogos em matéria de direitos humanos 
afirmam que "a sociedade civil será 
implicada nesta tarefa de avaliação";

41. Permanece dececionado com o facto de 
não ter existido uma participação 
sistemática do Parlamento nas avaliações 
sobre os diálogos em matéria de direitos 
humanos, incluindo com a Rússia, a China 
e o Paquistão; insta a que o Parlamento 
tenha acesso à formalização dessas 
avaliações e recorda que as diretrizes da 
UE sobre os diálogos em matéria de 
direitos humanos afirmam que "a 
sociedade civil será implicada nesta tarefa 
de avaliação";

Or. en

Alteração 212
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Permanece dececionado com o facto de 
não ter existido uma participação 
sistemática do Parlamento nas avaliações 
sobre os diálogos em matéria de direitos 
humanos, incluindo com a Rússia e a 
China; insta a que o Parlamento tenha 
acesso à formalização dessas avaliações e 
recorda que as diretrizes da UE sobre os 
diálogos em matéria de direitos humanos 
afirmam que "a sociedade civil será 
implicada nesta tarefa de avaliação";

41. Permanece dececionado com o facto de 
não ter existido uma participação 
sistemática do Parlamento nas avaliações 
sobre os diálogos em matéria de direitos 
humanos, incluindo com a Rússia, a China 
e o Vietname; insta a que o Parlamento 
tenha acesso à formalização dessas 
avaliações e recorda que as diretrizes da 
UE sobre os diálogos em matéria de 
direitos humanos afirmam que "a 
sociedade civil será implicada nesta tarefa 
de avaliação";

Or. en

Alteração 213
Anna Záborská

Proposta de resolução
N.º 41-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

41-A. Insta a Comissão e o Serviço 
Europeu para a Acção Externa a 
inscreverem o aborto forçado e a 
esterilização involuntária na agenda do 
seu próximo diálogo bilateral sobre 
direitos humanos com a China;

Or. en

Alteração 214
Elisabeth Jeggle

Proposta de resolução
N.º 42
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Proposta de resolução Alteração

42. Saúda os esforços da UE para incluir 
uma cláusula de direitos humanos em todos 
os acordos-quadro políticos da UE, mas 
reitera o seu apelo a que todas as relações 
contratuais com países terceiros – sejam 
estes industrializados ou em 
desenvolvimento e incluindo os acordos 
setoriais e os acordos comerciais e técnicos 
ou de ajuda financeira – incluam cláusulas 
claramente enunciadas sobre direitos 
humanos e democracia, sem exceção;

42. Saúda os esforços da UE para incluir 
uma cláusula de direitos humanos em todos 
os acordos-quadro políticos da UE, mas 
reitera o seu apelo a que todas as relações 
contratuais com países terceiros – sejam 
estes industrializados ou em 
desenvolvimento e incluindo os acordos 
setoriais e os acordos comerciais e técnicos 
ou de ajuda financeira – incluam cláusulas 
sobre direitos humanos e democracia;

Or. en

Alteração 215
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Saúda os esforços da UE para incluir 
uma cláusula de direitos humanos em todos 
os acordos-quadro políticos da UE, mas 
reitera o seu apelo a que todas as relações 
contratuais com países terceiros – sejam 
estes industrializados ou em 
desenvolvimento e incluindo os acordos 
setoriais e os acordos comerciais e técnicos 
ou de ajuda financeira – incluam cláusulas 
claramente enunciadas sobre direitos 
humanos e democracia, sem exceção;

42. Saúda os esforços da UE para incluir 
uma cláusula de direitos humanos e 
democracia em todos os acordos-quadro 
políticos da UE, mas reitera o seu apelo a 
que todas as relações contratuais com 
países terceiros – sejam estes 
industrializados ou em desenvolvimento e 
incluindo os acordos setoriais e os acordos 
comerciais e técnicos ou de ajuda 
financeira – incluam cláusulas claramente 
enunciadas sobre direitos humanos e 
democracia, sem exceção; chama a 
atenção para que a falta de coerência na 
implementação da cláusula de direitos 
humanos pode prejudicar a credibilidade 
e eficácia da política de condicionalidade 
da UE;

Or. en
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Alteração 216
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Saúda os esforços da UE para incluir 
uma cláusula de direitos humanos em todos 
os acordos-quadro políticos da UE, mas 
reitera o seu apelo a que todas as relações 
contratuais com países terceiros – sejam 
estes industrializados ou em 
desenvolvimento e incluindo os acordos 
setoriais e os acordos comerciais e técnicos 
ou de ajuda financeira – incluam cláusulas 
claramente enunciadas sobre direitos 
humanos e democracia, sem exceção;

42. Saúda os esforços da UE para incluir 
uma cláusula de direitos humanos em todos 
os acordos-quadro políticos da UE, mas 
reitera o seu apelo a que todas as relações 
contratuais com países terceiros – sejam 
estes industrializados ou em 
desenvolvimento e incluindo os acordos 
setoriais e os acordos comerciais e técnicos 
ou de ajuda financeira – incluam a 
condicionalidade e cláusulas claramente 
enunciadas sobre direitos humanos e 
democracia, sem exceção;

Or. en

Alteração 217
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Saúda os esforços da UE para incluir 
uma cláusula de direitos humanos em todos 
os acordos-quadro políticos da UE, mas 
reitera o seu apelo a que todas as relações 
contratuais com países terceiros – sejam 
estes industrializados ou em 
desenvolvimento e incluindo os acordos 
setoriais e os acordos comerciais e técnicos 
ou de ajuda financeira – incluam cláusulas 
claramente enunciadas sobre direitos 
humanos e democracia, sem exceção;

42. Saúda os esforços da UE para incluir 
uma cláusula de direitos humanos em todos 
os acordos-quadro políticos da UE, mas 
reitera o seu apelo a que todas as relações 
contratuais com países terceiros – sejam 
estes industrializados ou em 
desenvolvimento e incluindo os acordos 
setoriais e os acordos comerciais e técnicos 
ou de ajuda financeira – incluam cláusulas 
claramente enunciadas sobre direitos 
humanos e democracia, sem exceção; 
considera que o atual limiar dos regimes 
do Sistema de Preferências Generalizadas 
(SPG) que poderia desencadear ações 
relativas a cláusulas de direitos humanos 
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é elevado, mas devia ser ajustado a cada 
país em questão; regista a nova proposta 
de reforma do SPG, de 2011, a qual 
sugere que o procedimento de consulta 
deve ser alargado e facilitar os inquéritos 
sobre violações os direitos humanos no 
seio do Comité SPG; manifesta, a este 
respeito, profunda preocupação 
relativamente à deterioração da situação 
dos direitos humanos no Camboja, onde a 
apropriação de terras conduz ao aumento 
da pobreza e à violação das cláusulas de 
direitos humanos que fazem parte dos 
acordos UE-Camboja;

Or. en

Alteração 218
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 42-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

42-A. Insta a Comissão para que utilize os 
acordos de comércio livre para promover 
as quatro normas fundamentais do 
trabalho, como a liberdade de associação 
e o direito à negociação coletiva; a 
supressão de todas as formas de trabalho 
forçado; a abolição do trabalho infantil; e 
a eliminação da discriminação em 
matéria de emprego.

Or. en

Alteração 219
Jörg Leichtfried, Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 42-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

42-B. Salienta a importância de alicerçar 
a responsabilidade social das empresas 
(RSE) nos acordos de comércio livre entre 
a UE e países terceiros ou em 
desenvolvimento, a fim de promover os 
direitos humanos, bem como as normas 
sociais e ambientais; saúda o facto de o 
Representante Especial da UE para os 
direitos humanos, em consonância com o 
seu mandato, ter o poder de fiscalizar o 
cumprimento e a aplicação do conceito de 
RSE; 

Or. en

Alteração 220
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 42-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

42-C. Considera que a UE tem de 
fiscalizar o cumprimento das disposições 
previstas nos acordos de comércio livre 
entre a UE e os países terceiros ou em 
desenvolvimento, sobretudo nos domínios 
do emprego, relações laborais, direitos 
humanos e fundamentais, ambiente 
interesses dos consumidores e 
transparência para com estes;

Or. en

Alteração 221
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 42-D (novo)
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Proposta de resolução Alteração

42-D. Espera um capítulo abrangente 
sobre direitos humanos, além dos 
capítulos sobre matérias sociais e 
ambientais, em todos os futuros acordos 
de comércio livre; requer que o capítulo 
sobre desenvolvimento sustentável nos 
acordos seja reforçado através da 
inclusão de um processo de denúncia 
aberto aos parceiros sociais e à sociedade 
civil, do estabelecimento de um órgão 
independente para resolver litígios 
pertinentes e da possibilidade de recorrer 
judicialmente através de um mecanismo 
de resolução de litígios com cominação de 
multas e a suspensão de benefícios 
comerciais em caso de violação grave das 
normas ambientais e laborais 
estabelecidas, equivalente aos 
mecanismos relativos a disposições em 
matéria de acesso ao mercado; considera 
necessário reforçar os mecanismos de 
controlo e de acompanhamento da 
aplicação do sistema SPG+;

Or. en

Alteração 222
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 42-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

42-D. Salienta que, apesar da inclusão de 
cláusulas relativas à democracia e aos 
direitos do Homem nos acordos-quadro 
políticos com países terceiros desde 1995 e 
nos acordos celebrados com mais de 120 
países, estas cláusulas continuam, em 
grande medida, a ser letra morta; mantém 
a sua convicção de que estas cláusulas, 
que deveriam ser juridicamente 
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vinculativas para a União e para os países 
parceiros, devem ser acompanhadas por 
um mecanismo de execução prática que 
permita a sua concretização; considera 
ser necessário prever mecanismos de 
controlo a priori, que intervenham antes 
da conclusão de um acordo-quadro e que, 
enquanto elemento fundamental do 
acordo, condicionem a sua conclusão, 
bem como mecanismos de controlo a 
posteriori que permitam que a violação 
das referidas cláusulas tenha 
consequências concretas, que podem ir 
até à suspensão do acordo;

Or. fr

Alteração 223
Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 42-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

42-E. Destaca o fracasso da introdução 
destas cláusulas em acordos de comércio 
livre concluídos pela União Europeia com 
países terceiros, na medida em que as 
mesmas não só quase foram ignoradas 
como os acordos de comércio livre 
chegaram a levar a violações de direitos 
económicos e sociais fundamentais, ao 
empobrecimento das populações 
interessadas e à apropriação de recursos 
por empresas transnacionais;  considera, 
por conseguinte, que é necessário 
implementar novas formas de cooperação 
que permitam o desenvolvimento 
económico e social dos países terceiros em 
função das necessidades das populações;

Or. fr
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Alteração 224
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Reafirma que a aplicação consistente 
da cláusula sobre direitos humanos dos 
acordos é fundamental nas relações entre a 
União Europeia e os seus Estados-
Membros e os países terceiros;  destaca a 
importância de rever a forma como os 
Estados-Membros têm cooperado com o 
aparelho de repressão em nome da luta 
contra o terrorismo;  salienta, neste 
contexto, a necessidade de a Política 
Europeia de Vizinhança recentemente 
revista se centrar no apoio sólido à 
reforma do setor da segurança, a qual deve
nomeadamente assegurar uma separação 
clara entre as funções dos serviços secretos 
e dos órgãos de aplicação da lei;  insta o 
SEAE, o Conselho e a Comissão a 
reforçarem a sua cooperação com o Comité 
Europeu para a Prevenção da Tortura e 
demais mecanismos relevantes do 
Conselho da Europa no planeamento e 
execução de projetos de apoio à luta contra 
o terrorismo em conjunto com países 
terceiros e em todas as formas de diálogos 
levados a cabo com países terceiros no que 
se refere à luta contra o terrorismo;

43. Reafirma que a aplicação consistente 
da cláusula sobre direitos humanos dos 
acordos é fundamental nas relações entre a 
União Europeia e os seus Estados-
Membros e os países terceiros; destaca a 
importância de rever a forma como os 
Estados-Membros têm cooperado no 
domínio policial, insistindo na formação 
do pessoal, nomeadamente no domínio 
dos direitos humanos; lamenta que a 
cooperação esteja frequentemente 
limitada à cooperação com o aparelho de 
repressão em nome da luta contra o 
terrorismo, em desrespeito dos mais 
elementares direitos fundamentais; 
salienta, neste contexto, a necessidade de a 
Política Europeia de Vizinhança 
recentemente revista se centrar no apoio às 
reformas dos setores da segurança, as 
quais devem nomeadamente assegurar uma 
separação clara entre as funções dos 
serviços secretos e dos órgãos de aplicação 
da lei; insta o SEAE, o Conselho e a 
Comissão a reforçarem a sua cooperação 
com o Comité Europeu para a Prevenção 
da Tortura e demais mecanismos relevantes 
do Conselho da Europa no planeamento e 
execução de projetos de apoio nestes 
domínios e, muito em particular, em 
matéria de luta contra o terrorismo, em 
conjunto com países terceiros e em todas as 
formas de diálogos levados a cabo com 
países terceiros no que se refere à luta
nestes domínios;

Or. fr
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Alteração 225
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Reafirma que a aplicação consistente 
da cláusula sobre direitos humanos dos 
acordos é fundamental nas relações entre a 
União Europeia e os seus Estados-
Membros e os países terceiros; destaca a 
importância de rever a forma como os 
Estados-Membros têm cooperado com o 
aparelho de repressão em nome da luta 
contra o terrorismo; salienta, neste 
contexto, a necessidade de a Política 
Europeia de Vizinhança recentemente 
revista se centrar no apoio sólido à reforma 
do setor da segurança, a qual deve 
nomeadamente assegurar uma separação 
clara entre as funções dos serviços secretos 
e dos órgãos de aplicação da lei; insta o 
SEAE, o Conselho e a Comissão a 
reforçarem a sua cooperação com o Comité 
Europeu para a Prevenção da Tortura e 
demais mecanismos relevantes do 
Conselho da Europa no planeamento e 
execução de projetos de apoio à luta contra 
o terrorismo em conjunto com países 
terceiros e em todas as formas de diálogos 
levados a cabo com países terceiros no que 
se refere à luta contra o terrorismo;

43. Reafirma que a aplicação consistente 
da cláusula sobre direitos humanos dos 
acordos é fundamental nas relações entre a 
União Europeia e os seus Estados-
Membros e os países terceiros; destaca a 
importância de rever a forma como os 
Estados-Membros têm cooperado com o 
aparelho de repressão em nome da luta 
contra o terrorismo; salienta, neste
contexto, a necessidade de a Política 
Europeia de Vizinhança recentemente 
revista se centrar no apoio sólido à reforma 
do setor da segurança, a qual deve 
nomeadamente assegurar uma separação 
clara entre as funções dos serviços secretos 
e dos órgãos de aplicação da lei; insta a 
VP/AR, o Representante Especial da UE 
para os direitos humanos, o SEAE, o 
Conselho e a Comissão a reforçarem a sua 
cooperação com o Comité Europeu para a 
Prevenção da Tortura e demais 
mecanismos relevantes do Conselho da 
Europa no planeamento e execução de 
projetos de apoio à luta contra o terrorismo 
em conjunto com países terceiros e em 
todas as formas de diálogos levados a cabo 
com países terceiros no que se refere à luta 
contra o terrorismo;

Or. en

Alteração 226
Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 43-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

43-A. Sublinha a importância de 
continuar a trabalhar sobre as práticas 
mundiais relativas nomeadamente ao 
recurso a detenções secretas no quadro da 
luta contra o terrorismo; insiste no facto 
de que a luta contra o terrorismo não 
pode, em caso algum, justificar violações 
de direitos humanos tanto em países 
terceiros como no território da União 
Europeia;  congratula-se, neste contexto, 
com a aprovação da Resolução do 
Parlamento Europeu, de 11 de setembro 
de 2012, sobre as alegações de transporte 
e detenção ilegal de prisioneiros em países 
europeus pela CIA:  acompanhamento do 
relatório da Comissão TDIP do PE e 
exorta os Estados-Membros a pôr em 
prática essas recomendações;

Or. fr

Alteração 227
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 43-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

43-A. Lamenta a falta de cumprimento, 
resultados e transparência dos diálogos 
UE-ACP em matéria de direitos humanos 
ao abrigo dos artigos 8.º e 96.º do Acordo 
de Cotonu, nomeadamente em países 
como Angola e a Etiópia, onde a 
estratégia de desenvolvimento da UE não 
foi afetada nem tem impacto sobre a grave 
deterioração dos direitos humanos e do 
Estado de direito, nos anos recentes;

Or. en
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Alteração 228
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 44-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

44-A. Reitera o seu apelo à Vice-
Presidente da Comissão/Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e 
aos Estados-Membros para que envidem 
os seus esforços com vista a uma posição 
comum da UE referente ao seguimento 
dado ao relatório da Missão de Inquérito 
liderada pelo Juiz Goldstone sobre o 
conflito em Gaza e no Sul de Israel e com 
vista a garantir a aplicação efetiva das 
suas recomendações, incluindo no que se 
refere ao apuramento das 
responsabilidades relativamente a todos 
os casos de violação do direito 
internacional, incluindo nos casos de 
alegados crimes de guerra; solicita, neste 
contexto, a suspensão do Acordo de 
Associação UE-Israel;

Or. fr

Alteração 229
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Saúda o compromisso no Plano de 
Ação da UE para os Direitos Humanos de 
desenvolver uma metodologia que melhore 
a análise da situação dos direitos humanos 
em países terceiros relacionada com o 
lançamento ou a conclusão de acordos 
comerciais e/ou de investimento;

45. Saúda o compromisso no Plano de 
Ação da UE para os Direitos Humanos de 
desenvolver uma metodologia que melhore 
a análise da situação dos direitos humanos 
em países terceiros relacionada com o 
lançamento ou a conclusão de acordos 
comerciais e/ou de investimento; insta a 
UE a assegurar que a concessão do 
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estatuto de SPG+ esteja firmemente 
ligada à ratificação e à aplicação por um 
país dos principais instrumentos 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, permitindo a avaliação regular 
das referidas obrigações, prestando uma 
atenção especial ao respeito pela 
liberdade de expressão, reunião, 
associação e de religião ou crença, bem 
como aos direitos das minorias, mulheres 
e crianças;

Or. en

Alteração 230
Marietta Giannakou

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Saúda o compromisso no Plano de 
Ação da UE para os Direitos Humanos de 
desenvolver uma metodologia que melhore 
a análise da situação dos direitos humanos 
em países terceiros relacionada com o 
lançamento ou a conclusão de acordos 
comerciais e/ou de investimento;

45. Saúda o compromisso no Plano de 
Ação da UE para os Direitos Humanos de 
desenvolver uma metodologia que melhore 
a análise da situação dos direitos humanos 
em países terceiros relacionada com o 
lançamento ou a conclusão de acordos 
comerciais e/ou de investimento; salienta, 
em particular, a necessidade de 
transparência na defesa dos direitos 
humanos dos imigrantes;

Or. el

Alteração 231
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Recomenda, a fim de reforçar a 
credibilidade da cláusula e a 
previsibilidade da ação da UE, que a 
cláusula seja mais desenvolvida de forma a 

46. Recomenda, a fim de reforçar a 
credibilidade da cláusula sobre direitos 
humanos e a previsibilidade da ação da 
UE, que a cláusula seja mais desenvolvida 
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incluir mecanismos processuais políticos e 
jurídicos que sejam usados em caso de um 
pedido de suspensão da cooperação 
bilateral, com base em violações repetidas 
e/ou sistemáticas dos direitos humanos, 
constituindo uma violação do Direito 
internacional;

de forma a incluir mecanismos processuais 
políticos e jurídicos que sejam usados em 
caso de um pedido de suspensão da 
cooperação bilateral, com base em 
violações repetidas e/ou sistemáticas dos 
direitos humanos, constituindo uma 
violação do Direito internacional;

Or. en

Alteração 232
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Observa que a UE está a desenvolver 
um mecanismo de acompanhamento dos 
direitos humanos a incluir em novos 
acordos de parceria e cooperação e em 
outros acordos comerciais, com alguns 
países; manifesta preocupação de que 
estes mecanismos de acompanhamento 
não sejam suficientemente ambiciosos 
nem claramente definidos, 
comprometendo o empenho do tratado da 
UE de promover os direitos humanos e a 
democracia no mundo;

47. Observa que a UE está a desenvolver 
um mecanismo de acompanhamento dos 
direitos humanos a incluir em novos 
acordos de parceria e cooperação e em 
outros acordos comerciais, com alguns 
países;

Or. en

Alteração 233
Marielle de Sarnez

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Observa que a UE está a desenvolver 
um mecanismo de acompanhamento dos 
direitos humanos a incluir em novos 
acordos de parceria e cooperação e em 

47. Insta a União Europeia a assegurar 
que os acordos comerciais com países 
terceiros são favoráveis à coesão social e 
garantem o cumprimento das normas 
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outros acordos comerciais, com alguns 
países; manifesta preocupação de que estes 
mecanismos de acompanhamento não 
sejam suficientemente ambiciosos nem 
claramente definidos, comprometendo o 
empenho do tratado da UE de promover os 
direitos humanos e a democracia no 
mundo;

sociais, ambientais e laborais, bem como 
uma boa gestão dos recursos naturais, em 
especial dos solos e da água; observa que 
a UE está a desenvolver um mecanismo de 
acompanhamento dos direitos humanos a 
incluir em novos acordos de parceria e 
cooperação e em outros acordos 
comerciais, com alguns países; manifesta 
preocupação de que estes mecanismos de 
acompanhamento não sejam 
suficientemente ambiciosos nem 
claramente definidos, comprometendo o 
empenho do tratado da UE de promover os 
direitos humanos e a democracia no 
mundo;

Or. fr

Alteração 234
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Marietje 
Schaake

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Observa que a UE está a desenvolver 
um mecanismo de acompanhamento dos 
direitos humanos a incluir em novos 
acordos de parceria e cooperação e em 
outros acordos comerciais, com alguns 
países; manifesta preocupação de que estes 
mecanismos de acompanhamento não 
sejam suficientemente ambiciosos nem 
claramente definidos, comprometendo o 
empenho do tratado da UE de promover os 
direitos humanos e a democracia no 
mundo;

