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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Relatório Anual sobre os Direitos Humanos no mundo (2009) e a política da 
União Europeia nesta matéria

(2010/2202(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o 11.º Relatório da União Europeia sobre os Direitos Humanos e a 
Democracia no Mundo, que cobre o período que vai de Julho de 2008 a Dezembro de 
2009,

– Tendo em conta os artigos 6.º e 21.º do Tratado de Lisboa,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem e todos os 
instrumentos internacionais pertinentes nesta matéria1,

– Tendo em conta a Carta das Nações Unidas,

– Tendo em conta todas as Convenções das Nações Unidas relativas aos direitos 
humanos, bem como os respectivos protocolos facultativos2,

– Tendo em conta os instrumentos regionais sobre direitos humanos, nomeadamente, a 
Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, o Protocolo Facultativo relativo 
aos Direitos das Mulheres Africanas, a Convenção Americana sobre os Direitos 
Humanos, a Carta Árabe dos Direitos do Homem e a Comissão Intergovernamental da 
ASEAN para os Direitos Humanos,

– Tendo em conta a entrada em vigor, em 1 de Julho de 2002, do Estatuto de Roma do 
Tribunal Penal Internacional (TPI) e as resoluções do Parlamento relativas ao TPI3,

– Tendo em conta a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e as negociações em 
curso sobre a adesão da UE à Convenção,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia4,

– Tendo em conta o Acordo de Parceria ACP-UE e a respectiva revisão1,
                                               

1 Para todos os textos de base pertinentes, consultar a tabela do Anexo III ao relatório xxx da Comissão dos 
Assuntos Externos.

2 Convenção das Nações Unidas sobre a Tortura; Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança; 
Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres; Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; Convenção 
Internacional para a Protecção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados.

3 JO C 379 de 7.12.1998, p.  265; JO C 262 de 18.9.2001, p. 262; JO C 293 E de 28.11.2002, p. 88; JO C 271 
E, 12.11.2003, p.  576; Textos Aprovados de 22 de Maio de 2008, P6_TA(2008)0238; Textos Aprovados de 
21 de Outubro de 2008, P6_TA(2008)0496.

4 JO C 303 de 14.12.2007, p.  1.
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– Tendo em conta o Regulamento (CE) Nº 1889/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, que institui um instrumento financeiro para a 
promoção da democracia e dos direitos humanos a nível mundial2 (Instrumento Europeu 
para a Democracia e os Direitos Humanos ou EIDDH),

– Tendo em conta as suas resoluções anteriores relativas aos direitos humanos no mundo,

– Tendo em conta as suas resoluções de 14 de Janeiro de 20093 sobre o desenvolvimento 
do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas, incluindo o papel da UE, e de 
25 de Fevereiro de 20104 sobre a 13.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem das 
Nações Unidas,

– Tendo em conta as suas Resoluções de 1 de Fevereiro de 20075 e de 26 de Abril de 
20076 sobre a iniciativa a favor de uma moratória universal à pena de morte, bem como 
a Resolução 62/149 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 18 de Dezembro de 
2007, sobre uma moratória universal à pena de morte,

– Tendo em conta o Protocolo n.º 13 à Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos 
do Homem e das Liberdades Fundamentais, relativo à abolição da pena de morte em 
quaisquer circunstâncias,

– Tendo em conta a Declaração das Nações Unidas sobre os Defensores dos Direitos 
Humanos e a resolução do Parlamento de 16 de Junho de 2010 sobre os defensores dos 
direitos humanos7

– Tendo em conta as directrizes da União Europeia sobre a promoção da observância do 
direito internacional humanitário (DIH)8, a pena de morte, a tortura e outros tratamentos 
ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, os defensores dos direitos humanos, os 
diálogos sobre direitos humanos com países terceiros, a promoção e protecção dos 
direitos da criança, a violência contra as mulheres e a luta contra todas as formas de 
discriminação dirigidas contra as mulheres,

– Tendo em conta a sua resolução de 22 de Outubro de 2009 sobre a consolidação da 
democracia no âmbito das relações externas da UE9,

– Tendo em conta todas as resoluções que adoptou sobre casos urgentes de violação dos 
direitos do Homem, da democracia e do Estado de direito,

                                                                                                                                                  

1 JO L 317 de 15.12.2000, p.  3; JO C 303 de 14.12.2007, p.  JO L 209 de 11.08.05, p.  27.
2 JO L 386 de 29.12.2006, p. 1.
3 JO C 46 E, de 24.2.2010, p. 71.
4 Textos Aprovados, P6_TA(2010)0036.
5 JO C 250 E de 25.10.2007, p. 91.
6 JO C 74 E de 20.03.08, p. 775. 
7 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0226. 
8 JO C 327 de 23.12.05, p. 4.
9 Textos Aprovados, P7_TA(2009)0056.
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– Tendo em conta o artigo 48.º e o n.º 2 do artigo 119.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0000/2010),

A. Considerando que a Declaração Universal dos Direitos do Homem continua a ser o 
texto de referência mundial que coloca a pessoa humana no centro da acção,

B. Considerando que o 11.º Relatório Anual da União Europeia sobre os Direitos Humanos 
(2008/9) proporciona uma panorâmica geral das actividades da União Europeia no 
domínio dos direitos humanos e da democracia no mundo,

C. Considerando que a presente resolução tem por objectivo examinar, avaliar e, em casos 
específicos, formular críticas construtivas no que respeita às actividades da UE no 
domínio dos direitos humanos e da democracia,

D. Considerando que a situação interna da UE em matéria de direitos humanos tem 
impacto directo na sua credibilidade e na sua capacidade de executar uma política 
externa eficaz em matéria de direitos humanos,

E. Considerando que a União assenta nos valores do respeito da dignidade humana, da 
liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e dos direitos humanos, 
incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias,

F. Considerando que o Tratado de Lisboa alargou as competências da UE no domínio da 
política externa de uma forma que irá cimentar os seus valores e objectivos;
considerando que as principais inovações ao nível da acção externa da UE, como a 
criação do cargo de Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança/Vice-Presidente da Comissão (AR/VP) e do Serviço Europeu de 
Acção Externa (SEAE), irão consolidar ainda mais a acção externa da UE nos domínios 
dos direitos humanos e criar melhores oportunidades em termos de integração da 
dimensão dos direitos humanos em todas as áreas pertinentes de acção política,

G. Considerando que o Tratado confere à UE uma personalidade jurídica única, que lhe 
permitirá aderir à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, e autoriza o Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem em Estrasburgo a verificar a conformidade dos actos 
da UE com a Convenção,

H. Considerando que, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE tornou-se juridicamente vinculativa, reforçando assim a protecção 
dos direitos humanos na Europa,

I. Considerando que os esforços para combater o terrorismo no mundo criaram a 
necessidade de conciliar a segurança e o respeito dos direitos humanos,

J. Considerando que a crise económica e financeira mundial teve um impacto negativo 
sobre os direitos económicos, sociais e culturais; considerando que os direitos dos mais 
pobres foram os mais afectados; considerando que, devido ao aumento dos preços, 
milhões de pessoas lutam para satisfazer as necessidades mais essenciais em vários 
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países de África, da Ásia e da América Latina; considerando que milhões de pessoas 
estão a viver situações de insegurança e humilhação e que, nalguns países, os protestos 
foram calados com repressão e violência,

K. Considerando que os direitos económicos, sociais e culturais merecem a mesma atenção 
e a mesma importância que os direitos civis e políticos,

L. Considerando que as alterações climáticas têm um impacto duradouro e a longo prazo 
sobre os direitos humanos; considerando que as consequências negativas atingem 
especialmente os grupos mais vulneráveis do mundo em desenvolvimento, como as 
populações indígenas, mas também podem ter ramificações muito mais amplas,

M. Considerando que estão a aparecer no mundo novas formas de violação dos direitos 
humanos, nomeadamente na área das novas tecnologias da informação, uma das quais é 
a censura na Internet,

1. Reitera a inabalável determinação do Parlamento Europeu e lembra os seus esforços de 
longa data para defender os direitos humanos e a democracia no mundo através das 
relações bilaterais com países terceiros e da participação activa em fóruns internacionais, 
bem como do apoio às organizações internacionais e locais da sociedade civil;

2. Regozija-se com o empenho demonstrado pela Alta Representante da UE para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança /Vice-Presidente da Comissão em que a 
UE desempenhe um papel cada vez mais activo na cena internacional para melhorar a 
situação dos direitos humanos e da democracia a nível mundial;

3. Considera que uma política externa coerente da UE deve conceder prioridade absoluta à 
promoção da democracia, visto que uma sociedade democrática é a base do respeito dos 
direitos humanos; pensa que a nova estrutura institucional da UE, e, em particular, o 
SEAE, oferece a oportunidade de reforçar a coerência e eficácia da UE neste domínio;

4. Exorta a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança / Vice-Presidente da Comissão a manter-se fiel aos seus compromissos de 
integrar a dimensão dos direitos humanos em toda a acção externa da UE, para que 
tenham impacto na estrutura do SEAE, bem como nos recursos atribuídos a este serviço;