47. Observa que a UE está a desenvolver 
um mecanismo de acompanhamento dos 
direitos humanos a incluir em novos 
acordos de parceria e cooperação e em 
outros acordos comerciais, com alguns 
países; manifesta preocupação de que estes 
mecanismos de acompanhamento não 
sejam suficientemente ambiciosos nem 
claramente definidos, comprometendo o 
empenho do tratado da UE de promover os 
direitos humanos e a democracia no 
mundo; manifesta preocupação, em 
particular, neste aspeto, sobre o acordo de 
parceria e cooperação com o Uzbequistão 
e sobre o acordo de parceria e cooperação 
com o Turquemenistão;

Or. en
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Alteração 235
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Reitera a sua recomendação de que a 
UE adote uma política mais sistemática
sobre sanções, apresentando critérios claros 
sobre quando devem ser aplicadas medidas 
restritivas e sobre o tipo de sanções que 
devem ser aplicadas, e incluindo padrões 
de referência transparentes para o 
levantamento de sanções;

48. Reitera a sua recomendação de que a 
UE adote uma política mais consistente e 
eficiente sobre sanções e medidas 
restritivas, apresentando critérios claros 
sobre quando estas devem ser aplicadas e 
sobre o tipo de sanções que devem ser 
aplicadas, e incluindo padrões de 
referência transparentes para o seu
levantamento; insta o Conselho para que 
assegure a não existência de duplicidade 
de critérios ao decidir medidas restritivas 
ou sanções e a sua aplicação 
independentemente de interesses políticos, 
económicos e de segurança;

Or. en

Alteração 236
Elisabeth Jeggle

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Regista que a Primavera Árabe mostrou 
como a nova arquitetura mundial de 
informação e comunicação está, não só a 
criar novos canais para a liberdade de 
expressão, como também a permitir novas 
formas de mobilização política que 
ultrapassam os métodos tradicionais; insta 
as instituições da UE e os Estados-
Membros a aproveitar o potencial positivo 
das novas tecnologias em termos da 
política estrangeira da UE e a abordar o 
perigo da censura e repressão na Internet; 
saúda o lançamento, em dezembro de 

49. Regista que a Primavera Árabe mostrou 
como a nova arquitetura mundial de 
informação e comunicação está, não só a 
criar novos canais para a liberdade de 
expressão, como também a permitir novas 
formas de mobilização política que 
ultrapassam os métodos tradicionais; 
destaca, neste contexto, que as zonas 
rurais se encontram muitas vezes ligadas 
de forma inadequada às modernas 
tecnologias de comunicação; insta as 
instituições da UE e os Estados-Membros a 
aproveitar o potencial positivo das novas 
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2011, da estratégia "No Disconnect" 
visando desenvolver ferramentas que 
permitam à UE, nas situações adequadas, 
ajudar organizações da sociedade civil ou 
cidadãos individuais a contornar as ruturas 
arbitrárias do acesso às tecnologias 
eletrónicas de comunicações, incluindo a 
Internet;

tecnologias em termos da política 
estrangeira da UE, salientando que apenas 
deve ser concedida ajuda financeira a 
grupos organizados que disponham de 
uma agenda política clara e coerente;
exorta as instituições da UE e os 
Estados-Membros a abordar o perigo da 
censura e repressão na Internet; saúda o 
lançamento, em dezembro de 2011, da 
estratégia "No Disconnect" visando 
desenvolver ferramentas que permitam à 
UE, nas situações adequadas, ajudar 
organizações da sociedade civil ou 
cidadãos individuais a contornar as ruturas 
arbitrárias do acesso às tecnologias 
eletrónicas de comunicações, incluindo a 
Internet;

Or. en

Alteração 237
Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 49-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

49-A. Congratula-se com a rejeição do 
Acordo Comercial Anticontrafacção 
(ACTA) pelo Parlamento Europeu, já que, 
com o pretexto do combate à contrafação 
e da proteção da propriedade intelectual, 
que é necessária e legítima quando 
contida nos limites impostos pela 
liberdade de escolha e de expressão dos 
cidadãos, continha ameaças sérias, 
nomeadamente em termos de neutralidade 
da Internet, no domínio do acesso a 
medicamentos de qualidade, seguros e a 
preços acessíveis, bem como aos 
medicamentos genéricos, etc.; espera que 
a Comissão e o Conselho retirarão todas 
as consequências desta votação 
insofismável do Parlamento;
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Or. fr

Alteração 238
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Reconhece que a crescente 
dependência da infraestrutura de tecnologia 
de informação e comunicações criará 
provavelmente novas vulnerabilidades e 
preocupações com a segurança a nível 
internacional; recorda, no entanto, que 
muitas das características descentralizadas 
que fazem da Internet uma preocupação em 
termos de cibersegurança são também as 
mesmas razões que a tornam uma 
ferramenta poderosa para os defensores dos 
direitos humanos que vivem sob regimes 
repressivos; destaca, por conseguinte, a 
importância de uma abordagem política
abrangente à cibersegurança que tenha 
uma clara dimensão de direitos humanos, 
incluindo uma avaliação de impacto sobre 
as consequências em termos de direitos 
humanos, no desenvolvimento de políticas 
e programas relacionados com a 
cibersegurança, a luta contra a 
cibercriminalidade, o governo da Internet e 
outras políticas da UE neste domínio;

50. Reconhece que a crescente 
dependência da infraestrutura de tecnologia 
de informação e comunicações criará 
provavelmente novas vulnerabilidades e 
preocupações com a segurança a nível 
internacional; recorda, no entanto, que 
muitas das características descentralizadas 
que fazem da Internet uma preocupação em 
termos de cibersegurança são também as 
mesmas razões que a tornam uma 
ferramenta poderosa para os defensores dos 
direitos humanos que vivem sob regimes 
repressivos; destaca, por conseguinte, a 
importância de uma Estratégia para a 
Liberdade Digital abrangente que tenha 
uma clara dimensão de direitos humanos, 
incluindo uma avaliação de impacto sobre 
as consequências em termos de direitos 
humanos, no desenvolvimento de políticas 
e programas relacionados com a 
cibersegurança, a luta contra a 
cibercriminalidade, o governo da Internet e 
outras políticas da UE neste domínio;

Or. en

Alteração 239
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Reconhece que a crescente 50. Reconhece que a crescente 
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dependência da infraestrutura de tecnologia 
de informação e comunicações criará 
provavelmente novas vulnerabilidades e 
preocupações com a segurança a nível 
internacional; recorda, no entanto, que 
muitas das características descentralizadas 
que fazem da Internet uma preocupação em 
termos de cibersegurança são também as 
mesmas razões que a tornam uma 
ferramenta poderosa para os defensores dos 
direitos humanos que vivem sob regimes 
repressivos; destaca, por conseguinte, a 
importância de uma abordagem política 
abrangente à cibersegurança que tenha uma 
clara dimensão de direitos humanos, 
incluindo uma avaliação de impacto sobre 
as consequências em termos de direitos 
humanos, no desenvolvimento de políticas 
e programas relacionados com a 
cibersegurança, a luta contra a 
cibercriminalidade, o governo da Internet e 
outras políticas da UE neste domínio;

dependência da infraestrutura de tecnologia 
de informação e comunicações criará 
provavelmente novas vulnerabilidades e 
preocupações com a segurança a nível 
internacional; recorda, no entanto, que 
muitas das características descentralizadas 
que fazem da Internet uma preocupação em 
termos de cibersegurança são também as 
mesmas razões que a tornam uma 
ferramenta poderosa para os defensores dos 
direitos humanos que vivem sob regimes 
repressivos; destaca, por conseguinte, a 
importância de uma abordagem política 
abrangente à cibersegurança que tenha uma 
clara dimensão de direitos humanos, 
incluindo uma avaliação de impacto sobre 
as consequências em termos de direitos 
humanos, no desenvolvimento de políticas 
e programas relacionados com a 
cibersegurança, a luta contra a 
cibercriminalidade, o governo da Internet e 
outras políticas da UE neste domínio; 
insta, neste aspeto, a Comissão e o SEAE 
a adotarem uma abordagem proativa e a 
integrarem a questão da cibersegurança 
na sua interação com países terceiros;

Or. en

Alteração 240
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 50-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

50-A. Salienta que a repressão e o 
controlo de cidadãos e empresas implicam 
uma crescente
componente tecnológica, através do 
bloqueio de conteúdo e do controlo e 
identificação de defensores dos direitos 
humanos, jornalistas, ativistas e 
dissidentes, bem como
através da criminalização da legítima 
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expressão em linha e a adoção de 
legislação restritiva para justificar as 
referidas medidas;

Or. en

Alteração 241
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 50-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

50-B. Frisa que a promoção e a proteção 
das liberdades digitais devem ser 
integradas
e revistas anualmente, a fim de assegurar 
a prestação de contas e a continuidade em 
todas as 
ações externas, políticas e instrumentos 
de financiamento e ajuda da UE;

Or. en

Alteração 242
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 50-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

50-C. Insta a Comissão e o Conselho a 
reconhecerem inequivocamente as 
liberdades digitais enquanto 
direitos fundamentais e condições prévias 
indispensáveis para gozar direitos 
humanos universais
como a liberdade de expressão, a 
liberdade de reunião e de acesso à 
informação, e para
assegurar a transparência e a prestação 
de contas na vida pública;
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Or. en

Alteração 243
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Acolhe favoravelmente o compromisso 
do Plano de Ação para os Direitos 
Humanos da UE em desenvolver novas 
diretrizes públicas sobre a liberdade de 
expressão "online" e "offline", incluindo a 
proteção de autores de blogues e 
jornalistas;

51. Acolhe favoravelmente o compromisso 
do Plano de Ação para os Direitos 
Humanos da UE em desenvolver novas 
diretrizes públicas sobre a liberdade de 
expressão "online" e "offline", incluindo a 
proteção de autores de blogues e 
jornalistas, de defensores dos direitos 
humanos e partidos da oposição;

Or. en

Alteração 244
Charles Goerens

Proposta de resolução
N.º 51-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

51-A. Realça que as crenças religiosas 
devem ser respeitadas; no entanto, este 
aspeto não deve impedir a liberdade de 
expressão que, por sua vez, deve ser 
utilizada responsavelmente;

Or. en

Alteração 245
Ryszard Czarnecki

Proposta de resolução
N.º 52
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Proposta de resolução Alteração

52. Regista com preocupação a tendência 
inquietante com ataques e intimidação 
crescentes contra jornalistas e 
trabalhadores da área da comunicação 
social na região da OSCE apela a um 
fortalecimento dos esforços da UE para 
promover a sua segurança no contexto dos 
diálogos com os parceiros da União e com 
outros países;

52. Regista com preocupação a tendência 
inquietante com ataques e intimidação 
crescentes contra jornalistas e 
trabalhadores da área da comunicação 
social na região da OSCE e em países 
terceiros como o Paquistão; apela a um 
fortalecimento dos esforços da UE para 
promover a sua segurança no contexto dos 
diálogos com os parceiros da União e com 
outros países;

Or. en

Alteração 246
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Regista com preocupação a tendência 
inquietante com ataques e intimidação 
crescentes contra jornalistas e 
trabalhadores da área da comunicação 
social na região da OSCE apela a um 
fortalecimento dos esforços da UE para 
promover a sua segurança no contexto dos 
diálogos com os parceiros da União e com 
outros países;

52. Regista com preocupação a tendência 
inquietante com ataques e intimidação 
crescentes contra jornalistas e 
trabalhadores da área da comunicação 
social no mundo; apela a um 
fortalecimento dos esforços da UE para
promover a sua segurança no contexto dos 
diálogos com os parceiros da União e com 
outros países;

Or. en

Alteração 247
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Regista com preocupação a tendência 52. Regista com preocupação a tendência 
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inquietante com ataques e intimidação 
crescentes contra jornalistas e 
trabalhadores da área da comunicação 
social na região da OSCE; apela a um 
fortalecimento dos esforços da UE para 
promover a sua segurança no contexto dos 
diálogos com os parceiros da União e com 
outros países;

inquietante com ataques e intimidação 
crescentes contra jornalistas e 
trabalhadores da área da comunicação 
social na região da OSCE apela a um 
fortalecimento dos esforços da UE para 
promover a sua segurança no contexto dos 
diálogos com os parceiros da União e com 
outros países; manifesta muito 
particularmente a sua preocupação pelo 
crescente número de jornalistas presos na 
Turquia, país que detém um recorde nesta 
área entre os países membros do 
Conselho da Europa;

Or. fr

Alteração 248
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 52-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

52-A. Manifesta a sua profunda 
preocupação relativamente à evolução 
que restringe a liberdade de expressão e 
de reunião com base em conceções 
erróneas da homossexualidade e da 
transexualidade; recorda que estas leis e 
propostas não estão em conformidade 
com o Pacto Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos, que impede a 
legislação e a prática discriminatórias 
com base na orientação sexual; insta a 
Alta Representante/Vice-Presidente da 
Comissão e o Representante Especial para 
os direitos humanos a levantar estas 
questões de forma sistemática;

Or. en

Alteração 249
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana
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Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Manifesta preocupação pelos relatos de 
que determinadas empresas da UE 
cooperam com regimes autoritários, 
fornecendo-lhes um acesso livre e ilimitado 
às suas redes e bases de dados, sob pretexto 
de cumprir a legislação local, como foi o 
caso da empresa sueco finlandesa 
TeliaSonera em vários antigos países 
soviéticos; manifesta convicção de que a 
proteção dos direitos humanos não deve 
nunca ser posta em causa pelos esforços 
das empresas europeias de expandirem os 
respetivos mercados;

53. Manifesta preocupação pelos relatos de 
que determinadas empresas da UE 
cooperam com regimes autoritários, 
fornecendo-lhes um acesso livre e ilimitado 
às suas redes e bases de dados, sob pretexto 
de cumprir a legislação local; manifesta 
convicção de que a proteção dos direitos 
humanos não deve nunca ser posta em 
causa pelos esforços das empresas 
europeias de expandirem os respetivos 
mercados;

Or. it

Alteração 250
Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Manifesta preocupação pelos relatos de 
que determinadas empresas da UE 
cooperam com regimes autoritários, 
fornecendo-lhes um acesso livre e ilimitado 
às suas redes e bases de dados, sob pretexto 
de cumprir a legislação local, como foi o 
caso da empresa sueco finlandesa 
TeliaSonera em vários antigos países 
soviéticos; manifesta convicção de que a 
proteção dos direitos humanos não deve 
nunca ser posta em causa pelos esforços 
das empresas europeias de expandirem os 
respetivos mercados;

53. Manifesta preocupação pelos relatos de 
que determinadas empresas da UE 
cooperam com regimes autoritários, 
fornecendo-lhes um acesso livre e ilimitado 
às suas redes e bases de dados, sob pretexto 
de cumprir a legislação local, como foi o 
caso da empresa sueco finlandesa 
TeliaSonera em vários antigos países 
soviéticos; manifesta convicção de que as
empresas europeias, suas filiais e firmas 
subcontratadas desempenham um papel
fundamental na promoção e divulgação 
das normas sociais no mundo, de modo 
que o seu comportamento deveria ser 
coerente com os valores europeus e com 
as normas sociais e ambientais 
internacionais de base;
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Or. fr

Alteração 251
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Manifesta preocupação pelos relatos de 
que determinadas empresas da UE 
cooperam com regimes autoritários, 
fornecendo-lhes um acesso livre e ilimitado 
às suas redes e bases de dados, sob pretexto 
de cumprir a legislação local, como foi o 
caso da empresa sueco finlandesa 
TeliaSonera em vários antigos países
soviéticos; manifesta convicção de que a 
proteção dos direitos humanos não deve 
nunca ser posta em causa pelos esforços 
das empresas europeias de expandirem os 
respetivos mercados;

53. Lamenta a utilização de tecnologias e 
serviços da UE em países terceiros para 
violar os direitos humanos através da 
censura de informação, vigilância 
generalizada, monitorização e 
investigação e localização de cidadãos e 
das suas atividades em redes telefónicas 
(móveis) e na Internet; manifesta 
preocupação pelos relatos de que 
determinadas empresas da UE cooperam 
com regimes autoritários, fornecendo-lhes 
um acesso livre e ilimitado às suas redes e 
bases de dados, sob pretexto de cumprir a 
legislação local, como foi o caso da 
empresa sueco finlandesa TeliaSonera em 
vários antigos países soviéticos; manifesta 
convicção de que a proteção dos direitos 
humanos não deve nunca ser posta em 
causa pelos esforços das empresas 
europeias de expandirem os respetivos 
mercados;

Or. en

Alteração 252
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 53-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

53-A. Remete para a posição do 
Parlamento Europeu aprovada em 
primeira leitura em 27 de setembro de 
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2011 tendo em vista a aprovação do 
Regulamento (UE) n.° .../2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (CE) n.º 428/2009 
do Conselho que cria um regime 
comunitário de controlo das exportações, 
transferências, corretagem e trânsito de 
produtos de dupla utilização (EP-
PE_TC1-COD(2008)0249); realça que a 
autorização, em consonância com o 
Regulamento, não autoriza a exportação 
de produtos a ser utilizados em ligação 
com uma violação dos direitos humanos, 
dos princípios democráticos ou da 
liberdade de expressão, como definidos na 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, por meio da utilização de 
tecnologias de interceção e de dispositivos 
digitais de transferência de dados para a 
escuta de telemóveis e do envio de 
mensagens e a vigilância orientada da 
utilização da Internet (por exemplo, 
através de centros de monitorização e de 
portas de acesso de interceção legal);

Or. en

Alteração 253
Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 53-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

53-A. Manifesta a sua profunda
inquietação com os numerosos e repetidos 
atentados contra a vida privada e a 
proteção de dados pessoais no contexto da 
luta contra o terrorismo e no quadro 
político mais amplo das chamadas 
políticas de segurança;  observa que essas 
políticas levam a uma criação cada vez 
mais generalizada de ficheiros da 
população, sem que esteja demonstrada a 
eficácia dessas políticas; condena 
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nomeadamente as novas tentativas de 
intimidação dos Estados Unidos no 
quadro de negociações internacionais e a 
chantagem exercida por determinadas 
Estados sobre fornecedores de serviços 
telefónicos para alterarem as medidas de 
segurança (bloqueio do acesso à Internet, 
a determinados serviços) e de proteção de 
dados dos seus serviços; lamenta os 
projetos de acordos entre a UE e países 
terceiros sobre registo de identificação de 
passageiros (PNR) que não respeitam as 
disposições comunitárias e nacionais em 
matéria de proteção de dados pessoais; 
lamenta a manutenção no direito dos 
Estados Unidos de disposições que 
impedem a interposição de recurso por 
nacionais de países terceiros junto das 
jurisdições daquele país;

Or. fr

Alteração 254
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 53-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

53-A. Manifesta a sua profunda 
preocupação relativamente à evolução 
que restringe a liberdade de expressão e 
de reunião com base em conceções 
erróneas da homossexualidade e da 
transexualidade; recorda que estas leis e 
propostas não estão em conformidade 
com o Pacto Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos, que impede a 
legislação e a prática discriminatórias 
com base na orientação sexual; insta a 
Alta Representante/Vice-Presidente da 
Comissão e o Representante Especial para 
os direitos humanos a levantar estas 
questões de forma sistemática;
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Or. en

Alteração 255
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Marietje 
Schaake

Proposta de resolução
N.º 53-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

53-A. Congratula-se com as decisões do 
Conselho de proibir a exportação de 
determinados serviços e tecnologias de 
informação para a Síria e o Irão e insta a 
União Europeia a considerar estes casos 
como precedentes para futuras medidas 
restritivas contra outros regimes 
repressivos; apoia com firmeza a proposta 
de, no que respeita ao regime da UE de 
controlo das exportações de produtos de 
dupla utilização, incluir as violações dos 
direitos humano entre as razões pelas 
quais os produtos não incluídos na lista 
podem ser sujeitos a restrições à 
exportação pelos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 256
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 53-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

53-B. Deplora que a comunidade 
internacional não tenha ainda encetado 
negociações com vista à celebração de um 
acordo internacional sobre a proteção de 
dados pessoais, para o qual a Convenção 
108 do Conselho da Europa poderia servir 
de modelo, e convida a Comissão 
Europeia a promover o empenho dos 
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Comissários nacionais na proteção dos 
dados pessoais e a exortar os organismos 
europeus com competências nessa 
matéria a trabalharem no 
desenvolvimento desse quadro, em 
cooperação com os seus homólogos 
internacionais;

Or. fr

Alteração 257
Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Realça que o desenvolvimento de uma 
sociedade civil forte e vibrante constitui 
um fator crucial para permitir a evolução 
democrática e a proteção melhorada dos 
direitos humanos; regista que a sociedade 
civil foi instrumental para provocar as
mudanças históricas da Primavera Árabe;

54. Realça que o desenvolvimento de uma 
sociedade civil forte e vibrante constitui 
um fator crucial para permitir a evolução 
democrática e a proteção melhorada dos 
direitos humanos; sublinha que a
mobilização da sociedade civil está na 
origem das mudanças históricas da 
Primavera Árabe;

Or. fr

Alteração 258
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 55

Proposta de resolução Alteração

55. Reconhece os esforços da UE para 
melhorar o apoio às organizações da 
sociedade civil; valoriza, em particular, a 
capacidade da União Europeia para 
envolver diretamente a sociedade civil 
através do Instrumento Europeu para a 
Democracia e os Direitos Humanos 
(IEDDH); lamenta, contudo, que a UE não 

55. Reconhece os esforços da UE para 
melhorar o apoio às organizações da 
sociedade civil; valoriza, em particular, a 
capacidade da União Europeia para 
envolver diretamente a sociedade civil 
através do Instrumento Europeu para a 
Democracia e os Direitos Humanos 
(IEDDH); lamenta, contudo, que a UE não 
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tenha uma política sistemática mais sólida 
que convença os países parceiros a 
eliminar restrições jurídicas e 
administrativas indevidas que limitam os 
direitos universais de reunião e associação; 
apela a que as referidas diretrizes políticas 
sejam criadas;

tenha uma política sistemática mais sólida 
que convença os países parceiros a 
eliminar restrições jurídicas e 
administrativas indevidas que limitam os 
direitos universais de reunião e associação; 
frisa a importância dos sindicatos; remete 
para a Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia, nomeadamente os 
artigos 12.º (liberdade de reunião e de 
associação), 27.º (direito à informação e à 
consulta dos trabalhadores na empresa), 
28.º (direito de negociação e de ação 
coletiva) e 29.º (direito de acesso aos 
serviços de emprego); apela a que as 
referidas diretrizes políticas sejam criadas;