5. Congratula-se com a prontidão com que a AR/VPC se dispôs a proceder a uma profunda 
análise da eficácia de todos os instrumentos da UE neste domínio, dos diálogos sobre 
direitos humanos às directrizes da UE, do Instrumento Europeu para a Democracia e os 
Direitos Humanos à assistência bilateral e acções em fóruns multilaterais, e a lançar um 
processo de consulta sobre o estabelecimento de uma nova estratégia no domínio dos 
direitos humanos; salienta a determinação do PE em participar plenamente nesta consulta;

6. Insiste na necessidade de reforçar a transparência e o acesso aos documentos entre as 
instituições da UE para que se estabeleça uma cooperação interinstitucional mais efectiva;

7. Sublinha a necessidade de conferir maior importância à melhoria da capacidade da União 
Europeia para reagir com rapidez às violações dos direitos humanos por países exteriores 
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à UE;

8. Considera indispensável, dada a importância das questões de direitos humanos em 
situações de conflito e pós-conflito, que, no futuro, o mandato de todos os representantes 
especiais da União Europeia inclua de forma explícita a promoção e a garantia do respeito 
dos direitos humanos;

O Relatório Anual da União Europeia sobre os Direitos Humanos no Mundo

9. Salienta a importância do relatório anual da UE sobre os direitos humanos na análise e 
avaliação da política da UE em matéria de direitos humanos, nomeadamente para 
aumentar a visibilidade das questões dos direitos humanos em geral; solicita a realização 
de campanhas de informação pública que permitam dar uma maior visibilidade ao papel 
da UE neste domínio;

10. Regista com agrado a apresentação ao Parlamento do relatório anual da UE pela AR/VPC  
e o novo período em análise, baseado no ano civil, que dá ao Parlamento a oportunidade 
de consagrar a sessão plenária de Dezembro aos direitos humanos, com a atribuição anual 
do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento e o debate do relatório anual do PE 
sobre os direitos humanos no mundo e a política da União Europeia nesta matéria;

11. Exorta o Conselho e a Comissão a envidarem mais esforços para divulgar o seu relatório 
anual sobre os direitos humanos e a democracia, fazendo-o chegar ao maior número de 
leitores possível; reconhece que, na edição deste ano, a apresentação foi melhorada e é 
mais clara, embora a extensão do período em apreço torne a consulta difícil;

12. Reitera o seu pedido de que seja facultada mais e melhor informação para a avaliação das 
políticas e entende que deveriam ser propostos elementos e orientações para melhorar a 
abordagem geral, minimizar as suas eventuais contradições e adaptar as prioridades por 
país, tendo em vista a adopção de estratégias por país em matéria de direitos humanos, 
como prevê o programa do SEAE;

13. Reitera o seu pedido de uma avaliação regular da utilização e dos resultados das políticas, 
dos instrumentos e das iniciativas da União Europeia em matéria de direitos humanos em 
países terceiros e de comunicação dos resultados ao Parlamento; convida o Conselho e a 
Comissão a estabelecerem índices e padrões de referência específicos e quantificáveis 
para medir a eficácia daquelas políticas;

Actividades da União Europeia no domínio dos direitos humanos em fóruns internacionais

14. Destaca a futura adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem como uma oportunidade de provar o seu empenhamento na defesa dos direitos 
humanos dentro e fora das suas fronteiras; exorta os Estados-Membros da UE a apoiar 
esta medida e a vincular os cidadãos da UE ao seu cumprimento;

15. Insta os Estados-Membros da UE a assinar e ratificar todas as principais convenções das 
Nações Unidas e do Conselho da Europa relativas aos direitos humanos, bem como os 
respectivos protocolos facultativos e, em particular, a ratificar a Convenção Internacional 
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de 1990 sobre a Protecção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos 
Membros das suas Famílias, a Convenção internacional sobre a protecção de todas as 
pessoas contra o desaparecimento forçado e a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência; sublinha que o Protocolo Facultativo à Convenção 
deve ser considerado como parte integrante da mesma e preconiza a adesão simultânea à 
Convenção e ao Protocolo1;

16. Exorta o Conselho e a Comissão a prosseguirem os seus esforços no sentido de 
promoverem a ratificação universal do Estatuto de Roma e a adopção das legislações 
nacionais de execução necessárias para o efeito, em conformidade com a Posição Comum 
2003/444/PESC do Conselho, de 16 de Junho de 2003, relativa ao Tribunal Penal 
Internacional2 e o plano de acção de 2004 que dá seguimento à Posição Comum; saúda a 
ratificação do Estatuto de Roma pela República Checa e pelo Chile no período em estudo, 
que elevou para 110 o número total de Estados Partes em Dezembro de 2009;