Or. en

Alteração 259
Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 55

Proposta de resolução Alteração

55. Reconhece os esforços da UE para 
melhorar o apoio às organizações da 
sociedade civil; valoriza, em particular, a 
capacidade da União Europeia para 
envolver diretamente a sociedade civil 
através do Instrumento Europeu para a 
Democracia e os Direitos Humanos
(IEDDH); lamenta, contudo, que a UE não 
tenha uma política sistemática mais sólida 
que convença os países parceiros a 
eliminar restrições jurídicas e 
administrativas indevidas que limitam os
direitos universais de reunião e associação; 
apela a que as referidas diretrizes políticas 
sejam criadas;

55. Reconhece os esforços da UE para 
melhorar o apoio às organizações da 
sociedade civil; valoriza, em particular, a 
capacidade da União Europeia para 
envolver diretamente a sociedade civil 
através do Instrumento Europeu para a 
Democracia e os Direitos Humanos
(IEDDH), da Facilidade para a Sociedade 
Civil e da Dotação Europeia para a 
Democracia (DED); lamenta, contudo, que 
a UE não tenha uma política sistemática 
mais sólida que convença os países 
parceiros a eliminar restrições jurídicas e 
administrativas indevidas que limitam os 
direitos universais de reunião e associação; 
apela a que as referidas diretrizes políticas 
sejam criadas;

Or. fr
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Alteração 260
Renate Weber, Leonidas Donskis

Proposta de resolução
N.º 56

Proposta de resolução Alteração

56. Reitera o seu apoio à aplicação do 
conceito de apropriação democrática na 
cooperação para o desenvolvimento da UE 
e considera o papel da sociedade civil 
crucial neste contexto; destaca a 
necessidade de que todo o pessoal da UE 
trabalhe de forma estreita com a sociedade 
civil nos países onde exercem funções;

56. Reitera o seu apoio à aplicação do 
conceito de apropriação democrática na 
cooperação para o desenvolvimento da UE 
e considera o papel da sociedade civil 
crucial neste contexto; destaca a 
necessidade de que todo o pessoal da UE 
trabalhe de forma estreita com a sociedade 
civil nos países onde exercem funções; 
frisa que uma cooperação mais estreita 
com a sociedade civil contribuiria 
consideravelmente para a elaboração, por 
país, de estratégias exequíveis e realistas 
em matéria de direitos humanos, 
adaptadas às prioridades destes países;

Or. en

Alteração 261
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Lamenta que a perseguição e a 
marginalização dos defensores dos direitos 
humanos continue a ser uma tendência 
generalizada na China, Rússia e em todos 
os outros países que confundem os 
elevados padrões em matéria de direitos 
humanos com uma imposição da UE, das 
Nações Unidas e das organizações 
mundiais de direitos humanos; lamenta 
que os advogados a quem foi retirada a 
licença na China e os jornalistas e 
trabalhadores dos meios de comunicação 
social politicamente perseguidos sejam 

57. Lamenta que a perseguição e a 
marginalização dos defensores dos direitos 
humanos continuem generalizadas em 
todo o mundo; 
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considerados como um assunto interno;

Or. en

Alteração 262
Ryszard Czarnecki

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Lamenta que a perseguição e a 
marginalização dos defensores dos direitos 
humanos continue a ser uma tendência 
generalizada na China, Rússia e em todos 
os outros países que confundem os 
elevados padrões em matéria de direitos 
humanos com uma imposição da UE, das 
Nações Unidas e das organizações 
mundiais de direitos humanos; lamenta que 
os advogados a quem foi retirada a licença 
na China e os jornalistas e trabalhadores 
dos meios de comunicação social 
politicamente perseguidos sejam 
considerados como um assunto interno;

57. Lamenta que a perseguição e a 
marginalização dos defensores dos direitos 
humanos continue a ser uma tendência 
generalizada na China, Rússia, Paquistão e 
em todos os outros países que confundem 
os elevados padrões em matéria de direitos 
humanos com uma imposição da UE, das 
Nações Unidas e das organizações 
mundiais de direitos humanos; lamenta que 
os advogados a quem foi retirada a licença 
na China e os jornalistas e trabalhadores 
dos meios de comunicação social 
politicamente perseguidos sejam 
considerados como um assunto interno; 
lamenta que a tolerância social para com 
as minorias religiosas no Paquistão seja 
extremamente baixa;

Or. en

Alteração 263
László Tőkés, Andrzej Grzyb

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Lamenta que a perseguição e a 
marginalização dos defensores dos direitos 
humanos continue a ser uma tendência 
generalizada na China, Rússia e em todos 
os outros países que confundem os 

57. Lamenta que a perseguição e a 
marginalização dos defensores dos direitos 
humanos continue a ser uma tendência 
generalizada nomeadamente na China, 
Cazaquistão, Turquemenistão, 
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elevados padrões em matéria de direitos 
humanos com uma imposição da UE, das 
Nações Unidas e das organizações 
mundiais de direitos humanos; lamenta que 
os advogados a quem foi retirada a licença 
na China e os jornalistas e trabalhadores 
dos meios de comunicação social 
politicamente perseguidos sejam 
considerados como um assunto interno;

Quirguizistão, Vietname, Coreia do Norte, 
Rússia, Arábia Saudita e em todos os 
outros países que confundem os elevados 
padrões em matéria de direitos humanos 
com uma imposição da UE, das Nações 
Unidas e das organizações mundiais de 
direitos humanos; lamenta que os 
advogados a quem foi retirada a licença na 
China e os jornalistas e trabalhadores dos 
meios de comunicação social politicamente 
perseguidos sejam considerados como um 
assunto interno;

Or. en

Alteração 264
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Lamenta que a perseguição e a 
marginalização dos defensores dos direitos 
humanos continue a ser uma tendência 
generalizada na China, Rússia e em todos 
os outros países que confundem os 
elevados padrões em matéria de direitos 
humanos com uma imposição da UE, das 
Nações Unidas e das organizações 
mundiais de direitos humanos; lamenta que 
os advogados a quem foi retirada a licença 
na China e os jornalistas e trabalhadores 
dos meios de comunicação social 
politicamente perseguidos sejam 
considerados como um assunto interno;

57. Lamenta que a perseguição e a 
marginalização dos defensores dos direitos 
humanos continue a ser uma tendência 
generalizada na China, Rússia, Vietname e 
em todos os outros países que confundem 
os elevados padrões em matéria de direitos 
humanos com uma imposição da UE, das 
Nações Unidas e das organizações 
mundiais de direitos humanos; lamenta que 
os advogados a quem foi retirada a licença 
na China e os jornalistas e trabalhadores 
dos meios de comunicação social 
politicamente perseguidos sejam 
considerados como um assunto interno;

Or. en

Alteração 265
Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 57-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

57-A. Manifesta a sua preocupação, em 
particular, pela degradação da situação 
na Turquia e a escalada de repressão que 
atinge defensores dos direitos do Homem 
e opositores do Governo, incluindo 
membros eleitos, sindicalistas, jornalistas, 
artistas e, em especial, a população curda; 
denuncia, em particular, as condições de 
detenção arbitrária no quadro do processo 
KCK e o facto de as pessoas detidas no 
âmbito deste processo passarem longos 
meses na prisão sem direito a julgamento;

Or. fr

Alteração 266
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 58

Proposta de resolução Alteração

58. Lamenta a avaliação geral do 
relatório anual da UE de que, em muitos 
países, existe uma contração do espaço 
democrático, de que a sociedade civil em 
geral e os defensores dos direitos 
humanos em particular são cada vez mais 
vítimas de repressão e de que as 
liberdades fundamentais são ainda 
violadas de forma massiva;

58. regista as restrições do espaço 
democrático;

Or. en

Alteração 267
Ryszard Czarnecki

Proposta de resolução
N.º 58
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Proposta de resolução Alteração

58. Lamenta a avaliação geral do relatório 
anual da UE de que, em muitos países, 
existe uma contração do espaço 
democrático, de que a sociedade civil em 
geral e os defensores dos direitos humanos 
em particular são cada vez mais vítimas de 
repressão e de que as liberdades 
fundamentais são ainda violadas de forma
massiva;

58. Lamenta a avaliação geral do relatório 
anual da UE de que, em muitos países, 
como o Paquistão, existe uma contração 
do espaço democrático, de que a sociedade 
civil em geral e os defensores dos direitos 
humanos em particular são cada vez mais 
vítimas de repressão e de que as liberdades 
fundamentais são ainda violadas de forma 
massiva;

Or. en

Alteração 268
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 58-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

58-A. Lamenta que a perseguição e a 
marginalização dos defensores curdos dos 
direitos humanos continuem a ser 
práticas generalizadas na Turquia; 
manifesta preocupação quanto ao número 
elevado de ações penais contra escritores 
e jornalistas que escrevem sobre a questão 
curda e quanto à prisão de vários políticos 
curdos, presidentes de autarquias eleitos 
localmente, membros dos conselhos 
municipais e defensores dos direitos 
humanos em relação com o julgamento 
KCK;

Or. en

Alteração 269
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 61
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Proposta de resolução Alteração

61. Regista que os defensores dos direitos 
humanos que trabalham em regiões 
remotas e em zonas de conflito estão mais 
expostos a ameaças e perigos e têm menor 
contacto com o pessoal da UE; exorta 
todas as delegações da UE a elaborarem 
estratégias locais de direitos humanos que 
permitam a manutenção de contactos 
regulares com os defensores dos direitos 
humanos no terreno e a prestação da 
assistência e proteção necessárias, como 
exigido nas diretrizes da UE sobre os 
defensores dos direitos humanos;

61. Regista que os defensores dos direitos 
humanos que trabalham em regiões 
remotas e em zonas de conflito estão mais 
expostos a ameaças e perigos; exorta todas 
as delegações da UE a elaborarem 
estratégias locais de direitos humanos que 
permitam a manutenção de contactos 
regulares com os defensores dos direitos 
humanos no terreno e a prestação da 
assistência e proteção necessárias, como 
exigido nas diretrizes da UE sobre os 
defensores dos direitos humanos;

Or. en

Alteração 270
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 62

Proposta de resolução Alteração

62. Salienta a importância de a UE ter uma 
ação pró-ativa (reação e apoio a defensores 
dos direitos humanos ameaçados, 
observação de julgamento contra 
defensores dos direitos humanos, reação 
rápida, enérgica e visível às restrições das 
liberdades de expressão, associação e 
reunião) e de fornecer sistematicamente 
informações aos defensores dos direitos 
humanos e/ou às suas famílias sobre as 
medidas tomadas em seu favor, como 
previsto nas diretrizes da UE sobre os 
defensores dos direitos humanos;

62. Salienta a importância de a UE ter uma 
ação pró-ativa (reação e apoio a defensores 
dos direitos humanos ameaçados, 
observação de julgamento contra 
defensores dos direitos humanos, reação 
rápida, enérgica e visível às restrições das 
liberdades de expressão, associação e 
reunião) e de fornecer sistematicamente 
informações aos defensores dos direitos 
humanos e/ou às suas famílias sobre as 
medidas tomadas em seu favor, como 
previsto nas diretrizes da UE sobre os 
defensores dos direitos humanos; insta, 
neste contexto, a um reforço do 
mecanismo do Instrumento Europeu para 
a Democracia e os Direitos Humanos que 
visa proporcionar medidas de proteção 
urgentes a defensores dos direitos 
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humanos em perigo ou em risco;

Or. en

Alteração 271
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 62-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

62-A. Lamenta que o apelo do PE no 
sentido de reforçar a visibilidade do 
prémio anual Sakharov não tenha sido 
acolhido, já que o Prémio Sakharov é 
apenas mencionado de forma declarativa 
na secção PE do relatório anual; salienta 
uma vez mais que é necessário um 
acompanhamento adequado pelo SEAE 
do bem-estar dos candidatos e dos 
laureados e das situações nos seus países; 
reitera o seu apelo ao SEAE e à Comissão 
para que entrem em contacto regular com 
os candidatos e laureados com o Prémio 
Sakharov a fim de assegurar um diálogo e 
um acompanhamento permanentes da 
situação dos direitos humanos nos 
respetivos países e de oferecer proteção 
aos que são alvo de intensa perseguição; 
insta o SEAE a incluir o Prémio 
Sakharov na secção dos defensores dos 
direitos humanos no Relatório anual 
sobre os direitos humanos;

Or. en

Alteração 272
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 62-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

62-A. Insta a Comissão e o Conselho a 
apoiarem, formarem e habilitarem os 
defensores dos direitos humanos,
as ativistas da sociedade civil e os 
jornalistas independentes e a garantirem 
a segurança e
liberdade em linha dos mesmos, e a 
defenderem os direitos fundamentais de 
liberdade de expressão,
liberdade de reunião e liberdade de 
associação em linha;

Or. en

Alteração 273
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 63

Proposta de resolução Alteração

63. Reitera a sua posição inequívoca contra 
a pena de morte em todas as situações e 
circunstâncias e apoia veementemente os 
esforços da UE para fazer aprovar uma 
resolução forte sobre a moratória da pena 
de morte na 67.ª sessão da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, também visando 
ganhar impulso no período que precede o 
congresso mundial contra a pena de morte;

63. Reitera a sua posição inequívoca contra 
a pena de morte em todas as situações e 
circunstâncias e apoia veementemente os 
esforços da UE para fazer aprovar uma 
resolução forte sobre a moratória da pena 
de morte na 67.ª sessão da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, também visando 
ganhar impulso no período que precede o 
congresso mundial contra a pena de morte; 
frisa o facto de a UE ser o principal 
interveniente e o maior doador para a luta 
contra a pena de morte;

Or. en

Alteração 274
Sarah Ludford, Leonidas Donskis

Proposta de resolução
N.º 63-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

6-A. Saúda a decisão da Comissão, de 
2011, de alterar o Regulamento (CE) n.º 
1236/2005 do Conselho para reforçar o 
controlo da exportação de determinadas 
substâncias suscetíveis de serem utilizadas 
para aplicar a pena de morte; 
congratula-se com as medidas proativas 
adotadas por determinadas empresas 
farmacêuticas da UE visando pôr termo a 
exportações para países terceiros onde 
exista um risco previsível de que as 
referidas substâncias sejam utilizadas em 
execuções; exorta mais empresas 
farmacêuticas da UE a adotarem medidas 
semelhantes; insta a Comissão a 
estabelecer uma cláusula "vassoura" no 
Regulamento (CE) n.º 1236/2005 que 
exija, nomeadamente, uma autorização de 
exportação prévia para qualquer 
substância suscetível de ser utilizada em 
execuções;

Or. en

Alteração 275
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 64

Proposta de resolução Alteração

64. Saúda a avaliação de organizações dos 
direitos humanos de que a aplicação da 
pena de morte, em 2011, confirma 
genericamente uma tendência mundial no 
sentido da abolição; lamenta, no entanto, 
que se tenha registado um aumento 
significativo no número de execuções no 
Irão, Iraque e Arábia Saudita; manifesta 
grande desapontamento pela recusa da 
China em revelar informações credíveis 
sobre a sua aplicação da pena de morte e 

64. Saúda a avaliação de organizações dos 
direitos humanos de que a aplicação da 
pena de morte, em 2011, confirma 
genericamente uma tendência mundial no 
sentido da abolição; congratula-se com a 
abolição da pena de morte no Estado 
americano do Ilinóis, mas lamenta que os 
Estados Unidos continuarem a executar 
pessoas apesar de ser o único país do G8 a 
fazê-lo, em 2011;
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sobre as execuções que ascendem a 
milhares, de acordo com a Amnistia 
Internacional; congratula-se com a 
abolição da pena de morte no Estado 
americano do Ilinóis , mas lamenta que os 
Estados Unidos continuarem a executar 
pessoas apesar de ser o único país do G8 a 
fazê-lo, em 2011; recorda com 
preocupação que a Bielorrússia é o único 
país europeu que continua a recorrer à 
pena de morte; insta a UE e os seus 
Estados-Membros a levantarem esta 
questão, de forma consistente, nos seus 
diálogos com estes países;

Or. en

Alteração 276
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 64

Proposta de resolução Alteração

64. Saúda a avaliação de organizações dos 
direitos humanos de que a aplicação da 
pena de morte, em 2011, confirma 
genericamente uma tendência mundial no 
sentido da abolição; lamenta, no entanto, 
que se tenha registado um aumento 
significativo no número de execuções no 
Irão, Iraque e Arábia Saudita; manifesta 
grande desapontamento pela recusa da 
China em revelar informações credíveis 
sobre a sua aplicação da pena de morte e 
sobre as execuções que ascendem a 
milhares, de acordo com a Amnistia 
Internacional; congratula-se com a 
abolição da pena de morte no Estado 
americano do Ilinóis , mas lamenta que os 
Estados Unidos continuarem a executar 
pessoas apesar de ser o único país do G8 a 
fazê-lo, em 2011; recorda com 
preocupação que a Bielorrússia é o único 
país europeu que continua a recorrer à pena 

64. Salienta que, de acordo com os dados 
disponíveis, a pena de morte atinge, em 
primeiro lugar, os mais desfavorecidos e
saúda a avaliação de organizações dos 
direitos humanos de que a aplicação da 
pena de morte, em 2011, confirma 
genericamente uma tendência mundial no 
sentido da abolição; lamenta, no entanto, 
que se tenha registado um aumento 
significativo no número de execuções no 
Irão, Iraque e Arábia Saudita; manifesta 
grande desapontamento pela recusa da 
China em revelar informações credíveis 
sobre a sua aplicação da pena de morte e 
sobre as execuções que ascendem a 
milhares, de acordo com a Amnistia 
Internacional; congratula-se com a 
abolição da pena de morte no Estado 
americano do Ilinóis, mas lamenta que os 
Estados Unidos continuarem a executar 
pessoas apesar de ser o único país do G8 a 



AM\913203PT.doc 159/236 PE496.431v01-00

PT

de morte; insta a UE e os seus Estados-
Membros a levantarem esta questão, de 
forma consistente, nos seus diálogos com 
estes países;

fazê-lo, em 2011; condena a decisão do 
Supremo Tribunal da Coreia do Sul de 
voltar a legalizar a pena de morte, quando 
o país era considerado de facto 
abolicionista; recorda a Resolução do 
Parlamento Europeu P7_TA (2010) 0068 
sobre a Coreia do Sul; recorda com 
preocupação que a Bielorrússia é o único 
país europeu que continua a recorrer à pena 
de morte; insta a UE e os seus Estados-
Membros a levantarem esta questão, de 
forma consistente, nos seus diálogos com 
estes países;

Or. fr

Alteração 277
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 64

Proposta de resolução Alteração

64. Saúda a avaliação de organizações dos 
direitos humanos de que a aplicação da 
pena de morte, em 2011, confirma 
genericamente uma tendência mundial no 
sentido da abolição; lamenta, no entanto, 
que se tenha registado um aumento 
significativo no número de execuções no 
Irão, Iraque e Arábia Saudita; manifesta 
grande desapontamento pela recusa da 
China em revelar informações credíveis 
sobre a sua aplicação da pena de morte e 
sobre as execuções que ascendem a 
milhares, de acordo com a Amnistia 
Internacional; congratula-se com a 
abolição da pena de morte no Estado 
americano do Ilinóis, mas lamenta que os 
Estados Unidos continuarem a executar 
pessoas apesar de ser o único país do G8 a 
fazê-lo, em 2011; recorda com 
preocupação que a Bielorrússia é o único 
país europeu que continua a recorrer à pena 
de morte; insta a UE e os seus Estados-

64. Saúda a avaliação de organizações dos 
direitos humanos de que a aplicação da 
pena de morte, em 2011, confirma 
genericamente uma tendência mundial no 
sentido da abolição; saúda a abolição da 
pena de morte na Tailândia para autores 
de crimes com idade inferior a 18 anos;
lamenta, no entanto, que se tenha registado 
um aumento significativo no número de 
execuções no Irão, Iraque, Arábia Saudita e 
nos Estados Unidos; manifesta grande 
desapontamento pela recusa da China em 
revelar informações credíveis sobre a sua 
aplicação da pena de morte e sobre as 
execuções que ascendem a milhares, de 
acordo com a Amnistia Internacional; 
congratula-se com a abolição da pena de 
morte no Estado americano do Ilinóis, mas 
lamenta que os Estados Unidos 
continuarem a executar pessoas apesar de 
ser o único país do G8 a fazê-lo, em 2011; 
recorda com preocupação que a 
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Membros a levantarem esta questão, de 
forma consistente, nos seus diálogos com 
estes países;

Bielorrússia é o único país europeu que 
continua a recorrer à pena de morte; insta a 
UE e os seus Estados-Membros a 
levantarem esta questão, de forma 
consistente, nos seus diálogos com estes 
países;

Or. en

Alteração 278
Ryszard Czarnecki

Proposta de resolução
N.º 64

Proposta de resolução Alteração

64. Saúda a avaliação de organizações dos 
direitos humanos de que a aplicação da 
pena de morte, em 2011, confirma 
genericamente uma tendência mundial no 
sentido da abolição; lamenta, no entanto, 
que se tenha registado um aumento 
significativo no número de execuções no 
Irão, Iraque e Arábia Saudita; manifesta 
grande desapontamento pela recusa da 
China em revelar informações credíveis 
sobre a sua aplicação da pena de morte e 
sobre as execuções que ascendem a 
milhares, de acordo com a Amnistia 
Internacional; congratula-se com a 
abolição da pena de morte no Estado 
americano do Ilinóis, mas lamenta que os 
Estados Unidos continuarem a executar 
pessoas apesar de ser o único país do G8 a 
fazê-lo, em 2011; recorda com 
preocupação que a Bielorrússia é o único 
país europeu que continua a recorrer à pena 
de morte; insta a UE e os seus Estados-
Membros a levantarem esta questão, de 
forma consistente, nos seus diálogos com 
estes países;

64. Saúda a avaliação de organizações dos 
direitos humanos de que a aplicação da 
pena de morte, em 2011, confirma 
genericamente uma tendência mundial no 
sentido da abolição; lamenta, no entanto, 
que se tenha registado um aumento 
significativo no número de execuções no 
Paquistão, Irão, Iraque e Arábia Saudita; 
manifesta grande desapontamento pela 
recusa da China em revelar informações 
credíveis sobre a sua aplicação da pena de 
morte e sobre as execuções que ascendem a 
milhares, de acordo com a Amnistia 
Internacional; congratula-se com a 
abolição da pena de morte no Estado 
americano do Ilinóis, mas lamenta que os 
Estados Unidos continuarem a executar 
pessoas apesar de ser o único país do G8 a 
fazê-lo, em 2011; recorda com 
preocupação que a Bielorrússia é o único 
país europeu que continua a recorrer à pena 
de morte; insta o Governo paquistanês a 
eliminar a Lei sobre a Blasfémia; insta a 
UE e os seus Estados-Membros a 
levantarem esta questão, de forma 
consistente, nos seus diálogos com estes 
países;

Or. en
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Alteração 279
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 64

Proposta de resolução Alteração

64. Saúda a avaliação de organizações dos 
direitos humanos de que a aplicação da 
pena de morte, em 2011, confirma 
genericamente uma tendência mundial no 
sentido da abolição; lamenta, no entanto, 
que se tenha registado um aumento 
significativo no número de execuções no 
Irão, Iraque e Arábia Saudita; manifesta 
grande desapontamento pela recusa da 
China em revelar informações credíveis 
sobre a sua aplicação da pena de morte e 
sobre as execuções que ascendem a 
milhares, de acordo com a Amnistia 
Internacional; congratula-se com a 
abolição da pena de morte no Estado 
americano do Ilinóis , mas lamenta que os 
Estados Unidos continuarem a executar 
pessoas apesar de ser o único país do G8 a 
fazê-lo, em 2011; recorda com 
preocupação que a Bielorrússia é o único 
país europeu que continua a recorrer à pena 
de morte; insta a UE e os seus Estados-
Membros a levantarem esta questão, de 
forma consistente, nos seus diálogos com 
estes países;

64. Saúda a avaliação de organizações dos 
direitos humanos de que a aplicação da 
pena de morte, em 2011, confirma 
genericamente uma tendência mundial no 
sentido da abolição; lamenta, no entanto, 
que se tenha registado um aumento 
significativo no número de execuções no 
Irão, Iraque e Arábia Saudita; manifesta 
grande desapontamento pela recusa da 
China em revelar informações credíveis 
sobre a sua aplicação da pena de morte e 
sobre as execuções que ascendem a 
milhares, de acordo com a Amnistia 
Internacional; congratula-se com a 
abolição da pena de morte no Estado 
americano do Ilinóis , mas lamenta que os 
Estados Unidos continuarem a executar 
pessoas apesar de ser o único país do G8 a 
fazê-lo, em 2011; recorda com 
preocupação que a Bielorrússia é o único 
país europeu que continua a recorrer à pena 
de morte; insta a UE e os seus Estados-
Membros a levantarem esta questão, de 
forma prioritária e consistente, nos seus 
diálogos com estes países;

Or. es

Alteração 280
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 64-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

64-A. Lamenta, no entanto, que se tenha 



PE496.431v01-00 162/236 AM\913203PT.doc

PT

registado um aumento significativo no 
número de execuções nomeadamente no 
Irão, Iraque e Arábia Saudita; manifesta 
grande desapontamento pela recusa da 
China em revelar informações credíveis 
sobre a sua aplicação da pena de morte e 
sobre as execuções que ascendem a 
milhares, de acordo com a Amnistia 
Internacional; insta ainda as autoridades 
chinesas a porem termo à aplicação 
extensiva e politizada da pena de morte e 
a garantirem salvaguardas processuais 
que assegurem a proteção das pessoas 
sentenciadas à morte, incluindo o direito 
a um julgamento justo, conforme aos 
padrões internacionais; recorda com 
preocupação que a Bielorrússia é o único 
país europeu que continua a recorrer à 
pena de morte; insta a UE e os seus 
Estados-Membros a levantarem esta 
questão, de forma consistente, nos seus 
diálogos com estes países e a exigirem 
maior transparência no que respeita às 
sentenças de pena de morte e às 
execuções e, em conformidade com os 
padrões internacionais de equidade, e a 
garantirem a proteção dos direitos das 
pessoas que enfrentam a pena de morte;

Or. en

Alteração 281
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 64-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

64-A. Afirma que a UE, que já obteve no 
passado resultados concretos na luta 
contra a pena de morte, deve assumir um 
compromisso mais firme e solicitar às 
instituições e aos Estados-Membros que 
mantenham e reforcem o seu 
compromisso e vontade política na defesa 
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desta causa, com o objetivo de conseguir 
que a pena de morte seja definitivamente 
abolida no mundo;

Or. es

Alteração 282
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 64-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

64-A. Defende que a UE não deve nunca 
ser cúmplice na execução de sentenças de 
morte; insta, por conseguinte, a um 
controlo regular e atualizado das 
exportações de substâncias produzidas 
por empresas farmacêuticas europeias 
suscetíveis de serem utilizadas na 
execução de sentenças de morte em países 
terceiros, nomeadamente nos EUA;

Or. en

Alteração 283
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 65-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

65-A. Saúda o alargamento dos grupos 
que requerem uma proteção especial, nas 
diretrizes atualizadas, a pessoas que 
enfrentem a discriminação com base na 
orientação sexual ou na identidade de 
género, bem como o compromisso em 
exortar os países terceiros para que 
disponibilizem um procedimento interno 
para queixas e relatórios que incluam as 
questões de género e relacionadas com as 
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crianças;  lamenta, no entanto, que os 
esforços coordenados da UE para 
combater a tortura não abordem a sua 
dimensão de género de uma forma mais 
abrangente, situação que decorre da falta 
de informação substantiva sobre todas as 
formas de tortura e maus tratos;

Or. en

Alteração 284
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 66-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

66-A. Sublinha que a definição da 
escravidão das Nações Unidas 
corresponde ao estado ou condição de 
alguém sobre quem se exerçam o poder 
ou um conjunto de poderes que traduzem 
um direito de propriedade; lamenta o 
facto de continuarem a subsistir formas 
de escravatura modernas, incluindo na 
União Europeia; solicita, por 
conseguinte, à Comissão que adote uma 
política muito mais firme neste domínio, 
nomeadamente no que diz respeito aos 
empregados domésticos, categoria 
socioprofissional mais afetada por estas 
formas de escravatura;

Or. fr

Alteração 285
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 66-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

66-A. Saúda a Decisão da Comissão, de 
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20 de dezembro de 2011, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1236/2005, e o 
consequente reforço dos controlos de 
exportação de determinadas substâncias 
suscetíveis de serem utilizadas nas 
execuções e de equipamentos suscetíveis 
de serem utilizados para fins de tortura ou 
em execuções; solicita à Comissão que 
supra as lacunas que permanecem no 
regulamento introduzindo uma cláusula 
"vassoura" de utilização final que proíba 
a exportação de qualquer substância 
suscetível de ser utilizada para fins de 
tortura ou de execução;

Or. en

Alteração 286
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 66-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

66-B. Insta novamente a Comissão a 
inserir no Regulamento (CE) 
n.º 1236/2005 do Conselho relativo ao 
comércio de determinadas mercadorias 
suscetíveis de serem utilizadas para 
aplicar a pena de morte ou infligir tortura 
ou outras penas ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes, uma cláusula 
de "utilização final para infligir tortura" 
que permita aos Estados-Membros, com 
base em informação prévia, licenciar e, 
deste modo, recusar a exportação de 
quaisquer artigos que configurem um 
risco substancial de virem a ser utilizados 
para estes fins pelos utilizadores finais a 
que se destinam;

Or. en
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Alteração 287
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 67

Proposta de resolução Alteração

67. Lamenta que o abuso político da 
psiquiatria continue a ser um problema 
doloroso em vários países, incluindo a 
Rússia, que têm um historial de utilização 
de métodos psiquiátricos violentos em 
apoio a regimes antidemocráticos, para 
tentar intimidar e deter segmentos da 
sociedade e indivíduos dissidentes; salienta 
com inquietação que esta tendência está 
associada a formas de tortura vagas e 
difíceis de apreender, incluindo o terror 
psicológico e as condições degradantes das 
prisões;

67. Lamenta que o abuso político da 
psiquiatria continue a ser um problema 
doloroso em vários países, que têm um 
historial de utilização de métodos 
psiquiátricos violentos em apoio a regimes 
antidemocráticos, para tentar intimidar e 
deter segmentos da sociedade e indivíduos 
dissidentes; salienta com inquietação que 
esta tendência está associada a formas de 
tortura vagas e difíceis de apreender, 
incluindo o terror psicológico e as 
condições degradantes das prisões;

Or. en

Alteração 288
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 67-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

67-A. Reitera a sua condenação das 
práticas de entregas extraordinárias, de 
prisões secretas e de tortura nas quais os 
Estados Unidos e os Estados-Membros da 
UE estiveram envolvidos, que são 
proibidas ao abrigo do Direito nacional e 
internacional em matéria de direitos 
humanos e que violam, entre outros, os 
direitos à liberdade, à segurança, a um 
tratamento baseado na humanidade, à 
proteção contra a tortura, à presunção de 
inocência, a um julgamento justo, a 
assessoria jurídica e a proteção equitativa 
ao abrigo da lei; lamenta que não tenham 
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ainda sido apuradas responsabilidades, 
nem nos EUA, nem a nível da UE; espera 
convictamente que, de acordo com as 
promessas que foram feitas, o centro de 
detenção e de tortura de Guantánamo seja 
encerrado o mais rapidamente possível;

Or. fr

Alteração 289
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 68

Proposta de resolução Alteração

68. Chama a atenção para a importância do 
Relatório do relator especial das Nações 
Unidas (A/66/268), de 5 de agosto de 2011, 
sobre a tortura e outros tratamentos ou 
penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes, que se centra nos efeitos da 
detenção em regime de isolamento, 
incluindo a utilização deste método em 
clínicas psiquiátricas, expressa grave 
preocupação com as provas provenientes 
de diferentes países que atestam a 
utilização de hospitais psiquiátricos como 
verdadeiros centros de detenção; apela à 
VP/AR e ao SEAE para que prestem uma 
atenção adequada a este problema;

68. Chama a atenção para a importância do 
Relatório do relator especial das Nações 
Unidas (A/66/268), de 5 de agosto de 2011, 
sobre a tortura e outros tratamentos ou 
penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes, que se centra nos efeitos da 
detenção em regime de isolamento, 
incluindo a utilização deste método em 
clínicas psiquiátricas, expressa grave 
preocupação com as provas provenientes 
de diferentes países que atestam a 
utilização de hospitais psiquiátricos como 
verdadeiros centros de detenção; apela à 
VP/AR, ao Representante Especial da UE 
para os direitos humanos, ao SEAE e à 
Comissão para que prestem uma atenção 
adequada a este problema;

Or. en

Alteração 290
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jacky 
Hénin

Proposta de resolução
N.º 68-A (novo)



PE496.431v01-00 168/236 AM\913203PT.doc

PT

Proposta de resolução Alteração

68-A. Lamenta que as violações dos 
direitos humanos continuem a ser um 
problema doloroso nas regiões ocupadas 
de Chipre. Milhares de refugiados, que 
foram forçados a abandonar os seus lares 
e bens, veem negado até hoje, pelas forças 
militares turcas, a possibilidade de 
viverem na sua pátria. Além disso, as 
famílias e os familiares de pessoas 
desaparecidas continuam a ver negado o 
direito de obterem uma resposta sobre o 
destino dos seus parentes, já que a 
Turquia não facilita o acesso a zonas 
militares e aos relatórios pertinentes dos 
arquivos sobre as investigações do Comité 
das Pessoas Desaparecidas em Chipre. 

Or. en

Alteração 291
Anna Záborská

Proposta de resolução
N.º 69-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

69-A. Condena igualmente e apela a que 
sejam tomadas medidas específicas para 
combater tratamentos cruéis, desumanos 
e degradantes como os abortos forçados e 
para seleção do sexo e a esterilização 
forçada de mulheres e de homens;

Or. en

Alteração 292
Carlo Casini

Proposta de resolução
N.º 69-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

69-A. No contexto das estratégias de luta 
contra a tortura e outras penas ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes, condena veementemente 
certas práticas como a mutilação genital 
feminina (MGF) e o aborto e a 
esterilização forçados, e solicita que sejam 
tomadas medidas específicas para as 
combater;

Or. it

Alteração 293
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
Subtítulo 14

Proposta de resolução Alteração

Discriminação de grupos sociais Discriminação

Or. en

Alteração 294
Anna Záborská

Proposta de resolução
N.º 70

Proposta de resolução Alteração

70. Lamenta profundamente que a 
homossexualidade continue a ser crime em 
78 Estados, incluindo cinco nos quais está 
sujeita à pena de morte; exorta estes 
Estados a descriminalizarem a 
homossexualidade sem demora, a libertar 
as pessoas que se encontram detidas com 
base na sua orientação sexual e a não as 
executar; insta o SEAE a utilizar 
plenamente o conjunto de instrumentos 

70. Toma nota do facto de a 
homossexualidade, de acordo com as 
legislações nacionais em vigor, continuar
a ser crime em 78 Estados, incluindo cinco 
nos quais está sujeita à pena de morte; 
exorta estes Estados a descriminalizarem a 
homossexualidade sem demora, a libertar 
as pessoas que se encontram detidas com 
base na sua orientação sexual e a não as 
executar;
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LGBT para proteger os direitos das 
pessoas LGBTI; apela ao Conselho para 
que trabalhe no sentido de elaborar 
diretrizes vinculativas neste domínio; 
insta o SEAE e os Estados-Membros para 
que ajudem os defensores dos direitos 
humanos de LGBTI, nos países em que 
estejam em risco, e apela à VP/AR para 
que continue a deixar claro o firme 
compromisso da União Europeia para 
com a igualdade e a não discriminação 
com base na orientação sexual, identidade 
de género e expressão de género no 
mundo, incluindo através do lançamento 
e apoio de iniciativas a nível bilateral, 
internacional e das Nações Unidas sobre 
estas matérias; reafirma o seu apelo à 
Comissão para que elabore um roteiro 
para a igualdade com base na orientação 
sexual e identidade de género;

Or. fr

Alteração 295
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 70

Proposta de resolução Alteração

70. Lamenta profundamente que a 
homossexualidade continue a ser crime em 
78 Estados, incluindo cinco nos quais está 
sujeita à pena de morte; exorta estes 
Estados a descriminalizarem a 
homossexualidade sem demora, a libertar 
as pessoas que se encontram detidas com 
base na sua orientação sexual e a não as 
executar; insta o SEAE a utilizar 
plenamente o conjunto de instrumentos 
LGBT para proteger os direitos das pessoas 
LGBTI; apela ao Conselho para que 
trabalhe no sentido de elaborar diretrizes 
vinculativas neste domínio; insta o SEAE e 
os Estados-Membros para que ajudem os 

70. Exige que os Estados-Membros se 
oponham vigorosamente a qualquer 
tentativa de enfraquecimento dos 
conceitos de universalidade, 
indivisibilidade e interdependência dos 
direitos humanos e que encorajem 
ativamente o CDHNU a conferir a mesma 
atenção a todas as formas de 
discriminação, incluindo em função do 
género, da raça, da idade, da orientação 
sexual e da religião ou convicção; lamenta 
profundamente que a homossexualidade 
continue a ser crime em 78 Estados, 
incluindo cinco nos quais está sujeita à 
pena de morte; exorta estes Estados a 
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defensores dos direitos humanos de 
LGBTI, nos países em que estejam em 
risco, e apela à VP/AR para que continue a 
deixar claro o firme compromisso da União 
Europeia para com a igualdade e a não 
discriminação com base na orientação 
sexual, identidade de género e expressão de 
género no mundo, incluindo através do 
lançamento e apoio de iniciativas a nível 
bilateral, internacional e das Nações 
Unidas sobre estas matérias; reafirma o seu 
apelo à Comissão para que elabore um 
roteiro para a igualdade com base na 
orientação sexual e identidade de género;

descriminalizarem a homossexualidade 
sem demora, a libertar as pessoas que se 
encontram detidas com base na sua 
orientação sexual e a não as executar; insta 
o SEAE a utilizar plenamente o conjunto 
de instrumentos LGBT para proteger os 
direitos das pessoas LGBTI; apela ao 
Conselho para que trabalhe no sentido de 
elaborar diretrizes vinculativas neste 
domínio; insta o SEAE e os Estados-
Membros para que ajudem os defensores 
dos direitos humanos de LGBTI, nos países 
em que estejam em risco, e apela à VP/AR 
e ao Representante Especial da UE para 
os direitos humanos para que continuem a 
deixar claro o firme compromisso da União 
Europeia para com a igualdade e a não 
discriminação com base na orientação 
sexual, identidade de género e expressão de 
género no mundo, incluindo através do 
lançamento e apoio de iniciativas a nível 
bilateral, internacional e das Nações 
Unidas sobre estas matérias; reafirma o seu 
apelo à Comissão para que elabore um 
roteiro para a igualdade com base na 
orientação sexual e identidade de género;

Or. en

Alteração 296
Leonidas Donskis, Barbara Lochbihler, Sarah Ludford, Richard Howitt, Marie-
Christine Vergiat, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 70

Proposta de resolução Alteração

70. Lamenta profundamente que a 
homossexualidade continue a ser crime em 
78 Estados, incluindo cinco nos quais está 
sujeita à pena de morte; exorta estes 
Estados a descriminalizarem a 
homossexualidade sem demora, a libertar 
as pessoas que se encontram detidas com 
base na sua orientação sexual e a não as 

70. Lamenta profundamente que a 
homossexualidade continue a ser crime em 
78 Estados, incluindo cinco nos quais está 
sujeita à pena de morte; exorta estes 
Estados a descriminalizarem a 
homossexualidade sem demora, a libertar 
as pessoas que se encontram detidas com 
base na sua orientação sexual ou 
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executar; insta o SEAE a utilizar 
plenamente o conjunto de instrumentos 
LGBT para proteger os direitos das pessoas 
LGBTI; apela ao Conselho para que 
trabalhe no sentido de elaborar diretrizes 
vinculativas neste domínio; insta o SEAE e 
os Estados-Membros para que ajudem os 
defensores dos direitos humanos de 
LGBTI, nos países em que estejam em 
risco, e apela à VP/AR para que continue a 
deixar claro o firme compromisso da União 
Europeia para com a igualdade e a não 
discriminação com base na orientação 
sexual, identidade de género e expressão de 
género no mundo, incluindo através do 
lançamento e apoio de iniciativas a nível 
bilateral, internacional e das Nações 
Unidas sobre estas matérias; reafirma o seu 
apelo à Comissão para que elabore um 
roteiro para a igualdade com base na 
orientação sexual e identidade de género;

identidade de género e a não as executar; 
insta o SEAE a utilizar plenamente o 
conjunto de instrumentos LGBT para 
proteger os direitos das pessoas LGBTI; 
apela ao Conselho para que trabalhe no 
sentido de elaborar diretrizes vinculativas 
neste domínio; insta o SEAE e os Estados-
Membros para que ajudem os defensores 
dos direitos humanos de LGBTI, nos países 
em que estejam em risco, e apela à VP/AR 
para que continue a deixar claro o firme 
compromisso da União Europeia para com 
a igualdade e a não discriminação com 
base na orientação sexual, identidade de 
género e expressão de género no mundo, 
incluindo através do lançamento e apoio de 
iniciativas a nível bilateral, internacional e 
das Nações Unidas sobre estas matérias; 
reafirma o seu apelo à Comissão para que 
elabore um roteiro para a igualdade com 
base na orientação sexual e identidade de 
género;

Or. en

Alteração 297
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 70-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

70-A. Salienta a aprovação por parte da 
UE da Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (UNCRPD), e a adoção da 
Estratégia Europeia para a Deficiência 
2010-2020, nomeadamente a área de ação 
8; condena toda e qualquer forma de 
discriminação com base na deficiência, e 
insta todos os Estados a ratificarem e a 
aplicarem a UNCRPD; salienta que a UE 
também precisa de controlar a aplicação 
da UNCRPD no seu próprio território;
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Or. en

Alteração 298
Leonidas Donskis, Barbara Lochbihler, Jörg Leichtfried, Sarah Ludford, Richard 
Howitt, Marie-Christine Vergiat, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 70-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

70-A. Insta os Estados-Membros a 
concederem asilo às pessoas que fujam da 
perseguição nos países onde a 
comunidade LGBT seja criminalizada, 
com base nos receios devidamente 
fundados de perseguição e confiando na 
identificação que essas pessoas fazem de 
si próprias como lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais ou intersexuais;

Or. en

Alteração 299
Leonidas Donskis, Barbara Lochbihler, Jörg Leichtfried, Sarah Ludford, Richard 
Howitt, Marie-Christine Vergiat, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 70-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

70-B. Reafirma que o princípio da 
não-discriminação, incluindo em razão do 
sexo e da orientação sexual, constitui um 
elemento fundamental na parceria 
ACP-UE;

Or. en

Alteração 300
Leonidas Donskis, Barbara Lochbihler, Jörg Leichtfried, Sarah Ludford, Richard 
Howitt, Marie-Christine Vergiat, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake



PE496.431v01-00 174/236 AM\913203PT.doc

PT

Proposta de resolução
N.º 70-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

70-C. Salienta que, para a política externa 
seja credível e coerente no domínio dos 
direitos fundamentais, o Conselho deve 
adotar a diretiva sobre a igualdade de 
tratamento entre as pessoas, 
independentemente da sua religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual e alargar o âmbito de aplicação da 
Decisão-Quadro relativa à luta contra o 
racismo e a xenofobia para abranger 
outros grupos específicos, como as 
pessoas LGBT;

Or. en

Alteração 301
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, 
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 71

Proposta de resolução Alteração

71. Condena as persistentes violações dos 
direitos humanos contra pessoas que 
sofrem discriminação com base na casta, 
incluindo a recusa de igualdade e de acesso 
à justiça, a segregação contínua e os 
obstáculos devidos às castas na 
prossecução de direitos humanos 
fundamentais; solicita ao Conselho, ao 
SEAE e à Comissão que adotem uma ação 
conjunta sobre a discriminação com base 
na casta, nomeadamente nas comunicações 
sobre direitos humanos, nos quadros e nas 
estratégias nacionais e nos diálogos da UE, 
sempre que adequado;

71. Condena as persistentes violações dos 
direitos humanos contra pessoas que 
sofrem discriminação com base na casta, 
incluindo a recusa de igualdade e de acesso 
à justiça, a segregação contínua e os 
obstáculos devidos às castas na 
prossecução de direitos humanos 
fundamentais; solicita ao Conselho, ao 
SEAE e à Comissão que adotem uma ação 
conjunta sobre a discriminação com base 
na casta, nomeadamente nas comunicações 
sobre direitos humanos, nos quadros e nas 
estratégias nacionais e nos diálogos da UE, 
sempre que adequado e que promovam o 
projeto dos Princípios e Diretrizes das 
Nações Unidas em matéria de eliminação 
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da discriminação em razão do trabalho e 
da ascendência, enquanto quadro 
orientador para eliminar a discriminação 
por castas, e que trabalhem para que seja 
apoiado pelo Conselho dos Direitos do 
Homem das Nações Unidas;