17. Insta a Presidência da UE a chamar a atenção para a importância da cooperação com o 
TPI em todas cimeiras da UE e em todos os diálogos com os países exteriores à UE; insta 
todos os Estados-Membros da UE aumentar a cooperação com o Tribunal e a celebrar 
acordos bilaterais sobre a execução das sentenças e sobre a protecção das testemunhas e 
das vítimas; reconhece ainda o Acordo de Cooperação e Auxílio entre a UE e o TPI e, 
nessa base, exorta a União Europeia e os seus Estados-Membros a prestar ao Tribunal toda 
a assistência necessária; observa com grande preocupação que não foi executado o 
mandado do TPI para a detenção do presidente sudanês al-Bashir;

18. Congratula-se com os êxitos que a UE alcançou na Terceira Comissão da Assembleia-
Geral da ONU (Assuntos Sociais, Humanitários e Culturais) no que diz respeito a muitas 
resoluções, em particular sobre temas como o apelo a uma moratória à aplicação da pena 
de morte, que foi apoiada por mais países, os direitos das crianças, a intolerância religiosa 
e a situação dos direitos humanos na Birmânia/Mianmar e na República Popular 
Democrática da Coreia (RPDC);

19. Exorta o Conselho e a Comissão a pressionar os governos dos países em causa a cooperar 
totalmente com os mecanismos das Nações Unidas, a autorizar o acesso sem reservas dos 
peritos independentes e relatores especiais da ONU aos seus territórios e a não colocar 
entraves ao seu trabalho;

                                               

1 Em Dezembro de 2009, a Áustria, a Bélgica, a Alemanha, a Hungria, a Itália, Portugal, a 
Eslovénia, a Espanha, a Suécia e o Reino Unido ratificaram tanto a Convenção como o 
Protocolo Facultativo; todos os Estados-Membros tinham assinado a Convenção, mas 15 
Estados-Membros ainda não a tinham ratificado (Bulgária, Chipre, Estónia, Finlândia, 
França, Grécia, Irlanda, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, 
Roménia, Eslováquia); 19 Estados-Membros tinham também assinado o Protocolo, mas 
10 não o tinham ainda ratificado (Bulgária, Chipre, República Checa, Finlândia, França, 
Lituânia, Luxemburgo, Malta, Roménia, Eslováquia);

2 JO L 150 de 18.06.2003, p. 67.
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20. Solicita uma cooperação reforçada entre o Conselho da Europa e a União Europeia no 
domínio da promoção dos direitos das minorias e da protecção das línguas regionais e 
minoritárias, utilizando as ferramentas legais da não discriminação em defesa da 
diversidade e da tolerância;

Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas

21. Saúda o trabalho do CDHNU e salienta o seu papel crucial dentro da arquitectura geral 
das Nações Unidas, bem como o seu potencial para desenvolver um quadro válido para os 
esforços multilaterais da União Europeia em favor dos direitos do Homem; faz notar que 
este órgão tem de continuar a trabalhar, a fim de ganhar maior credibilidade;

22. Salienta que a participação activa das organizações da sociedade civil é essencial à 
eficiência do CDHNU;

23. Congratula-se vivamente com o facto de o actual governo dos Estados Unidos estar a 
procurar um maior envolvimento nas Nações Unidas e ter ocupado um lugar no CDHNU 
entre 2009 e 2012; reconhece que a presença dos Estados Unidos reforça a credibilidade e 
a capacidade do CDHNU; solicita à UE que reforce a cooperação com os EUA, 
particularmente em termos de intercâmbio de experiências no âmbito dos diálogos sobre 
direitos humanos;

24. Lembra que em 2011 os métodos de funcionamento do CDHNU passarão por uma grande 
revisão, sugerindo, por isso, à UE que se prepare activamente, nomeadamente, para 
participar neste processo;

25. Salienta o papel importante dos Exames Periódicos Universais (UPR) e insta o Conselho, 
a Comissão e, em especial, o novo Serviço Europeu de Acção Externa (SEAE) a 
acompanhar de perto e controlar as medidas tomadas no âmbito do Exame Periódico 
Universal;

26. Apoia vigorosamente os esforços da UE para impedir qualquer parcialidade ou tentativa 
de manipulação dos Exames Periódicos Universais; neste contexto, deplora vigorosamente 
o resultado da sessão de Fevereiro de 2009, que foi severamente afectada por obstruções 
processuais e tentativas de manipulação durante o processo de exame;

27. Convida a AR/VP a visitar regularmente o CDHNU e a velar pessoalmente por que 
existam os laços mais estreitos entre o CDHNU e o SEAE a todos os níveis; encoraja o 
futuro sector do SEAE dedicado aos direitos humanos a estabelecer estreitos contactos de 
trabalho com o CDHNU;