Or. en

Alteração 302
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 71

Proposta de resolução Alteração

71. Condena as persistentes violações dos 
direitos humanos contra pessoas que 
sofrem discriminação com base na casta, 
incluindo a recusa de igualdade e de acesso 
à justiça, a segregação contínua e os 
obstáculos devidos às castas na 
prossecução de direitos humanos 
fundamentais; solicita ao Conselho, ao 
SEAE e à Comissão que adotem uma ação 
conjunta sobre a discriminação com base 
na casta, nomeadamente nas comunicações 
sobre direitos humanos, nos quadros e nas 
estratégias nacionais e nos diálogos da UE, 
sempre que adequado;

71. Constata as persistentes violações dos 
direitos humanos contra pessoas que 
sofrem discriminação com base na sua 
efetiva ou alegada pertença a um grupo, 
em razão, nomeadamente, da sua crença 
ou da sua cultura; condena, em 
particular, as discriminações baseadas na 
pertença a uma casta, incluindo a recusa 
de igualdade e de acesso à justiça, a 
segregação contínua e os obstáculos 
devidos às castas na prossecução de 
direitos humanos fundamentais; solicita ao 
Conselho, ao SEAE e à Comissão que 
adotem uma ação conjunta sobre a 
discriminação com base na casta, 
nomeadamente nas comunicações sobre 
direitos humanos, nos quadros e nas 
estratégias nacionais e nos diálogos da UE, 
sempre que adequado;

Or. fr

Alteração 303
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, 
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 71-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

71-A. Solicita que a Alta Representante e 
o Representante Especial para os direitos 
humanos reconheçam plenamente que a 
discriminação por castas é uma situação 
transversal em matéria de direitos 
humanos e de pobreza que afeta de forma 
mais grave as mulheres;

Or. en

Alteração 304
Renate Weber, Leonidas Donskis

Proposta de resolução
N.º 72

Proposta de resolução Alteração

72. Regista com inquietação que as 
populações indígenas estão em especial 
risco de serem objeto de discriminação e 
que são particularmente vulneráveis a 
mudanças e perturbações políticas, 
económicas e ambientais; observa que a 
maioria vive abaixo do limiar de pobreza e 
tem pouco ou nenhum acesso aos sistemas 
de representação, de tomada de decisões 
políticas ou de justiça; manifesta especial 
preocupação sobre os relatos de usurpação 
generalizada de terras, deslocações 
forçadas e abusos dos direitos humanos 
resultantes de conflitos armados;

72. Regista com inquietação que as 
populações indígenas estão em especial 
risco de serem objeto de discriminação e 
que são particularmente vulneráveis a 
mudanças e perturbações políticas, 
económicas, ambientais e relacionadas 
com o trabalho; observa que a maioria 
vive abaixo do limiar de pobreza e tem 
pouco ou nenhum acesso aos sistemas de 
representação, de tomada de decisões 
políticas ou de justiça; manifesta especial 
preocupação sobre os relatos de usurpação 
generalizada de terras, deslocações 
forçadas e abusos dos direitos humanos 
resultantes de conflitos armados;

Or. en

Alteração 305
Kinga Gál, László Tőkés

Proposta de resolução
N.º 72-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

72-A. Realça que as comunidades de 
minorias tradicionais nacionais têm 
necessidades específicas diferentes dos 
outros grupos minoritários e que existe a 
necessidade de salvaguardar o tratamento 
igual destas minorias em relação à 
educação, aos cuidados de saúde, aos 
serviços sociais e a outros serviços 
públicos, e, além disso, de promover em 
todas as áreas da vida económica, social, 
política e cultural uma igualdade plena e 
efetiva entre as pessoas pertencentes a 
uma minoria nacional e as pertencentes à 
maioria;

Or. en

Alteração 306
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 72-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

72-A. Solicita à Comissão e ao Conselho 
que promovam a legitimação oficial e 
judicial do termo "refugiado climático" 
(que visa descrever as pessoas obrigadas a 
abandonar as suas casas e procurar 
refúgio noutro país como consequência 
das alterações climáticas), o qual ainda 
não é reconhecido no Direito 
internacional, nem em qualquer acordo 
internacional juridicamente vinculativo;

Or. en

Alteração 307
Charles Goerens
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Proposta de resolução
N.º 72-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

72-A. Convida a UE e os seus Estados-
Membros a promoverem, no interior e no 
exterior da União Europeia, a Convenção 
internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, criada em 2006 
no âmbito da ONU;

Or. fr

Alteração 308
Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 72-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

72-A. Considera que os recursos naturais, 
na medida em que são necessários à vida 
e tendo em conta os benefícios coletivos 
que proporcionam, podem ser 
considerados bens comuns da 
humanidade; observa, no entanto, que um 
número significativo de populações locais 
nem sempre tem acesso a esses recursos 
ou tem dificuldade em assegurar uma 
compensação pelos serviços para os quais 
contribui; sublinha, por conseguinte, a 
importância da definição de instrumentos 
para medir as desigualdades no acesso 
aos recursos com origem na natureza; 
congratula-se com a adoção pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 
28 de julho de 2010, da resolução que 
reconhece o direito fundamental à água e 
ao saneamento básico;  deseja que a 
União Europeia e os Estados-Membros 
apliquem as recomendações desta 
resolução que preveem o fornecimento de 
recursos financeiros, o reforço das 
capacidades e a transferência de 



AM\913203PT.doc 179/236 PE496.431v01-00

PT

tecnologias, especialmente em favor dos 
países em desenvolvimento;

Or. fr

Alteração 309
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, 
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 72-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

72-A. Salienta a importância do direito de 
cidadania como um dos direitos mais 
fundamentais, já que, em muitos países, 
são atribuídas apenas aos cidadãos de 
pleno direito as condições para cumprir e 
exercer os seus direitos humanos básicos, 
incluindo a segurança pública, o 
bem-estar e a educação;

Or. en

Alteração 310
Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 72-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

72-B. Recorda que o Banco Mundial 
estima em 60 milhões o número de 
pessoas que atualmente dependem 
diretamente das florestas e considera que 
a desflorestação constitui um sério 
obstáculo à realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio devido à 
perda dos serviços ecossistémicos 
proporcionados pelas florestas 
(nomeadamente a precipitação, a 
prevenção da erosão dos solos e a 
purificação das águas), tendo em conta 
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que 70 % das populações pobres do 
planeta vivem em zonas rurais e 
dependem diretamente dos recursos 
naturais para a sua sobrevivência e o seu 
bem-estar e que os habitantes pobres das 
zonas urbanas dependem igualmente 
destes recursos em termos dos serviços 
ecossistémicos que prestam, como a 
manutenção da qualidade do ar e da água 
e a decomposição dos resíduos; lamenta 
que estas questões não estejam no centro 
das estratégias de desenvolvimento da 
União Europeia para com os países em 
causa;

Or. fr

Alteração 311
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 72-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

72-C. Constata que um número 
considerável não só de pessoas, mas 
também de minorias culturais não tem ou 
deixou de ter acesso a determinados 
recursos devido à monopolização desses 
recursos por empresas ou entidades 
privadas que beneficiam do apoio das 
autoridades políticas nos países em causa; 
sublinha que esta situação tem 
consequências, nomeadamente em termos 
de penúria alimentar devido à expulsão de 
agricultores, ao aumento dos preços dos 
géneros alimentícios e à restrição do 
acesso a bens fundamentais, como a 
água;  exorta, por conseguinte, a União 
Europeia e os Estados-Membros a 
tomarem as medidas necessárias para pôr 
termo à monopolização dos recursos, 
nomeadamente da terra, por empresas 
europeias e a promoverem propostas nas 
instâncias e conferências internacionais e 
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regionais (Banco Mundial, OMC, 
CNUCED, FMI, OCDE, etc.) tendo em 
vista o reconhecimento dos bens públicos 
globais e a sua inscrição no quadro de 
uma convenção específica da ONU;

Or. fr

Alteração 312
Anna Záborská

Proposta de resolução
N.º 72 – subtítulo (novo)

Proposta de resolução Alteração

Pobreza extrema e direitos do Homem

Or. fr

Alteração 313
Anna Záborská

Proposta de resolução
N.º 72-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

72-A. Recorda o lema do Dia 
Internacional das Nações Unidas para a 
Erradicação da Pobreza (17 de outubro) 
"Nos lugares onde os homens são 
condenados a viver na miséria, os direitos 
do Homem são violados. Unirmo-nos para 
os fazer respeitar é um dever sagrado"; 
reafirma que a existência de situações de 
pobreza extrema generalizada constitui 
um obstáculo ao gozo pleno e ao exercício 
efetivo dos Direitos do Homem e que a 
comunidade internacional deve continuar 
a conceder uma prioridade elevada à 
redução da pobreza no curto prazo e, 
subsequentemente, à sua eliminação 
definitiva;



PE496.431v01-00 182/236 AM\913203PT.doc

PT

Or. fr

Alteração 314
Anna Záborská

Proposta de resolução
N.º 72-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

72-B. Sublinha a necessidade de definir 
um conjunto de princípios sobre a 
aplicação das normas e dos critérios 
relativos aos Direitos do Homem no 
contexto do combate à pobreza extrema 
(painel de avaliação);

Or. fr

Alteração 315
Anna Záborská

Proposta de resolução
N.º 72-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

72-C. Nota com preocupação que 
determinados fatores que relevam do 
domínio dos direitos do homem agravam 
particularmente a vulnerabilidade à 
pobreza extrema, como os problemas de 
saúde materna e infantil, os problemas de 
saúde mental, o endividamento, a 
toxicodependência, a habitação em 
condições insalubres, a apatrídia e as 
deslocações internas;

Or. fr

Alteração 316
Anna Záborská
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Proposta de resolução
N.º 72-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

72-D. Congratula-se com o facto de os 
princípios orientadores no que diz respeito 
à pobreza extrema e aos direitos do 
Homem das Nações Unidas assentarem 
na interdependência e na indivisibilidade 
de todos os direitos do Homem, bem como 
nos princípios da participação e da 
atribuição de poderes às pessoas que 
vivem em situação de pobreza extrema; 
insiste na indissociabilidade da pobreza 
extrema e dos direitos do Homem: por um 
lado, as pessoas que vivem em situação de 
pobreza extrema são, em muitos casos, 
igualmente privadas de direitos do 
Homem, sejam direitos civis, políticos, 
económicos ou sociais  e, por outro, uma 
abordagem ao combate à pobreza extrema 
baseada nos direitos do Homem é 
essencial para compreender esta situação 
e poder combatê-la;  convida o Conselho 
da União Europeia a defender esta 
abordagem no seio do Conselho 
Económico e Social das Nações Unidas;

Or. fr

Alteração 317
Mitro Repo

Proposta de resolução
N.º 74

Proposta de resolução Alteração

74. Reconhece que a evolução concreta na 
melhoria da situação das mulheres e 
crianças em situações de conflito armado 
depende frequentemente da criação de 
estruturas de responsabilização claras e 
unificadas nos serviços militares e de 
segurança sob controlo civil; insta, por 

74. Reconhece que a evolução concreta na 
melhoria da situação das mulheres e 
crianças em situações de conflito armado 
depende frequentemente da criação de 
estruturas de responsabilização claras e 
unificadas nos serviços militares e de 
segurança sob controlo civil; insta, por 
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conseguinte, as instituições da UE 
pertinentes a procurar e a aplicar métodos 
mais eficazes para efetuar reformas no 
setor da segurança nos países em conflito e 
em situação de pós-conflito, com uma forte 
tónica nos direitos das mulheres e das 
crianças, nesse contexto; exorta o SEAE e 
a Comissão a terem este aspeto em conta 
na programação e execução dos 
instrumentos de ajuda externa que abordem 
a reforma do setor da segurança;

conseguinte, as instituições da UE 
pertinentes a procurar e a aplicar métodos 
mais eficazes para efetuar reformas no 
setor da segurança nos países em conflito e 
em situação de pós-conflito, com uma forte 
tónica nos direitos, na inclusão e na 
capacitação das mulheres e das crianças, 
nesse contexto; exorta o SEAE e a 
Comissão a terem este aspeto em conta na 
programação e execução dos instrumentos 
de ajuda externa que abordem a reforma do 
setor da segurança, incluindo a 
importância da capacitação das mulheres 
na reconstrução pós-conflito;

Or. en

Alteração 318
Kinga Gál

Proposta de resolução
N.º 74-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

74-A. Solicita que o desarmamento, 
reabilitação e reintegração das crianças 
soldados enquanto elemento central nas 
políticas da UE que visam reforçar os 
direitos humanos, a proteção das crianças 
e a substituição da violência por 
mecanismos de resolução de conflitos 
políticos;

Or. en

Alteração 319
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 74-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

74-A. Salienta a sua grande preocupação 
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no que diz respeito à região africana dos 
Grandes Lagos, onde a violação é uma 
arma de guerra para eliminar todo um 
grupo populacional.

Or. en

Alteração 320
Anna Záborská

Proposta de resolução
N.º 75

Proposta de resolução Alteração

75. Exorta a UE a reforçar a sua ação para 
pôr termo às práticas de mutilação genital 
feminina (MGF), de casamentos precoces e 
forçados e de aborto sexualmente seletivo; 
insiste que estas políticas devem constituir 
elementos essenciais da abordagem da UE 
à cooperação para o desenvolvimento; 
salienta a importância de um acesso 
adequado aos meios médicos e à 
informação sobre saúde sexual e 
reprodutiva para o bem-estar das
mulheres em todos os países;

75. Exorta a UE a reforçar a sua ação para 
pôr termo às práticas de mutilação genital 
feminina (MGF), de casamentos precoces e 
forçados, de esterilização involuntária e 
de aborto sexualmente seletivo; insiste que 
estas políticas devem constituir elementos 
essenciais da abordagem da UE à 
cooperação para o desenvolvimento; 
salienta a importância de um acesso 
adequado a sistemas de saúde públicos, 
nomeadamente a cuidados de saúde
primários, ginecológicos e obstetrícios, 
nos termos previstos pela Organização 
Mundial da Saúde, e a informações a esse 
respeito, para o contentamento de todas as 
mulheres e mães do mundo;

Or. en

Alteração 321
Leonidas Donskis, Barbara Lochbihler, Sarah Ludford, Richard Howitt, Marie-
Christine Vergiat, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 75

Proposta de resolução Alteração

75. Exorta a UE a reforçar a sua ação para 
pôr termo às práticas de mutilação genital 

75. Exorta a UE a reforçar a sua ação para 
pôr termo às práticas de mutilação genital 
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feminina (MGF), de casamentos precoces e 
forçados e de aborto sexualmente seletivo; 
insiste que estas políticas devem constituir 
elementos essenciais da abordagem da UE 
à cooperação para o desenvolvimento; 
salienta a importância de um acesso 
adequado aos meios médicos e à 
informação sobre saúde sexual e 
reprodutiva para o bem-estar das mulheres 
em todos os países;

feminina (MGF), de casamentos precoces e 
forçados e de aborto sexualmente seletivo; 
insiste que estas políticas devem constituir 
elementos essenciais da abordagem da UE 
à cooperação para o desenvolvimento; 
salienta a importância de um acesso 
adequado aos meios médicos e à 
informação sobre saúde e direitos sexuais
e reprodutivos para o bem-estar das 
mulheres em todos os países;

Or. en

Alteração 322
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 75

Proposta de resolução Alteração

75. Exorta a UE a reforçar a sua ação para 
pôr termo às práticas de mutilação genital 
feminina (MGF), de casamentos precoces e 
forçados e de aborto sexualmente seletivo; 
insiste que estas políticas devem constituir 
elementos essenciais da abordagem da UE 
à cooperação para o desenvolvimento; 
salienta a importância de um acesso 
adequado aos meios médicos e à 
informação sobre saúde sexual e 
reprodutiva para o bem-estar das mulheres 
em todos os países;

75. Exorta a UE a reforçar a sua ação para 
pôr termo às práticas de mutilação genital 
feminina (MGF), de casamentos precoces e 
forçados, de crimes de honra e de aborto 
sexualmente seletivo; insiste que estas 
políticas devem constituir elementos 
essenciais da abordagem da UE à 
cooperação para o desenvolvimento; 
salienta a importância de um acesso 
adequado aos meios médicos e à 
informação sobre saúde sexual e 
reprodutiva para o bem-estar das mulheres 
em todos os países;

Or. en

Alteração 323
Mitro Repo

Proposta de resolução
N.º 75
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Proposta de resolução Alteração

75. Exorta a UE a reforçar a sua ação para 
pôr termo às práticas de mutilação genital 
feminina (MGF), de casamentos precoces e 
forçados e de aborto sexualmente seletivo; 
insiste que estas políticas devem constituir 
elementos essenciais da abordagem da UE 
à cooperação para o desenvolvimento; 
salienta a importância de um acesso 
adequado aos meios médicos e à 
informação sobre saúde sexual e 
reprodutiva para o bem-estar das mulheres 
em todos os países;

75. Exorta a UE a reforçar a sua ação para 
pôr termo às práticas de mutilação genital 
feminina (MGF), de casamentos precoces e 
forçados e de aborto sexualmente seletivo; 
insiste que estas políticas devem constituir 
elementos essenciais da abordagem da UE 
à cooperação para o desenvolvimento; 
salienta a importância de um acesso 
adequado aos meios médicos e à 
informação sobre saúde sexual e 
reprodutiva, acesso à educação para o 
bem-estar das mulheres e das jovens em 
todos os países;

Or. en

Alteração 324
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
N.º 75

Proposta de resolução Alteração

75. Exorta a UE a reforçar a sua ação para 
pôr termo às práticas de mutilação genital 
feminina (MGF), de casamentos precoces e 
forçados e de aborto sexualmente seletivo; 
insiste que estas políticas devem constituir 
elementos essenciais da abordagem da UE 
à cooperação para o desenvolvimento; 
salienta a importância de um acesso 
adequado aos meios médicos e à 
informação sobre saúde sexual e 
reprodutiva para o bem-estar das mulheres 
em todos os países;

75. Exorta a UE a reforçar a sua ação para 
pôr termo às práticas de mutilação genital 
feminina (MGF), de casamentos precoces e 
forçados e de aborto sexualmente seletivo; 
insiste que estas políticas devem constituir 
elementos essenciais da abordagem da UE 
à cooperação para o desenvolvimento; 
salienta a importância de um acesso 
adequado aos meios médicos e à 
informação sobre saúde sexual e 
reprodutiva para o bem-estar das mulheres 
e das jovens em todos os países;

Or. en

Alteração 325
Jörg Leichtfried
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Proposta de resolução
N.º 75-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

75-A. Insta a UE a trabalhar em estreita 
colaboração com a ONU Mulheres e com 
a instituição a nível internacional, 
regional e nacional no sentido de fazer 
aplicar os direitos das mulheres; salienta, 
em particular, a necessidade não só de 
promover a educação sanitária e 
programas adequados de saúde e de 
direitos sexuais e reprodutivos, que se 
revestem de uma enorme importância nas 
políticas de desenvolvimento e de direitos 
humanos da UE para com países 
terceiros, mas também de assegurar que 
as mulheres tenham um acesso equitativo 
a sistemas de saúde públicos e a cuidados 
ginecológicos e obstetrícios, nos termos 
previstos pela Organização Mundial de 
Saúde.

Or. en

Alteração 326
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 75-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

75-A. Considera que a violência contra as 
mulheres tem igualmente uma expressão 
psicológica que se traduz na presença de 
uma relação de domínio na sociedade e 
pela difusão de uma imagem degradante 
das mulheres; sublinha que o papel da 
Comissão e dos Estados-Membros neste 
domínio, quer a nível interno como 
externo da União Europeia, não pode 
limitar-se ao combate à violência exercida 
sobre as mulheres em todas as suas 
formas: física, psicológica, social ou 
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económica, e que é conveniente dar 
prioridade à educação não sexista de 
rapazes e de raparigas, desde a mais tenra 
idade, bem como ao combate aos 
estereótipos de género;

Or. fr

Alteração 327
Leonidas Donskis, Barbara Lochbihler, Sarah Ludford, Richard Howitt, Marie-
Christine Vergiat, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 75-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

75-A. Regista que continua a não ser 
dada atenção suficiente às violações dos 
direitos sexuais e reprodutivos, que 
comprometem os esforços para honrar os 
compromissos assumidos no programa de 
ação do Cairo (CIPD); salienta que os 
progressos em matéria de saúde 
reprodutiva têm sido limitados em 
determinados contextos por infrações, 
como é o caso de casamentos precoces, 
forçados e de menores, de práticas 
coercivas, como a esterilização forçada ou 
a MGF, assim como a recusa da 
autonomia das mulheres e das jovens na 
tomada de decisão sobre a sua saúde 
sexual e reprodutiva, sem qualquer 
discriminação, coerção nem violência;

Or. en

Alteração 328
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 75-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

75-B. Recorda que a resolução do 
Conselho dos Direitos Humanos da ONU 
respeitante à prevenção da mortalidade e 
morbilidade maternas e direitos humanos 
e os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio reafirmam que o acesso à 
informação, à educação e aos cuidados de 
saúde são direitos humanos 
fundamentais; salienta que a UE deve, 
por conseguinte, desempenhar um papel 
importante para garantir que as mulheres 
não morram durante a gravidez; solicita
que o programa de ação do Cairo seja 
implementado nas suas políticas em 
matéria de direitos humanos e de 
desenvolvimento, a fim de promover a 
igualdade entre homens e mulheres e os 
direitos da mulher e da criança, incluindo 
a saúde e os direitos sexuais e
reprodutivos.

Or. en

Alteração 329
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 76-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

76-A. Solicita ao Conselho, à Comissão e 
aos Estados-Membros que promovam, em 
particular, a ratificação e a aplicação do 
Protocolo da União Africana sobre os 
Direitos da Mulher em África pelos 
Estados membros da União Africana.

Or. en

Alteração 330
Nicole Kiil-Nielsen
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 76-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

76-A. Regista que continua a não ser 
prestada atenção suficiente às violações 
dos direitos sexuais e reprodutivos, que 
comprometem os esforços para honrar os 
compromissos assumidos no programa de 
ação do Cairo (CIPD);  salienta que os 
progressos em matéria de saúde 
reprodutiva têm sido limitados em 
determinados contextos por infrações, 
como é o caso de casamentos precoces, 
forçados e de menores, de práticas 
coercivas, como a esterilização forçada ou 
a MGF, assim como da recusa da 
autonomia das mulheres e das jovens na 
tomada de decisão sobre a sua saúde 
sexual e reprodutiva, sem qualquer 
discriminação, coerção nem violência.

Or. en

Alteração 331
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 76-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

76-B. Insta a UE e aos seus Estados-
Membros a garantir que o reexame 
operacional CNPD+20 resulte numa 
análise completa de todos os aspetos 
relacionados com o pleno exercício dos 
direitos sexuais e reprodutivos e a 
reafirmar uma abordagem firme e 
progressiva dos direitos sexuais e 
reprodutivos para todos, em coerência 
com as normas internacionais em matéria 
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de direitos humanos e reforçando a 
responsabilização quanto aos seus 
resultados; em particular, apela à UE e 
aos seus Estados-Membros para que 
assegurem que o reexame operacional 
seja conduzido de forma participativa e 
ofereça a oportunidade às diferentes 
partes interessadas, incluindo a sociedade 
civil, as mulheres, os adolescentes e a 
população jovem, de participarem de 
forma consequente; recorda que o 
enquadramento para tal reexame deve 
imperativamente basear-se nos direitos 
humanos e prestar uma atenção 
particular aos direitos sexuais e 
reprodutivos;

Or. en

Alteração 332
Leonidas Donskis, Renate Weber

Proposta de resolução
N.º 77

Proposta de resolução Alteração

77. Regista que no programa do Trio de 
Presidências, Polónia, Dinamarca e Chipre 
comprometeram-se a apoiar ativamente 
todas as iniciativas relacionadas com os 
esforços de combate à violência contra as 
mulheres, à violência doméstica e à 
mutilação genital feminina, nomeadamente 
nos seus aspetos transfronteiriços; reitera a 
necessidade de coerência nas políticas 
interna e externa da UE sobre estas 
questões e insta a Comissão a considerar o 
termo da violência contra as mulheres e as 
jovens como uma prioridade e, através da 
afetação dos recursos financeiros 
adequados, a apoiar programas inovadores 
e direcionados quer na UE quer em países 
terceiros;

77. Regista que no programa do Trio de 
Presidências, Polónia, Dinamarca e Chipre 
comprometeram-se a apoiar ativamente 
todas as iniciativas relacionadas com os 
esforços de combate à violência contra as 
mulheres, à violência doméstica e à 
mutilação genital feminina, nomeadamente 
nos seus aspetos transfronteiriços; reitera a 
necessidade de coerência nas políticas 
interna e externa da UE sobre estas 
questões e insta a Comissão a considerar o 
termo da violência contra as mulheres e as 
jovens, bem como da morte violenta de 
mulheres, como uma prioridade e, através 
da afetação dos recursos financeiros 
adequados, a apoiar programas inovadores 
e direcionados quer na UE quer em países 
terceiros; convida a Comissão e os 
Estados-Membros a assinarem e 



AM\913203PT.doc 193/236 PE496.431v01-00

PT

ratificarem a Convenção do Conselho da 
Europa para a prevenção e o combate da 
violência contra as mulheres e da 
violência doméstica;

Or. en

Alteração 333
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 77

Proposta de resolução Alteração

77. Regista que no programa do Trio de 
Presidências, Polónia, Dinamarca e 
Chipre comprometeram-se a apoiar 
ativamente todas as iniciativas 
relacionadas com os esforços de combate 
à violência contra as mulheres, à violência 
doméstica e à mutilação genital feminina, 
nomeadamente nos seus aspetos 
transfronteiriços; reitera a necessidade de 
coerência nas políticas interna e externa da 
UE sobre estas questões e insta a Comissão 
a considerar o termo da violência contra as 
mulheres e as jovens como uma prioridade 
e, através da afetação dos recursos 
financeiros adequados, a apoiar programas 
inovadores e direcionados quer na UE quer 
em países terceiros;

77. Saúda todas as iniciativas da UE, 
apresentadas por vários Estados-Membros 
de combate à violência contra as mulheres, 
à violência doméstica e à mutilação genital 
feminina, nomeadamente nos seus aspetos 
transfronteiriços; reitera a necessidade de 
coerência nas políticas interna e externa da 
UE sobre estas questões e insta a Comissão 
a considerar o termo da violência contra as 
mulheres e as jovens como uma prioridade 
e, através da afetação dos recursos 
financeiros adequados, a apoiar programas 
inovadores e direcionados quer na UE quer 
em países terceiros;

Or. en

Alteração 334
Nicole Kiil-Nielsen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 77-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

77-A. Congratula-se com a adoção da 
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Diretiva 2011/36/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 
2011, relativa à prevenção e luta contra o 
tráfico de seres humanos e à proteção das 
vítimas, e com o estabelecimento de um 
nova estratégia da Comissão Europeia 
"Estratégia da União Europeia para a 
erradicação do tráfico de seres humanos 
2012-2016 "; recorda que o tráfico de 
seres humanos é um fenómeno 
transnacional complexo cujas raízes 
profundas são a vulnerabilidade causada 
pela pobreza, a falta de cultura 
democrática, as desigualdades entre 
homens e mulheres e a violência 
perpetrada contra as mulheres; realça a 
necessidade de dar uma maior ênfase à 
dimensão do género no diálogo com os 
países terceiros sobre esta questão, e 
convida os Estados-Membros que ainda 
não ratificaram o Protocolo das Nações 
Unidas relativo ao tráfico de pessoas 
(Protocolo de Palermo) e a Convenção do 
Conselho da Europa relativa à luta contra 
o tráfico de seres humanos a fazê-lo o 
mais rapidamente possível;

Or. fr

Alteração 335
Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 77-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

77-A. Realça o papel crucial das mulheres 
na vida política dos países vizinhos do Sul  
e saúda os resultados das eleições que 
levaram a um aumento considerável do 
número de mulheres nas instâncias 
políticas;

Or. fr



AM\913203PT.doc 195/236 PE496.431v01-00

PT

Alteração 336
Kinga Gál

Proposta de resolução
N.º 78

Proposta de resolução Alteração

78. Recorda o compromisso específico do 
Tratado de Lisboa de acentuar os direitos 
das crianças nas políticas externas da UE; 
frisa que a adoção quase universal da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança proporciona uma sólida 
base jurídica internacional para 
desenvolver políticas progressistas neste 
domínio;

78. Recorda o compromisso específico do 
Tratado de Lisboa de acentuar os direitos 
das crianças nas políticas externas da UE; 
frisa que a adoção quase universal da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança proporciona uma sólida 
base jurídica internacional para 
desenvolver políticas progressistas neste 
domínio, apela, por conseguinte, aos 
países que ainda não a tenham ratificado, 
que a ratifiquem e a executem, assim 
como os respetivos protocolos facultativos, 
o mais cedo possível;

Or. en

Alteração 337
Alojz Peterle

Proposta de resolução
N.º 78

Proposta de resolução Alteração

78. Recorda o compromisso específico do 
Tratado de Lisboa de acentuar os direitos 
das crianças nas políticas externas da UE; 
frisa que a adoção quase universal da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança proporciona uma sólida 
base jurídica internacional para 
desenvolver políticas progressistas neste 
domínio;

78. Recorda o compromisso específico do 
Tratado de Lisboa de acentuar os direitos 
das crianças nas políticas externas da UE; 
frisa que a adoção quase universal da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança proporciona uma sólida 
base jurídica internacional para 
desenvolver políticas progressistas neste 
domínio; neste contexto, apoia 
inteiramente os "Artigos de São José" 
sobre a aplicação do direito internacional 
em matéria de direitos humanos no que 
diz respeito à proteção da vida humana;

Or. en
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Alteração 338
Mitro Repo

Proposta de resolução
N.º 78

Proposta de resolução Alteração

78. Recorda o compromisso específico do 
Tratado de Lisboa de acentuar os direitos 
das crianças nas políticas externas da UE; 
frisa que a adoção quase universal da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança proporciona uma sólida 
base jurídica internacional para 
desenvolver políticas progressistas neste 
domínio;

78. Recorda o compromisso específico do 
Tratado de Lisboa de acentuar os direitos 
das crianças nas políticas externas da UE; 
frisa que a adoção quase universal da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança proporciona uma sólida 
base jurídica internacional para 
desenvolver políticas progressistas neste 
domínio; é de opinião que importa que os 
direitos da criança sejam tidos em conta 
em todas as políticas e ações da UE;

Or. en

Alteração 339
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 78-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

78-A. Chama a atenção para o grave 
problema que existe em vários países da 
África subsariana, onde crianças são 
acusadas de feitiçaria, o que tem como 
resultado graves consequências que vão 
desde a exclusão social ao infanticídio e, 
o sacrifício ritual de crianças; observa 
que o Estado tem a responsabilidade de 
proteger as crianças contra todas as 
formas de violência e os maus tratos e, 
por conseguinte, insta a AR/VP, o 
Representante Especial da UE para os 
Direitos Humanos, a Comissão e o SEAE  
a prestarem atenção especial à proteção 
das crianças contra todas as formas de 
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violência e ao destino destas crianças nos 
diálogos sobre direitos humanos com os 
governos dos países em questão e na 
programação dos instrumentos 
financeiros externos;

Or. en

Alteração 340
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de resolução
N.º 78-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

78-A. Apela ao SEAE e à Comissão 
Europeia para que promovam, no âmbito 
das políticas externas, a salvaguarda dos 
direitos das crianças durante processos 
penais, estabelecendo necessidades de 
proteção específicas tendo em conta a sua 
vulnerabilidade face ao risco de 
vitimização secundária ou repetida e 
tendo primacialmente em conta o 
interesse superior da criança, disposto na 
Diretiva 2011/0129 (COD) que estabelece 
normas mínimas relativas aos direitos, ao 
apoio e à proteção das vítimas da 
criminalidade, adotada em 12 de setembro 
de 2012;

Or. en

Alteração 341
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
N.º 79

Proposta de resolução Alteração

79. Congratula-se com a Comunicação da 
Comissão intitulada "Programa da UE para 
os direitos da criança", que integra 

79. Congratula-se com a Comunicação da 
Comissão intitulada "Programa da UE para 
os direitos da criança", que integra 
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objetivos em matéria de política interna e 
externa num único documento político; 
assinala, porém, a importância de 
acompanhar a sua execução eficiente;

objetivos em matéria de política interna e 
externa num único documento político; 
recorda o compromisso da AR/VP 
assumido na Comunicação da Comissão 
"Os direitos humanos e a democracia no 
centro da ação externa da UE" no sentido 
de concentrar a atenção nos direitos da 
criança, como uma das três prioridades da 
campanha; assinala, porém, a importância 
de traduzir estes compromissos em ações 
orçamentadas e de acompanhar as 
respetivas execuções eficientes;

Or. en

Alteração 342
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
N.º 80

Proposta de resolução Alteração

80. Apoia os planos para realizar mais 
progressos no desenvolvimento de 
abordagens baseadas em direitos aplicáveis 
à cooperação para o desenvolvimento, 
como indicado no plano de ação relativo à 
estratégia da UE sobre direitos humanos; 
salienta a urgência de o fazer no caso dos 
direitos das crianças, a fim de assegurar 
uma evolução sustentável a mais longo 
prazo;

80. Apela à inclusão eficaz dos direitos da 
criança nas estratégias nacionais em 
matéria de direitos humanos, conforme o 
compromisso assumido no âmbito do 
Tratado de Lisboa; apoia os planos para 
realizar mais progressos no 
desenvolvimento de abordagens baseadas 
em direitos aplicáveis à cooperação para o 
desenvolvimento, como indicado no plano 
de ação relativo à estratégia da UE sobre 
direitos humanos; salienta a urgência de o 
fazer no caso dos direitos das crianças, a 
fim de assegurar uma evolução sustentável 
a mais longo prazo;

Or. en

Alteração 343
Vytautas Landsbergis

Proposta de resolução
N.º 80
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Proposta de resolução Alteração

80. Apoia os planos para realizar mais 
progressos no desenvolvimento de 
abordagens baseadas em direitos aplicáveis 
à cooperação para o desenvolvimento, 
como indicado no plano de ação relativo à 
estratégia da UE sobre direitos humanos; 
salienta a urgência de o fazer no caso dos 
direitos das crianças, a fim de assegurar 
uma evolução sustentável a mais longo 
prazo;

80. Apoia os planos para realizar mais 
progressos no desenvolvimento de 
abordagens baseadas em direitos aplicáveis 
à cooperação para o desenvolvimento, 
como indicado no plano de ação relativo à 
estratégia da UE sobre direitos humanos; 
salienta a urgência de o fazer no caso dos 
direitos das crianças, a fim de assegurar 
uma evolução sustentável a mais longo 
prazo; observa a necessidade de 
perspetivar, comparativamente, os direitos 
da criança e os princípios de direitos 
humanos, para tornar claro até que ponto 
os primeiros são ou não abrangidos por 
direitos humanos fundamentais;

Or. en

Alteração 344
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 80

Proposta de resolução Alteração

80. Apoia os planos para realizar mais 
progressos no desenvolvimento de 
abordagens baseadas em direitos aplicáveis 
à cooperação para o desenvolvimento, 
como indicado no plano de ação relativo à 
estratégia da UE sobre direitos humanos; 
salienta a urgência de o fazer no caso dos 
direitos das crianças, a fim de assegurar 
uma evolução sustentável a mais longo 
prazo;

80. Apoia os planos para realizar mais 
progressos no desenvolvimento de 
abordagens baseadas em direitos aplicáveis 
à cooperação para o desenvolvimento, 
como indicado no plano de ação relativo à 
estratégia da UE sobre direitos humanos; 
salienta a urgência de o fazer no caso dos 
direitos das crianças, a fim de assegurar 
uma evolução sustentável a mais longo 
prazo; recorda que, em determinados 
países, as raparigas, concretamente, se 
encontram numa situação de particular 
vulnerabilidade;

Or. es
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Alteração 345
Kinga Gál

Proposta de resolução
N.º 80-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

80-A. Salienta a necessidade de combater 
todas as formas de trabalho infantil 
forçado, exploração e tráfico infantil; 
apela a uma melhor implementação das 
regras nacionais e internacionais 
existentes que promovam a 
consciencialização no que diz respeito ao 
abuso de crianças no mercado de 
trabalho; salienta o facto de que importa 
que as crianças e adolescentes apenas 
desempenhem trabalhos que não afetem a 
sua saúde e desenvolvimento pessoal ou 
que interfiram na sua instrução;

Or. en

Alteração 346
Carlo Casini

Proposta de resolução
N.º 80-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

80-A. Remete para a Convenção da ONU 
sobre os Direitos da Criança e recorda a 
necessidade de garantir a maior proteção 
possível dos direitos nela previstos e 
impedir a sua violação; manifesta, neste 
contexto, o seu apoio, em particular, a 
que seja concedida prioridade às 
necessidades da criança em termos de 
proteção e de cuidados especiais, 
incluindo uma proteção legal adequada, 
tanto antes como após o nascimento, com 
base no disposto na referida Convenção e 
na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem;
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Or. it

Alteração 347
Anna Záborská

Proposta de resolução
N.º 80-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

80-A. Apoia particularmente a atribuição 
de prioridade às necessidades das 
crianças em termos de salvaguardas e 
cuidados especiais, incluindo a proteção 
legal adequada pelos seus pais ou 
representante legal, tanto antes como 
depois do nascimento, como estabelece a 
Convenção da ONU e a Declaração dos 
Direitos da Criança;

Or. en

Alteração 348
Anna Záborská

Proposta de resolução
N.º 80-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

80-A. Considerando que o n.º 1 do artigo 
18.º da Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos da Criança consagra a 
função parental como o primeiro fator de 
ação pública para satisfazer o interesse da 
criança e que impõe obrigações ativas de 
apoio aos Estados relativamente aos pais;  
convida as instituições competentes a 
terem em conta os direitos e deveres dos 
pais, dos tutores ou de outras pessoas 
juridicamente responsáveis pelas crianças 
e a integrarem a dimensão familiar ao 
abordarem temas do domínio dos direitos 
humanos na sua política de relações 
externas; 
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Or. fr

Alteração 349
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Subtítulo 18

Proposta de resolução Alteração

A liberdade de religião ou de crença A liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião;

Or. es

Alteração 350
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
Subtítulo 18

Proposta de resolução Alteração

A liberdade de religião ou de crença A liberdade de pensamento, de 
consciência ou de religião;

Or. fr

Alteração 351
Anna Záborská

Proposta de resolução
Subtítulo 18

Proposta de resolução Alteração

A liberdade de religião ou de crença A liberdade de religião ou de crença, a 
perseguição de comunidades cristãs e o 
homicídio de cristãos

Or. en
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Alteração 352
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
Nº -81-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

- 81-A. Salienta que a liberdade religiosa 
ou de crença é um direito fundamental, 
incluindo o direito de professar, ou não, 
uma crença, e a liberdade de praticá-la 
em privado ou em público, só ou em 
comunidade com outros;

Or. en

Alteração 353
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º -81-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

- 81-B. Regista a importância do direito à 
liberdade religiosa ou crença, incluindo 
convicções teístas, não teístas ou ateias 
idênticas, para todos os indivíduos que, 
como direito fundamental, importa ser 
promovido e protegido; salienta que o 
usufruto desse direito é fundamental para 
o desenvolvimento de sociedades 
pluralistas e democráticas e é uma 
condição essencial para o usufruto de 
muitos outros direitos, como a liberdade 
de expressão, reunião e associação; 
convida a UE a defender 
sistematicamente o direito incondicional à 
liberdade de religião ou crença em todos 
os diálogos políticos e cimeiras de alto 
nível com países terceiros e organizações;

Or. en
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Alteração 354
Mario Mauro

Proposta de resolução
N.º 81-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

81-C. Apoia a ideia de se conceder a 
máxima prioridade a uma multiplicação 
dos esforços no sentido de obter melhorias 
significativas no que se refere ao respeito 
do direito à liberdade de religião no 
mundo nas iniciativas da UE em matéria 
de direitos humanos no quadro da sua 
ação externa e que tal direito é 
universalmente reconhecido como um dos 
mais fundamentais direitos humanos 
garantidos a nível internacional e que, se 
este direito não for devidamente 
respeitado, uma sociedade não se pode 
considerar verdadeiramente "livre".

Or. it

Alteração 355
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 81

Proposta de resolução Alteração

81. Permanece profundamente preocupado 
com o facto de se continuar a assistir, em 
todas as regiões do mundo, a atos de 
discriminação baseados na religião ou na
crença, e de as pessoas que pertencem a 
determinadas comunidades religiosas, 
nomeadamente minoritárias, continuarem a 
ser privadas dos seus direitos humanos;
manifesta particular inquietação com a 
situação na China, onde as pessoas que 
praticam a sua religião fora dos canais 
oficialmente aprovados, incluindo 
cristãos, muçulmanos, budistas e 

81. Permanece profundamente preocupado 
com o facto de se continuar a assistir, em 
todas as regiões do mundo, a atos de 
discriminação baseados no pensamento, na 
religião, na crença ou na convicção 
política, e de as pessoas que pertencem a
determinados movimentos políticos,
determinadas comunidades religiosas, 
nomeadamente minoritárias, continuarem a 
ser privadas dos seus direitos humanos;
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seguidores da Falun Gong, são 
confrontadas frequentemente com 
perseguições; insta a China a ratificar o 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos (PIDCP), conforme tinha 
declarado; exorta as autoridades chinesas 
a suspender e a alterar posteriormente, 
através de processos verdadeiramente 
consultivos aos tibetanos, as políticas que 
mais têm efeitos mais negativos sobre o 
budismo, a cultura e as tradições do 
Tibete;

Or. en

Alteração 356
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 81

Proposta de resolução Alteração

81. Permanece profundamente preocupado 
com o facto de se continuar a assistir, em 
todas as regiões do mundo, a atos de 
discriminação baseados na religião ou na 
crença, e de as pessoas que pertencem a 
determinadas comunidades religiosas, 
nomeadamente minoritárias, continuarem a 
ser privadas dos seus direitos humanos; 
manifesta particular inquietação com a 
situação na China, onde as pessoas que 
praticam a sua religião fora dos canais 
oficialmente aprovados, incluindo 
cristãos, muçulmanos, budistas e 
seguidores da Falun Gong, são 
confrontadas frequentemente com 
perseguições; insta a China a ratificar o 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos (PIDCP), conforme tinha 
declarado; exorta as autoridades chinesas 
a suspender e a alterar posteriormente, 
através de processos verdadeiramente 
consultivos aos tibetanos, as políticas que 
mais têm efeitos mais negativos sobre o 

81. Permanece profundamente preocupado 
com o facto de se continuar a assistir, em 
todas as regiões do mundo, a atos de 
discriminação baseados na religião ou na 
crença, tendo esses aumentado, e de as 
pessoas que pertencem a determinadas 
comunidades religiosas, nomeadamente 
minoritárias, continuarem a ser privadas 
dos seus direitos humanos;
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budismo, a cultura e as tradições do 
Tibete;

Or. en

Alteração 357
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 81

Proposta de resolução Alteração

81. Permanece profundamente preocupado 
com o facto de se continuar a assistir, em 
todas as regiões do mundo, a atos de 
discriminação baseados na religião ou na 
crença, e de as pessoas que pertencem a 
determinadas comunidades religiosas, 
nomeadamente minoritárias, continuarem a 
ser privadas dos seus direitos humanos; 
manifesta particular inquietação com a 
situação na China, onde as pessoas que 
praticam a sua religião fora dos canais 
oficialmente aprovados, incluindo 
cristãos, muçulmanos, budistas e 
seguidores da Falun Gong, são 
confrontadas frequentemente com 
perseguições; insta a China a ratificar o 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos (PIDCP), conforme tinha 
declarado; exorta as autoridades chinesas 
a suspender e a alterar posteriormente, 
através de processos verdadeiramente 
consultivos aos tibetanos, as políticas que 
mais têm efeitos mais negativos sobre o 
budismo, a cultura e as tradições do 
Tibete;

81. Permanece profundamente preocupado 
com o facto de se continuar a assistir, em 
todas as regiões do mundo, a atos de 
discriminação baseados na religião ou na 
crença, e de as pessoas que pertencem a 
determinadas comunidades religiosas, 
nomeadamente minoritárias, continuarem a 
ser privadas dos seus direitos humanos;

Or. en

Alteração 358
Laima Liucija Andrikienė
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Proposta de resolução
N.º 81