28. Observa que, como se assinala no Relatório Anual, os Estados-Membros da UE estão em 
minoria no CDHNU; solicita às instituições da UE e aos seus Estados-Membros que 
empreendam uma acção concertada para desenvolver alianças adequadas com os países e 
intervenientes não estatais que continuam a lutar pela universalidade e indivisibilidade dos 
direitos humanos;

29. Exorta o Conselho, a Comissão e o SEAE a reforçar o seu compromisso com governos 
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democráticos de outros grupos regionais no CDHNU, com vista a melhorar as 
probabilidades de êxito de iniciativas que visem o respeito dos princípios contidos na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem; solicita à Comissão que apresente um 
relatório anual sobre os padrões de votação nas Nações Unidas em matérias relacionadas 
com os direitos humanos, analisando de que modo estes foram afectados pelas políticas da 
UE e dos seus Estados-Membros e pelas de outros blocos;

30. Reafirma a importância vital dos procedimentos especiais e dos mandatos nacionais no 
âmbito do CDHNU; regista com agrado o mandato temático recentemente criado no 
domínio dos direitos culturais e congratula-se com a extensão dos mandatos temáticos ao 
direito à alimentação, liberdade de religião ou crença e pessoas internamente deslocadas; 
congratula-se também com a prorrogação dos mandatos nacionais relativos ao Burundi, 
Haiti, Camboja, Somália, República Popular Democrática da Coreia (RPDC), Mianmar e 
Sudão; lamenta que os mandatos relativos à Libéria e à República Democrática do Congo 
(RDC) não tenham sido prorrogados;

31. Congratula-se com as sessões especiais do CDH sobre a situação dos direitos humanos no 
leste da RDC, o impacto das crises económicas e financeiras globais na aplicação 
universal e no efectivo exercício dos direitos humanos, a situação dos direitos humanos no 
Sri Lanca e a situação dos direitos humanos nos Territórios Palestinianos Ocupados e em 
Jerusalém Oriental; lamenta que, no âmbito da sessão especial sobre os TPO, a maior 
parte dos membros tenha adoptado uma interpretação parcial do relatório Goldstone;

32. Apoia a independência do Alto Comissário para os Direitos do Homem (ACDH); lamenta 
que, na 10.ª sessão ordinária, em Março de 2009, não obstante a oposição da UE, tenha 
sido adoptada uma resolução que visa limitar a independência do Alto Comissariado para 
os Direitos do Homem;

As directrizes da UE sobre direitos humanos

Pena de morte

33. Recorda a resolução que apela a uma moratória mundial sobre a aplicação da pena de 
morte (Resolução 63/168) aprovada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 18 de 
Dezembro de 2008;  salienta que essa resolução reúne agora os votos favoráveis de 106 
países, número que confirma a progressiva consolidação da opinião mundial contra a pena 
de morte;

34. Congratula-se com o facto de, em 2009, o Burundi e o Togo, bem como o Estado norte-
americano do Novo México, terem decidido abolir a pena de morte;

35. Convida o Conselho e a Comissão a encorajar os países que ainda não assinaram e não 
ratificaram nem aplicaram o segundo protocolo facultativo do Pacto Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos, ou outro instrumento regional semelhante, a fazerem-no;

36. Reitera que a UE se opõe à pena de morte em quaisquer circunstâncias;  lembra que a UE 
continua a ser o principal doador das organizações da sociedade civil que lutam contra a 
pena de morte; pede à Comissão que continue a dar prioridade à luta contra esta pena 
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cruel e desumana e mantê-la como prioridade temática no âmbito do Instrumento Europeu 
para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH);

37. Exorta os dirigentes iranianos a promulgar uma lei que proíba inequivocamente a 
lapidação como medida penal; condena o facto de o regime iraniano ainda pronunciar 
sentenças de condenação à morte e proceder a execuções de jovens delinquentes; condena 
a utilização da pena de morte por parte do regime iraniano, que coloca o Irão em segundo 
lugar, imediatamente após a China, na lista de países com maior número de execuções; 
condena veementemente o número crescente de execuções na sequência das 
manifestações pacíficas que se realizaram após as eleições presidenciais no Irão em Junho 
de 2009; preocupa-o o facto de a China continuar a efectuar o maior número de execuções 
a nível mundial; saúda a medida positiva tomada pelas autoridades da Bielorrússia de criar 
um grupo de trabalho para preparar propostas sobre a imposição de uma moratória à pena 
de morte; continua apreensivo com o facto de continuar a haver execuções na 
Bielorrússia, único país da Europa que continua a aplicar a pena de morte;

38. Nota que existem no mundo 32 jurisdições com leis que permitem a aplicação da pena de 
morte a delitos de droga; nota que o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o 
Crime (UNOCD), a Comissão Europeia e certos governos europeus participam 
activamente no financiamento e/ou prestação de assistência técnica, apoio legislativo e 
ajuda financeira para reforçar as actividades de luta conta a droga em Estados que mantém 
pena de morte para delitos ligados à droga; receia que esta ajuda possa levar a um maior 
número de condenações à morte e execuções; insta a Comissão a estabelecer directrizes 
para o financiamento internacional das actividades de aplicação da legislação contra a 
droga a nível nacional e regional para garantir que tais programas não resultem em 
violações dos direitos humanos, nomeadamente a aplicação da pena de morte; sublinha 
que a abolição da pena de morte para delitos de droga se deve tornar condição prévia da 
ajuda financeira e técnica, do reforço de capacidades e de outro apoio à luta contra a 
droga;

Violência contra as mulheres 

39. Nota que o programa da tripla presidência da França, República Checa e Suécia (Julho de 
2008 – Dezembro de 2009) deu prioridade à questão da violência contra as mulheres e as 
jovens e exige coerência nos princípios e nas políticas tanto no exterior como no interior 
da UE; nota que foi recentemente adoptado um novo conjunto de directrizes sobre esta 
questão e espera que a Comissão apresente os resultados da sua aplicação ao Parlamento;

40. Sublinha a importância da execução exaustiva do duplo objectivo formulado na Resolução 
1325 (2000) do Conselho de Segurança da ONU sobre as mulheres, a paz e a segurança, e 
apela ao Conselho para que reforce a sua acção neste domínio;

41. Insta a AR/VP a aumentar o número de pessoal que trabalha em questões de género no 
domínio da acção externa e a criar estruturas dedicadas; reconhece os progressos feitos no 
quadro da PCSD, tanto ao nível das missões como da formação do pessoal;

42. Está profundamente preocupado com a situação das mulheres e jovens no Afeganistão; 
condena a lei sobre o “estatuto pessoal xiita” adoptada em Março de 2009, que viola 
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gravemente os direitos das mulheres afegãs e está em contradição com a Constituição 
afegã e com as normas internacionais em matéria de direitos humanos; saúda as alterações 
introduzidas à lei sobre "Questões Pessoais dos Seguidores da Jurisprudência Xiita", mas 
continua profundamente preocupado com alguns artigos da lei, que estão em contradição 
com as obrigações do Afeganistão decorrentes do Pacto Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos, com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres e com a Convenção sobre os Direitos da Criança; 
exorta as autoridades afegãs a tomar imediatamente medidas para melhorar a situação dos 
direitos das mulheres no país;

Tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes

43. Apela ao reconhecimento dos atentados à saúde de doentes e outras pessoas, 
principalmente daqueles que não podem defender-se, sejam eles presos políticos ou 
pessoas portadoras de deficiências mentais, por se tratar de tratamentos cruéis, desumanos 
e degradantes, reconhecendo no entanto a dificuldade de provar certos actos;

44. Insta todos os Estados que ainda o não tenham feito a aderir à Convenção Internacional 
contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes e ao 
seu Protocolo Facultativo; apela aos Estados para que retirem quaisquer reservas que 
tenham formulado a estes instrumentos;

45. Sublinha a importância da efectiva implementação das directrizes da UE contra a tortura e 
a outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; solicita ao Conselho e à 
Comissão que apresentem os resultados da aplicação dessas directrizes, prestando especial 
atenção aos resultados do Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos do 
Homem em termos de reabilitação das vítimas de tortura;

46. Convida os Estados-Membros a dar seguimento aos pedidos apresentados na sua 
resolução sobre o comércio de determinadas mercadorias susceptíveis de serem utilizadas 
para aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes1; pede à Comissão que apresente o mais depressa possível uma 
revisão de várias disposições do Regulamento (CE) n.º 1236/2005 do Conselho, de 27 de 
Junho de 2005;

Direitos da Criança

47. Lamenta profundamente a existência de cerca de 215 milhões de crianças vítimas do 
trabalho infantil, três quartos das quais realizam as piores formas de trabalho infantil 
(números da OIT, 2009);

48. Recorda o importante 11.º Fórum UE-ONG sobre Direitos Humanos dedicado ao combate 
à violência contra as crianças que se realizou sob a Presidência sueca (Estocolmo, Julho 
de 2009) e os seus apelos à prossecução do trabalho legislativo destinado a proibir todo o 
tipo de castigos corporais em todas as circunstâncias, nomeadamente no seio da família, a 

                                               

1 P7_TA-PROV(2010)0236
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identificar as melhores práticas e os ensinamentos retirados da luta contra a violência de 
que são vítimas as crianças em situações de conflito e pós-conflito e a reforçar a coerência 
entre a acção externa da UE e as políticas internas da UE/EM na área dos direitos das 
crianças;