Proposta de resolução Alteração

81. Permanece profundamente 
preocupado com o facto de se continuar a 
assistir, em todas as regiões do mundo, a 
atos de discriminação baseados na 
religião ou na crença, e de as pessoas que 
pertencem a determinadas comunidades 
religiosas, nomeadamente minoritárias, 
continuarem a ser privadas dos seus 
direitos humanos; manifesta particular 
inquietação com a situação na China, 
onde as pessoas que praticam a sua 
religião fora dos canais oficialmente 
aprovados, incluindo cristãos, 
muçulmanos, budistas e seguidores da 
Falun Gong, são confrontadas 
frequentemente com perseguições; insta a 
China a ratificar o Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), 
conforme tinha declarado; exorta as 
autoridades chinesas a suspender e a 
alterar posteriormente, através de 
processos verdadeiramente consultivos 
aos tibetanos, as políticas que mais têm 
efeitos mais negativos sobre o budismo, a 
cultura e as tradições do Tibete;

81. Condena toda e qualquer forma de 
intolerância, discriminação ou violência 
com base na religião ou crença, 
independentemente de onde e a quem 
ocorra; expressa preocupação pelas 
violações perpetradas contra os 
representantes das minorias religiosas e 
contra as vozes modestas em tradições 
religiosas maioritárias que promovem 
sociedades pluralistas e diversificadas, 
baseadas no respeito mútuo entre os 
indivíduos; considera preocupante a 
impunidade de tais violações, o 
tratamento tendencioso destas questões 
por parte da polícia e dos sistemas 
judiciais e a falta de mecanismos de 
indemnização das vítimas em muitos 
países do mundo;

Or. en

Alteração 359
Ryszard Czarnecki

Proposta de resolução
N.º 81

Proposta de resolução Alteração

81. Permanece profundamente preocupado 
com o facto de se continuar a assistir, em 
todas as regiões do mundo, a atos de 
discriminação baseados na religião ou na 
crença, e de as pessoas que pertencem a 

81. Permanece profundamente preocupado 
com o facto de se continuar a assistir, em 
todas as regiões do mundo, a atos de 
discriminação baseados na religião ou na 
crença, e de as pessoas que pertencem a 



PE496.431v01-00 208/236 AM\913203PT.doc

PT

determinadas comunidades religiosas, 
nomeadamente minoritárias, continuarem a 
ser privadas dos seus direitos humanos; 
manifesta particular inquietação com a 
situação na China, onde as pessoas que 
praticam a sua religião fora dos canais 
oficialmente aprovados, incluindo cristãos, 
muçulmanos, budistas e seguidores da 
Falun Gong, são confrontadas 
frequentemente com perseguições; insta a 
China a ratificar o Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), 
conforme tinha declarado; exorta as 
autoridades chinesas a suspender e a alterar 
posteriormente, através de processos 
verdadeiramente consultivos aos tibetanos, 
as políticas que mais têm efeitos mais 
negativos sobre o budismo, a cultura e as 
tradições do Tibete;

determinadas comunidades religiosas, 
nomeadamente minoritárias, continuarem a 
ser privadas dos seus direitos humanos; 
manifesta particular inquietação com a 
situação no Paquistão, onde uma reforma 
do sistema de educação que incorpore 
temas relativos à tolerância religiosa é 
crucial para o desenvolvimento de uma 
sociedade paquistanesa tolerante, que 
valorize a liberdade e diversidade religiosa 
para todos os seus cidadãos;  manifesta 
particular inquietação com a situação na 
China, onde as pessoas que praticam a sua 
religião fora dos canais oficialmente 
aprovados, incluindo cristãos, 
muçulmanos, budistas e seguidores da 
Falun Gong, são confrontadas 
frequentemente com perseguições; insta a 
China a ratificar o Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), 
conforme tinha declarado; exorta as 
autoridades chinesas a suspender e a alterar 
posteriormente, através de processos 
verdadeiramente consultivos aos tibetanos, 
as políticas que mais têm efeitos mais 
negativos sobre o budismo, a cultura e as 
tradições do Tibete;

Or. en

Alteração 360
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 81

Proposta de resolução Alteração

81. Permanece profundamente preocupado 
com o facto de se continuar a assistir, em 
todas as regiões do mundo, a atos de 
discriminação baseados na religião ou na 
crença, e de as pessoas que pertencem a 
determinadas comunidades religiosas, 
nomeadamente minoritárias, continuarem a 
ser privadas dos seus direitos humanos; 

81. Sublinha que a liberdade de 
consciência é um valor fundamental para 
a UE que inclui a liberdade de professar, 
ou não, uma crença, assim como a de 
praticar a religião por cada um escolhida;
permanece profundamente preocupado 
com o facto de se continuar a assistir, em 
todas as regiões do mundo, a atos de 
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manifesta particular inquietação com a 
situação na China, onde as pessoas que 
praticam a sua religião fora dos canais 
oficialmente aprovados, incluindo cristãos, 
muçulmanos, budistas e seguidores da 
Falun Gong, são confrontadas 
frequentemente com perseguições; insta a 
China a ratificar o Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), 
conforme tinha declarado; exorta as 
autoridades chinesas a suspender e a alterar 
posteriormente, através de processos 
verdadeiramente consultivos aos tibetanos, 
as políticas que mais têm efeitos mais 
negativos sobre o budismo, a cultura e as 
tradições do Tibete;

discriminação baseados na religião ou na 
crença, e de as pessoas que pertencem a 
determinadas comunidades religiosas, 
nomeadamente minoritárias, continuarem a 
ser privadas dos seus direitos humanos; 
manifesta particular inquietação com a 
situação na China, onde as pessoas que 
praticam a sua religião fora dos canais 
oficialmente aprovados, incluindo cristãos, 
muçulmanos, budistas e seguidores da 
Falun Gong, são confrontadas 
frequentemente com perseguições; insta a 
China a ratificar o Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), 
conforme tinha declarado; exorta as 
autoridades chinesas a suspender e a alterar 
posteriormente, através de processos 
verdadeiramente consultivos aos tibetanos, 
as políticas que mais têm efeitos mais 
negativos sobre o budismo, a cultura e as 
tradições do Tibete;

Or. fr

Alteração 361
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 81

Proposta de resolução Alteração

81. Permanece profundamente preocupado 
com o facto de se continuar a assistir, em 
todas as regiões do mundo, a atos de 
discriminação baseados na religião ou na 
crença, e de as pessoas que pertencem a 
determinadas comunidades religiosas, 
nomeadamente minoritárias, continuarem a 
ser privadas dos seus direitos humanos; 
manifesta particular inquietação com a 
situação na China, onde as pessoas que 
praticam a sua religião fora dos canais 
oficialmente aprovados, incluindo cristãos, 
muçulmanos, budistas e seguidores da 
Falun Gong, são confrontadas 

81. Permanece profundamente preocupado 
com o facto de se continuar a assistir, em 
todas as regiões do mundo, a atos de 
discriminação baseados na religião ou na 
crença, e de as pessoas que pertencem a 
determinadas comunidades religiosas, 
nomeadamente minoritárias, continuarem a 
ser privadas dos seus direitos humanos; 
manifesta particular inquietação com a 
situação no Vietname e na China, onde as 
pessoas que praticam a sua religião fora 
dos canais oficialmente aprovados, 
incluindo cristãos, muçulmanos, budistas e 
seguidores da Falun Gong, são 
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frequentemente com perseguições; insta a 
China a ratificar o Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), 
conforme tinha declarado; exorta as 
autoridades chinesas a suspender e a alterar 
posteriormente, através de processos 
verdadeiramente consultivos aos tibetanos, 
as políticas que mais têm efeitos mais 
negativos sobre o budismo, a cultura e as 
tradições do Tibete;

confrontadas frequentemente com 
perseguições; insta a China a ratificar o 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos (PIDCP), conforme tinha 
declarado; exorta as autoridades chinesas a 
suspender e a alterar posteriormente, 
através de processos verdadeiramente 
consultivos aos tibetanos, as políticas que 
mais têm efeitos mais negativos sobre o 
budismo, a cultura e as tradições do Tibete;

Or. en

Alteração 362
Mario Mauro

Proposta de resolução
N.º 81

Proposta de resolução Alteração

81. Permanece profundamente preocupado 
com o facto de se continuar a assistir, em 
todas as regiões do mundo, a atos de 
discriminação baseados na religião ou na
crença, e de as pessoas que pertencem a 
determinadas comunidades religiosas,
nomeadamente minoritárias, continuarem 
a ser privadas dos seus direitos humanos; 
manifesta particular inquietação com a 
situação na China, onde as pessoas que 
praticam a sua religião fora dos canais 
oficialmente aprovados, incluindo cristãos, 
muçulmanos, budistas e seguidores da 
Falun Gong, são confrontadas 
frequentemente com perseguições; insta a 
China a ratificar o Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), 
conforme tinha declarado; exorta as 
autoridades chinesas a suspender e a alterar 
posteriormente, através de processos 
verdadeiramente consultivos aos tibetanos, 
as políticas que mais têm efeitos mais 
negativos sobre o budismo, a cultura e as 
tradições do Tibete;

81. Permanece profundamente preocupado 
com o facto de se continuar a assistir, em 
todas as regiões do mundo, a violações da 
liberdade de religião ou de crença, e de as 
pessoas que pertencem a determinadas 
comunidades religiosas, e muito em 
particular as pertencentes a minorias 
religiosas, continuarem a ser privadas dos 
seus direitos humanos; manifesta particular 
inquietação com a situação na China, onde 
as pessoas que praticam a sua religião fora 
dos canais oficialmente aprovados, 
incluindo cristãos, muçulmanos, budistas e 
seguidores da Falun Gong, são 
confrontadas frequentemente com 
perseguições; insta a China a ratificar o 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos (PIDCP), conforme tinha 
declarado; exorta as autoridades chinesas a 
suspender e a alterar posteriormente, 
através de processos verdadeiramente 
consultivos aos tibetanos, as políticas que 
mais têm efeitos mais negativos sobre o 
budismo, a cultura e as tradições do Tibete;
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Or. it

Alteração 363
Jörg Leichtfried, Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 81-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

81-A. Manifesta a sua profunda 
preocupação pelo aumento do número de 
atos de intolerância e de discriminação 
religiosa em vários países; condena de 
forma veemente todos os atos de violência 
contra cristãos, judeus, muçulmanos e 
outras comunidades religiosas, bem como 
todos os tipos de discriminação e 
intolerância fundados na religião e nas 
convicções contra pessoas religiosas, 
apóstatas e não crentes; salienta uma vez 
mais  que o direito à liberdade de religião, 
de consciência e de pensamento é um 
direito humano fundamental (adotado 
pelo PE em 20 de fevereiro de 2011); 
reconhece a necessidade crescente da 
transformação de conflitos e de esforços 
reconciliadores em alguns países, 
incluindo o diálogo inter-religiões a 
vários níveis e exorta a UE e a AR/VP 
Ashton, o Representante Especial da UE 
para os Direitos Humanos, a Comissão e 
o SEAE a debruçarem-se sobre o 
conteúdo discriminatório e inflamatório, 
por exemplo, nos meios de comunicação, 
e sobre a questão dos entraves à livre 
profissão da fé nos seus diálogos com os 
países terceiros no âmbito das iniciativas 
no domínio dos direitos humanos; 
considera que nos países terceiros, onde 
as minorias religiosas são confrontadas 
com violações dos seus direitos, esses 
problemas não podem ser resolvidos 
protegendo e isolando os crentes «das» 
sociedades que os rodeiam, criando assim 
«sociedades paralelas»;
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Or. en

Alteração 364
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 81-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

81-A. Observa que, paradoxalmente, os 
eventos da Primavera Árabe, que se 
previa que trouxessem transformações 
pró-democráticas, afinal resultaram em 
muitos casos na deterioração das 
liberdades e dos direitos das minorias 
religiosas e, por conseguinte, condena de 
forma veemente todos os atos de violência 
contra cristãos, judeus, muçulmanos e 
outras comunidades religiosas, bem como 
todos os tipos de discriminação e 
intolerância fundados na religião e nas 
convicções contra pessoas religiosas, 
apóstatas e não crentes; salienta uma vez 
mais, conforme expresso na resolução do 
Parlamento Europeu, de 20 de janeiro de 
2011, sobre a situação dos cristãos no 
contexto da liberdade religiosa, e na sua 
Resolução de 18 de abril de 2012 sobre o 
Relatório Anual sobre os Direitos 
Humanos no Mundo e a política da União 
Europeia nesta matéria, incluindo as 
implicações para a política estratégica da 
UE em matéria de direitos humanos, que 
o direito à liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião é um direito 
humano fundamental; 

Or. en

Alteração 365
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 81-A (novo)



AM\913203PT.doc 213/236 PE496.431v01-00

PT

Proposta de resolução Alteração

81-A. Regista que a liberdade de religião 
ou de crença está inter-relacionada com o 
reconhecimento da igualdade de 
cidadania e do exercício equitativo dos 
direitos numa dada sociedade. Encoraja a 
UE a trabalhar em prol da igualdade e da 
igualdade de cidadania a título prioritário 
junto de representantes de grupos 
marginalizados e discriminados, 
nomeadamente, os rohingyas na 
Birmânia e nos países vizinhos, os 
ahmadis na Indonésia e no Paquistão, os 
coptas no Egito, os cristãos, os judeus e os 
bahá'i no Irão, os cristãos étnicos e 
membros da Igreja Budista Unificada no 
Vietname, etc.

Or. en

Alteração 366
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 81-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

81-A. Manifesta particular inquietação 
com a situação na China, onde as pessoas 
que praticam a sua religião fora dos 
canais oficialmente aprovados, incluindo 
cristãos, muçulmanos, budistas e 
seguidores da Falun Gong, são 
confrontadas frequentemente com 
perseguições; insta a China a ratificar o 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos (PIDCP), conforme tinha 
declarado; exorta as autoridades chinesas 
a suspender e a alterar posteriormente, 
através de processos verdadeiramente 
consultivos com os tibetanos, as políticas 
que mais efeitos negativos têm sobre o 
budismo, a cultura e as tradições do 
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Tibete; está profundamente preocupado 
com a situação da liberdade religiosa em 
Cuba, em particular com o aumento da 
perseguição de líderes das igrejas 
católicas e protestantes e dos crentes;

Or. en

Alteração 367
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 81-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

81-A. Insiste em que a liberdade de 
religião ou de crença é um direito 
fundamental, que abrange o direito de 
acreditar ou não acreditar e a liberdade 
de praticar esta crença, quer seja em 
público quer em privado, individualmente 
ou em comunidade;

Or. es

Alteração 368
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 81-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

81-B. Manifesta particular inquietação 
com a situação na China, onde as pessoas 
que praticam a sua religião fora dos 
canais oficialmente aprovados, incluindo 
cristãos, muçulmanos e budistas, são 
sistematicamente confrontadas com 
perseguições, apesar da garantia 
constitucional de liberdade religiosa na 
China; insta igualmente os governos 
chineses a porem cobro à sua campanha 
de maus tratos e perseguição levada a 
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cabo contra os membros do movimento 
Falun Gong, que enfrentam longos 
períodos de penas de prisão e de 
reeducação por meio de mecanismos de 
trabalho para exercerem o seu direito à 
liberdade de religião e de crença, com o 
objetivo de os forçar a renunciarem às 
suas crenças religiosas, apesar de a China 
ter ratificado a Convenção da ONU 
contra a Tortura e Outras Penas ou 
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes; 

Or. en

Alteração 369
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 81-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

81-C. Insta a China a ratificar o Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos (PIDCP), conforme tinha 
declarado, assim como a respeitar todos 
os seus direitos humanos relacionados 
com obrigações internacionais e as 
disposições constitucionais no que diz 
respeito à liberdade religiosa para todos 
os seus cidadãos;

Or. en

Alteração 370
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 81-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

81-D. Exorta as autoridades chinesas a 
suspender e a alterar posteriormente, 
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através de processos verdadeiramente 
consultivos com os tibetanos, as políticas 
que são destrutivas para o budismo, a 
cultura e a tradição do Tibete e, pelo 
contrário, autorizar os tibetanos a 
preservar, praticar e desenvolver as suas 
tradições religiosas; insta ainda as 
autoridades a pôr termo às restrições 
impostas a nível da educação religiosa, da 
formação do clero, da gestão quotidiana 
dos mosteiros e dos conventos e da 
condução de práticas religiosas e festivas, 
como métodos que fazem parte dos 
esforços permanentes para erradicar a 
crença religiosa;

Or. en

Alteração 371
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Norica Nicolai, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 82

Proposta de resolução Alteração

82. Destaca a necessidade de criar um 
conjunto de instrumentos que façam 
progredir o direito à liberdade de religião 
ou de crença, no quadro da política externa 
da UE; destaca que este conjunto de 
instrumentos deve incluir uma lista de 
verificação das liberdades necessárias 
relativas à liberdade de religião ou de 
crença, a fim de avaliar a situação, bem 
como uma metodologia que ajude a 
identificar as violações da liberdade de 
religião ou de crença; incentiva o SEAE a 
envolver organizações da sociedade civil 
na preparação do conjunto de 
instrumentos;

82. Destaca a necessidade de criar um 
conjunto de instrumentos que façam 
progredir o direito à liberdade de
pensamento, religião, de crença ou de
convicção política, no quadro da política 
externa da UE;

Or. en
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Alteração 372
Leonidas Donskis

Proposta de resolução
N.º 82

Proposta de resolução Alteração

82. Destaca a necessidade de criar um 
conjunto de instrumentos que façam 
progredir o direito à liberdade de religião 
ou de crença, no quadro da política externa 
da UE; destaca que este conjunto de 
instrumentos deve incluir uma lista de 
verificação das liberdades necessárias 
relativas à liberdade de religião ou de 
crença, a fim de avaliar a situação, bem 
como uma metodologia que ajude a 
identificar as violações da liberdade de 
religião ou de crença; incentiva o SEAE a 
envolver organizações da sociedade civil 
na preparação do conjunto de 
instrumentos;

82. Destaca a necessidade de criar um 
conjunto de instrumentos que façam 
progredir o direito à liberdade de religião 
ou de crença, no quadro da política externa 
da UE; congratula-se, neste contexto, com 
o compromisso da UE no sentido de 
desenvolver diretrizes públicas sobre a 
liberdade de religião ou crença; destaca 
que estas diretrizes devem ser coerentes 
com as estratégias por país no domínio 
dos direitos humanos e devem incluir uma 
lista de verificação das liberdades 
necessárias relativas à liberdade de religião 
ou de crença, a fim de avaliar a situação, 
bem como uma metodologia que ajude a 
identificar as violações da liberdade de 
religião ou de crença; salienta a 
necessidade de o Parlamento Europeu e 
as organizações da sociedade civil serem 
envolvidos na preparação dessas diretrizes;

Or. en

Alteração 373
Mario Mauro

Proposta de resolução
N.º 82

Proposta de resolução Alteração

82. Destaca a necessidade de criar um 
conjunto de instrumentos que façam 
progredir o direito à liberdade de religião 
ou de crença, no quadro da política externa 
da UE; destaca que este conjunto de 
instrumentos deve incluir uma lista de 
verificação das liberdades necessárias 

82. Destaca a necessidade de criar um 
conjunto de instrumentos que façam 
progredir o direito à liberdade de religião 
ou de crença, no quadro da política externa 
da UE; destaca que este conjunto de 
instrumentos deve ser ambicioso e incluir 
uma lista de verificação de todos os 



PE496.431v01-00 218/236 AM\913203PT.doc

PT

relativas à liberdade de religião ou de 
crença, a fim de avaliar a situação, bem 
como uma metodologia que ajude a 
identificar as violações da liberdade de 
religião ou de crença; incentiva o SEAE a 
envolver organizações da sociedade civil 
na preparação do conjunto de instrumentos;

elementos e aspetos inerentes ao exercício 
e ao respeito do direito à liberdade de 
religião ou de crença, a fim de avaliar a 
situação, bem como uma metodologia que 
ajude a identificar as violações da 
liberdade de religião ou de crença e a 
combater eficazmente tais violações; 
incentiva o SEAE a envolver as igrejas, as 
comunidades religiosas e as organizações 
da sociedade civil na preparação de um
conjunto de instrumentos a ser 
urgentemente adotado;

Or. it

Alteração 374
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 82

Proposta de resolução Alteração

82. Destaca a necessidade de criar um 
conjunto de instrumentos que façam 
progredir o direito à liberdade de religião
ou de crença, no quadro da política externa 
da UE; destaca que este conjunto de 
instrumentos deve incluir uma lista de 
verificação das liberdades necessárias 
relativas à liberdade de religião ou de
crença, a fim de avaliar a situação, bem 
como uma metodologia que ajude a 
identificar as violações da liberdade de
religião ou de crença; incentiva o SEAE a 
envolver organizações da sociedade civil 
na preparação do conjunto de instrumentos;

82. Destaca a necessidade de criar um 
conjunto de instrumentos que façam 
progredir o direito à liberdade de
pensamento, de consciência ou de
religião, no quadro da política externa da 
UE; destaca que este conjunto de 
instrumentos deve incluir uma lista de 
verificação das liberdades necessárias 
relativas à liberdade de pensamento, de 
consciência ou de religião, a fim de avaliar 
a situação, bem como uma metodologia 
que ajude a identificar as violações da 
liberdade de pensamento, de consciência
ou de religião; incentiva o SEAE a 
envolver organizações da sociedade civil 
na preparação do conjunto de instrumentos;

Or. fr

Alteração 375
Mitro Repo
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Proposta de resolução
N.º 82

Proposta de resolução Alteração

82. Destaca a necessidade de criar um 
conjunto de instrumentos que façam 
progredir o direito à liberdade de religião 
ou de crença, no quadro da política externa 
da UE; destaca que este conjunto de 
instrumentos deve incluir uma lista de 
verificação das liberdades necessárias 
relativas à liberdade de religião ou de 
crença, a fim de avaliar a situação, bem 
como uma metodologia que ajude a 
identificar as violações da liberdade de 
religião ou de crença; incentiva o SEAE a 
envolver organizações da sociedade civil 
na preparação do conjunto de instrumentos;

82. Destaca a necessidade de criar um 
conjunto de instrumentos que façam 
progredir o direito à liberdade de religião 
ou de crença, no quadro da política externa 
da UE; destaca que este conjunto de 
instrumentos deve incluir uma lista de 
verificação das liberdades necessárias 
relativas à liberdade de religião ou de 
crença, a fim de avaliar a situação, bem 
como uma metodologia que ajude a 
identificar as violações da liberdade de 
religião ou de crença; incentiva o SEAE a 
envolver organizações da sociedade civil 
na preparação do conjunto de instrumentos; 
salienta a importância da integração da 
liberdade de religião ou de crença no 
desenvolvimento da política externa da 
UE; 