49. Reclama urgentemente medidas da UE contra o trabalho infantil e pede à UE que aplique 
os instrumentos de que dispõe de forma mais eficiente, integrando-os nos diálogos e 
consultas sobre direitos humanos; insta a UE a aplicar efectivamente as Directrizes da UE 
sobre os Direitos da Criança e a estudar a possibilidade de adoptar directrizes para lutar 
contra o trabalho infantil; reconhece o contributo que a política comercial da UE pode 
prestar à luta contra o trabalho infantil, nomeadamente através da utilização conjunta do 
SPG e de incentivos;

50. Nota que se assinalou em 2009 o vigésimo aniversário da Convenção sobre os Direitos da 
Criança; verifica com satisfação que a adesão à Convenção é agora praticamente universal 
e insta os países que ainda não assinaram a Convenção a fazê-lo sem demora; continua 
profundamente inquieto com o facto de o total cumprimento dos direitos que dela 
decorrem continuar a ser amplamente ignorado; congratula-se com a nomeação do 
Representante Especial do Secretário-Geral para a violência contra as crianças e sublinha 
a importância de que o seu mandato se reveste;

51. Manifesta a mais profunda preocupação com as crianças afectadas por conflitos armados; 
insta a Comissão e o Conselho a reforçar a aplicação das Directrizes da UE sobre as 
Crianças e os Conflitos Armados; congratula-se com a nova resolução 1882 (2009) do 
Conselho de Segurança da ONU, que veio reforçar a protecção das crianças afectadas 
pelos conflitos armados;

Defensores dos direitos humanos 

52. Acolhe com agrado a revisão e melhoria das Directrizes da União Europeia relativas aos 
defensores dos direitos humanos1; nota o estabelecimento de mais de 60 estratégias locais 
de execução e a nomeação dos oficiais de ligação relevantes; apela a que os diplomatas da 
União Europeia que trabalham em países terceiros sejam cabalmente informados do teor 
das directrizes;

53. Insta o Conselho, a Comissão e os Estados-Membros a aplicar as medidas propostas pelo 
Parlamento na sua resolução sobre políticas da UE em prol dos defensores dos direitos 
humanos, adoptada em Junho de 20102;

54. Solicita que, no contexto da implementação do Tratado de Lisboa, as instituições da UE 
estabeleçam mecanismos de cooperação interinstitucional em matéria de defensores dos 
direitos humanos; pensa que a criação de um mecanismo deste tipo poderia ser facilitada 
pela instituição de "pontos focais" para os defensores dos direitos humanos em todas as 
instituições e órgãos da UE, os quais trabalhariam em estreita cooperação com os 

                                               

1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf f

2 P7_TA-PROV(2010)0226.
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responsáveis pelas questões de direitos humanos e democracia nas missões e delegações 
da União; insta a Comissão a criar um mecanismo para avaliar a eficácia das directrizes;

55. Reconhece que as conclusões de muitos relatórios sobre direitos humanos mostram que os 
defensores dos direitos humanos têm estado a ser alvo de vários tipos de ataques, cada vez 
mais violentos, como os ataques à liberdade de expressão ou associação, as detenções 
arbitrárias, os julgamentos não equitativos e o encerramento das instalações de 
organizações da sociedade civil;

56. Permanece vigilante face aos governos exteriores à UE que utilizam a adopção de leis 
controversas para regulamentar a actividade das ONG como tentativa subtil de silenciar o 
movimento de defesa dos direitos humanos;

57. Manifesta profundo pesar face aos assassinatos de, entre outros, Stanislav Markelov, 
Anastasia Baburova e Natalya Estemirova na Rússia, à prisão arbitrária de Roxana Saberi 
e Abdolfattah Soltani no Irão e ao julgamento de Liu Xiaobo na China, ocorridos no 
período abrangido por este relatório;

58. Nota que a detenção, bem como a libertação e subsequente deportação, de defensores 
locais dos direitos humanos em Cuba, sem direito a regressar ao país, representam 
também uma grave violação dos direitos humanos;

Cláusulas relativas aos direitos humanos

59. Sublinha a importância das cláusulas relativas aos direitos humanos nas políticas e 
parcerias comerciais e nos acordos comerciais entre a União Europeia e países terceiros; 
propõe a realização de uma "avaliação dos direitos humanos" nos países terceiros que 
encetam relações comerciais com a União Europeia;

60. Observa com satisfação que o funcionamento do SPG+ (Sistema de Preferências 
Generalizadas) é rigorosamente controlado e que são concedidas preferências comerciais 
aos países que ratificaram e efectivamente implementaram as convenções internacionais 
fundamentais em matéria de desenvolvimento sustentável, direitos sociais e boa 
governação;