Or. en

Alteração 376
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 82

Proposta de resolução Alteração

82. Destaca a necessidade de criar um 
conjunto de instrumentos que façam 
progredir o direito à liberdade de religião 
ou de crença, no quadro da política externa 
da UE; destaca que este conjunto de 
instrumentos deve incluir uma lista de 
verificação das liberdades necessárias 
relativas à liberdade de religião ou de 
crença, a fim de avaliar a situação, bem 
como uma metodologia que ajude a 
identificar as violações da liberdade de 
religião ou de crença; incentiva o SEAE a 

82. Saúda a inclusão da liberdade de 
religião ou de crença na formação 
destinada ao pessoal da UE; reitera com 
firmeza o seu apelo relativamente à
necessidade de criar um conjunto de 
instrumentos que façam progredir o direito 
à liberdade de religião ou de crença, no 
quadro da política externa da UE; destaca 
que este conjunto de instrumentos deve 
incluir uma lista de verificação das 
liberdades necessárias relativas à liberdade 
de religião ou de crença, a fim de avaliar a 
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envolver organizações da sociedade civil 
na preparação do conjunto de instrumentos;

situação, bem como uma metodologia que 
ajude a identificar as violações da 
liberdade de religião ou de crença; 
incentiva o SEAE a envolver organizações 
da sociedade civil na preparação do 
conjunto de instrumentos;

Or. en

Alteração 377
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 82

Proposta de resolução Alteração

82. Destaca a necessidade de criar um 
conjunto de instrumentos que façam 
progredir o direito à liberdade de religião 
ou de crença, no quadro da política externa 
da UE; destaca que este conjunto de 
instrumentos deve incluir uma lista de 
verificação das liberdades necessárias 
relativas à liberdade de religião ou de 
crença, a fim de avaliar a situação, bem 
como uma metodologia que ajude a 
identificar as violações da liberdade de 
religião ou de crença; incentiva o SEAE a 
envolver organizações da sociedade civil 
na preparação do conjunto de instrumentos;

82. Destaca a necessidade de criar um 
conjunto de instrumentos que façam 
progredir o direito à liberdade de religião 
ou de crença, no quadro da política externa 
da UE; destaca que este conjunto de 
instrumentos deve incluir uma lista de 
verificação das liberdades necessárias 
relativas à liberdade de religião ou de 
crença, a fim de avaliar a situação, bem 
como uma metodologia que ajude a 
identificar as violações da liberdade de 
religião ou de crença; incentiva o SEAE a 
envolver organizações da sociedade civil 
na preparação do conjunto de instrumentos; 
congratula-se com o compromisso da UE 
no sentido de desenvolver diretrizes 
aplicáveis sobre a liberdade de religião ou 
crença, de acordo com a secção 23 do 
Plano de Ação da UE para os Direitos 
Humanos e a Democracia; pede ao 
Conselho e à Comissão para que a 
criação, implementação e avaliação 
dessas diretrizes sejam acompanhadas por 
uma consulta inclusiva e empenhada com 
o Parlamento, a sociedade civil, o pessoal 
académico e as outras partes interessadas 
relevantes neste domínio;  incentiva a UE 
a assegurar a coerência entre as novas 
diretrizes e as prioridades mencionadas 
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nas estratégias por país no domínio dos 
direitos humanos, integrando a liberdade 
de religião ou de crença nas estratégias 
para países terceiros onde tais violações 
ocorram e garantindo que os defensores 
dos direitos humanos, a sociedade civil e 
as comunidades religiosas nesses países 
sejam consultados;

Or. en

Alteração 378
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 82-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

82-A. Convida a VP/AR Ashton e as 
outras instituições da UE a combaterem 
práticas inaceitáveis como conversões 
forçadas e criminalização ou castigo de 
casos denominados de «apostasia», 
exercendo pressão sobre países terceiros, 
com ênfase particular nos países que são 
parceiros da UE, que ainda realizam estas 
práticas, para que estas sejam eliminadas; 
apela a uma posição igualmente firme 
contra a instrumentalização das leis 
relativas à blasfémia com o objetivo de 
perseguir membros de minorias 
religiosas; salienta que, apesar de as leis 
contra a blasfémia serem muitas vezes 
promovidas com o pretexto de reduzir as 
tensões sociais, na realidade apenas 
contribuem para o seu recrudescimento e 
para o aumento da intolerância, em 
particular para com as minorias 
religiosas;

Or. en

Alteração 379
Anna Záborská
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Proposta de resolução
N.º 82-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

82-A. Opõe-se à ideia de que devem existir 
leis ou resoluções da ONU contra a 
chamada «difamação das religiões», que 
proporcionam aos governos uma 
justificação para restringir a liberdade de 
religião e de expressão; convida o 
Conselho da UE e a Alta 
Representante/Vice-Presidente a oporem-
se a qualquer ação por parte da ONU com 
vista a impor o conceito de «difamação 
das religiões»;

Or. en

Alteração 380
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 82-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

82-A. Acolhe com agrado a declaração 
conjunta da Alta Representante da UE 
para os Negócios Estrangeiros e a Política 
de Segurança, do Secretário-Geral da 
Organização de Cooperação Islâmica, do 
Secretário-Geral da Liga Árabe e do 
Comissário da União Africana para a Paz 
e a Segurança, de 20 de setembro de 2012, 
que reafirmou o respeito por todas as 
religiões e a importância fundamental da 
liberdade religiosa e da tolerância, 
reconhecendo ao mesmo tempo 
plenamente a importância da liberdade de 
expressão; condena qualquer apelo ao 
ódio religioso e à violência e lamenta 
profundamente a perda de vidas humanas 
em consequência dos recentes ataques a 
missões diplomáticas; apresenta as suas 
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condolências às famílias das vítimas;

Or. en

Alteração 381
Mitro Repo

Proposta de resolução
N.º 82-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

82-A. Acolhe favoravelmente os esforços 
inclusivos de diálogo e cooperação 
intercultural e interconfessional a vários 
níveis, com a participação de líderes 
comunitários, mulheres, jovens e 
representantes das minorias étnicas, para 
a promoção da coesão social e de 
sociedades pacíficas;

Or. en

Alteração 382
Mario Mauro

Proposta de resolução
N.º 82-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

82-A. Sublinha que a liberdade religiosa 
não pode ser unicamente entendida como 
uma imunidade contra a coerção, ou 
como a liberdade de expressar a própria 
fé em privado, mas que inclui 
necessariamente uma dimensão pública
que deve ser plenamente protegida;

Or. it

Alteração 383
Laima Liucija Andrikienė
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Proposta de resolução
N.º 82-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

82-A. Sublinha a importância de integrar 
sistematicamente a liberdade de religião 
ou crença nas políticas de 
desenvolvimento, prevenção de conflitos e 
combate ao terrorismo; acolhe 
favoravelmente os esforços inclusivos de 
diálogo e cooperação intercultural e 
interconfessional a vários níveis, com a 
participação de líderes comunitários, 
mulheres, jovens e representantes das 
minorias étnicas, para a promoção da 
coesão social e de sociedades pacíficas;

Or. en

Alteração 384
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 82-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

82-A. Insta a UE a reagir proativamente à 
utilização crescente de leis de apostasia, 
blasfémia e anticonversão e ao papel que 
estas desempenham no aumento da 
intolerância e da discriminação 
religiosas; incentiva a UE a 
pronunciar-se contra a utilização destas 
leis por governos, incluindo o Irão e o 
Paquistão, para privar as pessoas do 
direito de mudar de religião, 
nomeadamente quando a punição 
consiste na pena de morte;

Or. en
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Alteração 385
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 82-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

82-B. Realça que ainda existem entraves 
em muitas regiões do mundo ao exercício 
pleno e efetivo do direito fundamental à 
liberdade de religião, tanto a nível 
individual como coletivo, na esfera 
pública bem como na esfera privada, e 
exorta a VP/AR Ashton e a Comissão 
Europeia a insistirem na necessidade de 
resolver, de forma eficaz, este problema 
no contexto das iniciativas pertinentes da 
UE relativas aos direitos humanos; 

Or. en

Alteração 386
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 82-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

82-B. Insta a UE a reagir, proativamente, 
à utilização crescente de leis de apostasia, 
blasfémia e anticonversão, e ao papel que 
estas desempenham no aumento da 
intolerância e da discriminação 
religiosas;  realça que o direito 
internacional inclui o direito de ter, 
adotar ou mudar de religião ou crença; 
incentiva a UE a pronunciar-se contra a 
utilização destas leis pelos governos, 
nomeadamente do Irão e do Paquistão, 
para negar o direito da pessoa a mudar de 
religião, em especial quando a punição 
consiste na pena de morte; 

Or. en
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Alteração 387
Anna Záborská

Proposta de resolução
N.º 82-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

82-B. Manifesta uma profunda 
preocupação perante o crescente número 
de atos de intolerância e discriminação 
religiosas, conforme demonstrado pela 
violência e os atos de terrorismo dirigidos 
em vários países contra os cristãos e os 
seus locais de culto, situação que condena 
veementemente; frisa que nenhuma zona 
do mundo se encontra livre do flagelo da 
intolerância religiosa;

Or. en

Alteração 388
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 82-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

82-B. Considera que a liberdade de 
religião ou crença se encontra interligada 
com questões relativas ao 
reconhecimento, igualdade de cidadania e 
exercício equitativo dos direitos numa 
determinada sociedade;  incentiva a UE a 
lutar pela igualdade e pela igualdade de 
cidadania, como uma questão prioritária, 
para os representantes de grupos 
marginalizados ou discriminados da 
sociedade;  destaca, além disso, a 
importância de apoiar iniciativas e 
proporcionar financiamento aos 
defensores da sociedade civil e dos 
direitos humanos nos seus esforços de 
combate à discriminação, intolerância e 
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violência com base na religião ou na 
crença; 

Or. en

Alteração 389
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 82-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

82-C. Reitera a sua preocupação 
relativamente ao pleno e efetivo respeito 
do direito à liberdade de religião de todas 
as minorias religiosas em vários países 
terceiros; salienta que, neste contexto, a 
liberdade de culto é apenas um aspeto do 
direito à liberdade de religião, dado que 
esta engloba a liberdade de mudar de 
religião e de manifestar esta no ensino, na 
prática e nos ritos, a nível individual, 
coletivo, privado, público e institucional; 
realça que o elemento público é fulcral na 
liberdade de religião e que na maioria das 
religiões, incluindo o Cristianismo, 
impedir os crentes de exprimirem a sua fé 
em público, reduzindo, em simultâneo, a 
sua religião a um fenómeno privado, viola 
seriamente o respetivo direito à liberdade 
religiosa;

Or. en

Alteração 390
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 83

Proposta de resolução Alteração

83. Sublinha que o direito humanitário 
internacional reconhece a liberdade de 

83. Sublinha que o direito humanitário 
internacional reconhece a liberdade de 



PE496.431v01-00 228/236 AM\913203PT.doc

PT

religião ou de crença, independentemente 
de estar ou não registado, pelo que o 
registo não deve ser uma condição prévia 
obrigatória para a prática individual da 
religião; frisa ainda com preocupação 
que, na China, os monges e as monjas 
têm que se registar junto do Governo e 
devem operar ao abrigo de administrações 
controladas pelo Governo, e que este facto 
interfere com a sua autonomia religiosa e 
restringe a sua atividade;

pensamento, de religião, de crença ou de 
filiação política, independentemente de 
estar ou não registado, pelo que o registo 
não deveria ser uma condição prévia 
obrigatória para a prática individual da 
religião ou para o exercício do direito à 
filiação política;

Or. en

Alteração 391
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 83

Proposta de resolução Alteração

83. Sublinha que o direito humanitário 
internacional reconhece a liberdade de 
religião ou de crença, independentemente 
de estar ou não registado, pelo que o 
registo não deve ser uma condição prévia 
obrigatória para a prática individual da 
religião; frisa ainda com preocupação 
que, na China, os monges e as monjas 
têm que se registar junto do Governo e 
devem operar ao abrigo de administrações 
controladas pelo Governo, e que este facto 
interfere com a sua autonomia religiosa e 
restringe a sua atividade;

83. Sublinha que o direito humanitário 
internacional reconhece a liberdade de 
religião ou de crença, independentemente 
de estar ou não registado, pelo que o 
registo não deve ser uma condição prévia 
obrigatória para a prática individual da 
religião; apoia os esforços envidados pela 
UE para apoiar uma resolução sobre 
liberdade de religião e de crença na 67.ª 
sessão da Assembleia Geral das Nações 
Unidas;

Or. en

Alteração 392
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 83
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Proposta de resolução Alteração

83. Sublinha que o direito humanitário 
internacional reconhece a liberdade de 
religião ou de crença, independentemente 
de estar ou não registado, pelo que o 
registo não deve ser uma condição prévia 
obrigatória para a prática individual da 
religião; frisa ainda com preocupação que, 
na China, os monges e as monjas têm que 
se registar junto do Governo e devem 
operar ao abrigo de administrações 
controladas pelo Governo, e que este facto 
interfere com a sua autonomia religiosa e 
restringe a sua atividade;

83. Sublinha que o direito humanitário 
internacional reconhece a liberdade de 
religião ou de crença, independentemente 
de estar ou não registado, pelo que o 
registo não deve ser uma condição prévia 
obrigatória para a prática individual da 
religião; frisa ainda com preocupação que, 
na China, todos aqueles que querem 
praticar uma religião, incluindo uma das 
cinco religiões oficiais – budista, taoista, 
muçulmana, católica romana e 
protestante – têm que se registar junto do 
Governo e devem operar ao abrigo de 
administrações controladas pelo Governo, 
e que este facto interfere com a sua 
autonomia religiosa e restringe a sua 
atividade; constata igualmente com 
preocupação que os grupos religiosos não 
registados, como as igrejas domésticas e 
os praticantes do Falun Gong, enfrentam 
diferentes graus de maus-tratos, a 
restrição das suas atividades e reuniões, a 
confiscação dos seus bens e mesmo a 
detenção e a prisão;

Or. en

Alteração 393
Marie-Christine Vergiat

Proposta de resolução
N.º 83

Proposta de resolução Alteração

83. Sublinha que o direito humanitário 
internacional reconhece a liberdade de
religião ou de crença, independentemente 
de estar ou não registado, pelo que o 
registo não deve ser uma condição prévia 
obrigatória para a prática individual da 
religião; frisa ainda com preocupação que, 
na China, os monges e as monjas têm que 

83. Sublinha que o direito humanitário 
internacional reconhece a liberdade de
pensamento, de consciência ou de
religião, independentemente de estar ou 
não registado, pelo que o registo não deve 
ser uma condição prévia obrigatória para a 
prática individual da religião; frisa ainda 
com preocupação que, na China, os 
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se registar junto do Governo e devem 
operar ao abrigo de administrações 
controladas pelo Governo, e que este facto 
interfere com a sua autonomia religiosa e 
restringe a sua atividade;

monges e as monjas têm que se registar 
junto do Governo e devem operar ao abrigo 
de administrações controladas pelo 
Governo, e que este facto interfere com a 
sua autonomia religiosa e restringe a sua 
atividade; afirma, simultaneamente, o seu 
compromisso com a liberdade de 
expressão, que nunca poderá ser 
restringida em nome de princípios 
religiosos; condena, por conseguinte, 
veementemente o crime de blasfémia e os 
abusos a que conduz;

Or. fr

Alteração 394
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 83

Proposta de resolução Alteração

83. Sublinha que o direito humanitário 
internacional reconhece a liberdade de 
religião ou de crença, independentemente 
de estar ou não registado, pelo que o 
registo não deve ser uma condição prévia 
obrigatória para a prática individual da 
religião; frisa ainda com preocupação que, 
na China, os monges e as monjas têm que 
se registar junto do Governo e devem 
operar ao abrigo de administrações 
controladas pelo Governo, e que este facto 
interfere com a sua autonomia religiosa e 
restringe a sua atividade;

83. Sublinha que o direito humanitário 
internacional reconhece a liberdade de
pensamento, de consciência e de religião, 
independentemente de estar ou não 
registado, pelo que o registo não deve ser 
uma condição prévia obrigatória para a 
prática individual da religião; frisa ainda 
com preocupação que, na China, os 
monges e as monjas têm que se registar 
junto do Governo e devem operar ao abrigo 
de administrações controladas pelo 
Governo, e que este facto interfere com a 
sua autonomia religiosa e restringe a sua 
atividade;

Or. es

Alteração 395
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 83-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

83-A. Observa que a liberdade de religião 
ou de crença está associada a questões 
relacionadas com o reconhecimento, a 
igualdade de direitos dos cidadãos e o 
exercício equitativo de direitos numa 
determinada sociedade; exorta a UE a 
trabalhar em prol da igualdade e de 
direitos iguais para todos os cidadãos, 
dado tratar-se de uma questão prioritária 
para os representantes de grupos 
marginalizados ou discriminados da 
sociedade, como, nomeadamente, os 
Rohingyas muçulmanos na 
Birmânia/Mianmar e em países vizinhos, 
os muçulmanos Ahmadi na Indonésia e 
no Paquistão, os coptas no Egito, os 
cristãos, os judeus e os Baha'i no Irão, 
etc.;

Or. en

Alteração 396
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Proposta de resolução
N.º 83-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

83-A. Constata com preocupação o baixo 
nível de respeito pela liberdade de religião 
em grande número de países e, nalguns 
casos, as restrições crescentes à liberdade 
de religião que levaram à intolerância 
social em países como a Nigéria, a 
Eritreia, o Irão, o Iraque e a Coreia do 
Norte; insta os governos a deixarem de 
recorrer a leis contra a blasfémia para 
restringir os direitos das minorias 
religiosas, como no caso do Paquistão, da 
Arábia Saudita e da Indonésia, e a porem 
termo às acusações de extremismo contra 
religiões minoritárias, como no caso da 
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Rússia;

Or. en

Alteração 397
Mitro Repo

Proposta de resolução
N.º 83-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

83-A. Realça que o direito internacional 
inclui o direito de ter, adotar ou mudar de 
religião ou crença; incentiva a UE a 
responder aos casos em que as leis negam 
o direito da pessoa a mudar de religião;

Or. en

Alteração 398
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 83-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

83-A. Lamenta a crescente intolerância 
para com as minorias religiosas no 
mundo, sobretudo o aumento da violência 
contra cristãos no Médio Oriente, no 
norte de África, no Paquistão e na 
Nigéria; congratula-se com os esforços da 
AR/VP a nível internacional nesta 
matéria; insta o SEAE e a AR/VP a 
intensificarem os seus esforços no sentido 
de protegerem a liberdade de religião ou 
de crença e a ponderarem o recurso à 
imposição de sanções aos países que 
tolerarem a violência contra minorias 
religiosas;

Or. en
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Alteração 399
Sarah Ludford, Leonidas Donskis

Proposta de resolução
N.º 83-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

83-A. Sublinha a importância de proteger 
a liberdade de religião e de crença, 
incluindo o ateísmo e outras formas de 
não crença, ao abrigo de convenções 
internacionais em matéria de direitos 
humanos e insiste em que esta liberdade 
não deve ser posta em causa pela 
aplicação de leis contra a blasfémia 
utilizadas para oprimir e perseguir 
aqueles que pertencem a outra religião ou 
possuem uma crença diferente;

Or. en

Alteração 400
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, 
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 83-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

83-A. Recorda que, nalguns países, a 
proibição, confiscação e destruição, tanto 
de lugares de culto como de publicações 
religiosas, bem como a proibição da 
formação do clero, continuam a ser 
prática comum; insta as instituições da 
UE, nos seus contactos com os governos 
pertinentes, a combaterem este tipo de 
violações;

Or. en
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Alteração 401
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 83-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

83-B. Congratula-se com o compromisso 
assumido pela UE para apresentar e 
promover o direito à liberdade de religião 
e de crença nos fóruns internacionais e 
regionais, nomeadamente nas Nações 
Unidas, na OSCE, no Conselho da 
Europa e em outros mecanismos 
regionais e apela a um diálogo 
construtivo com a Organização da 
Conferência Islâmica (OCI) para que se 
desmarque da terminologia associada à 
luta contra a difamação das religiões; 
incentiva a UE a continuar a apresentar a 
sua resolução anual sobre a liberdade de 
religião e de crença na Assembleia-Geral 
das Nações Unidas;

Or. en

Alteração 402
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 83-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-C. Exorta o SEAE a desenvolver uma 
capacidade permanente no âmbito da sua 
estrutura para acompanhar e analisar o 
papel da religião ou da crença nas 
sociedades contemporâneas e nas relações 
internacionais e para integrar a questão 
da liberdade de religião ou de crença nas 
direções e unidades geográficas e 
temáticas; incentiva o SEAE a entregar 
ao Parlamento relatórios anuais sobre a 
liberdade de religião ou de crença no 
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mundo;

Or. en

Alteração 403
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 83-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

83-D. Realça a importância de apoiar as 
iniciativas da sociedade civil e dos 
defensores dos direitos humanos e de 
angariar fundos em benefício dos seus 
esforços para combater a discriminação, a 
intolerância e a violência com base na 
religião ou na crença; os regimes de apoio 
por país devem dar prioridade aos fundos 
destinados a proteger e a promover a 
liberdade de religião ou de crença 
naqueles países em que a estratégia da 
UE para o país tenha identificado esse 
direito como uma questão prioritária. 

Or. en

Alteração 404
Jörg Leichtfried

Proposta de resolução
N.º 84

Proposta de resolução Alteração

84. Encarrega o seu Presidente de 
transmitir a presente resolução ao 
Conselho, à Comissão, ao Serviço Europeu 
de Ação Externa, aos governos e aos 
parlamentos dos Estados-Membros e dos 
países candidatos, às Nações Unidas, ao 
Conselho da Europa, bem como aos 
governos dos países e territórios referidos 
na presente resolução.

84. Encarrega o seu Presidente de 
transmitir a presente resolução ao Conselho 
e à Comissão, à AR/VP, ao Representante 
Especial da UE para os Direitos 
Humanos, ao Serviço Europeu de Ação 
Externa, aos governos e aos parlamentos 
dos Estados-Membros e dos países 
candidatos, às Nações Unidas, ao Conselho 
da Europa, bem como aos governos dos 
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países e territórios referidos na presente 
resolução.

Or. en