61. Regozija-se com a inclusão de uma cláusula sobre direitos humanos no Acordo de 
Parceria entre a UE e a Indonésia e no Acordo de Estabilização e de Associação com a 
Albânia, que entraram em vigor durante o período em apreciação, o que eleva para mais 
de 120 o número de países que aceitam a inclusão desta cláusula em acordos com a UE;

Consolidação da democracia no âmbito das relações externas

62. Congratula-se com as Conclusões do Conselho sobre o apoio à democracia no âmbito das 
relações externas da UE1 e com a adopção da Agenda da UE para as medidas de apoio à 
democracia no âmbito das relações externas da UE, como meio de melhorar a coerência e 

                                               

1 Conselho AGEX de 17 de Novembro de 2009.
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a eficácia do apoio da UE à democracia;

63. Solicita à Comissão a abordagem sistemática da questão do apoio à democracia nos 
documentos de estratégia por país, tendo em consideração a situação específica do país e a 
estratégia regional da UE;

64. Insta a Alta Representante/Vice-Presidente da Comissão a velar por que os direitos 
humanos e a consolidação da democracia sejam efectivamente integrados em todos os 
domínios de acção política;  aguarda com expectativa as conclusões do Conselho 
actualizadas durante a Presidência belga sobre os progressos feitos e o Plano de Acção 
adoptado;

Direito Internacional Humanitário (DIH)

65. Regista com agrado as conclusões sobre a promoção da observância do Direito 
Internacional Humanitário (DIH) adoptadas pelo Conselho em Dezembro de 2009, ano em 
que se comemorou o 60.º aniversário da Convenção de Genebra;

66. Regista a adopção das Directrizes actualizadas da UE sobre a promoção da observância do 
DIH em 2009; convida o Conselho a incluir, de forma mais eficiente, a aplicação das 
directrizes relativas ao DIH no conjunto de directrizes da UE relativas aos direitos 
humanos e a melhorar a integração do DIH em toda a acção externa da UE;

A liberdade de religião e crença

67. Manifesta o seu regozijo com a aprovação, em Novembro de 2009, das conclusões do 
Conselho sobre a liberdade de religião ou crença; exorta o Conselho e a Comissão a tomar 
medidas práticas para combater a intolerância religiosa e promover a liberdade de religião 
ou crença em todo o mundo.

68. Continua profundamente preocupado com o facto de se continuar a assistir, em todas as 
regiões do mundo, a actos de discriminação baseados na religião ou crença, e de, em 
numerosos países, as pessoas que pertencem a determinadas comunidades religiosas, 
nomeadamente minoritárias, continuarem a ser privadas dos seus direitos humanos; 
condena as autoridades chinesas pela perseguição de pessoas que praticam a sua religião 
fora dos canais oficialmente autorizados, nomeadamente cristãs, muçulmanas, budistas e 
membros do movimento Falun Gong; insta as autoridades chinesas a renunciar à política 
de opressão no Tibete, que pode vir a conduzir à aniquilação da religião e cultura 
tibetanas;

Liberdade de expressão

69. Receia que a liberdade de expressão esteja a ser atacada de várias formas, especialmente 
com o recurso a tecnologias modernas como a Internet; afirma uma vez mais que a 
liberdade de expressão implica o direito de procurar, receber e difundir informações e 
ideias por qualquer meio;

70. Reconhece que as novas tecnologias oferecem oportunidades sem precedentes de 
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participar na vida pública, de exprimir opiniões, de aceder a informações sobre os direitos 
humanos e de dar a conhecer ao resto do mundo as violações dos direitos humanos; receia 
que haja Estados que estejam a utilizar técnicas cada vez mais sofisticadas para controlar 
actividades na Internet e que se tenham registado em muitos países actos de assédio, 
perseguição e até mesmo detenção e prisão de pessoas que exercem na Internet a liberdade 
de opinião e expressão;

71. Insta os países que restringem o acesso à Internet a levantar as restrições à livre circulação 
da informação; nota que, segundo a organização "Repórteres sem Fronteiras" a "lista de 
inimigos da Internet" inclui os seguintes Estados, que se entregam a actividades insidiosas 
de censura da Internet: Bielorrússia, China, Cuba, Egipto, Irão, Mianmar/Birmânia, Coreia 
do Norte, Arábia Saudita, Síria, Tunísia, Turquemenistão, Uzbequistão e Vietname;

72. Defende o direito de expressão e reunião pacífica na Rússia, consagrado no Artigo 31 da 
Constituição russa; declara-se solidário com os organizadores e participantes na 
Estratégia-31, série de manifestações cívicas que visam defender este direito, que tiveram 
início no dia 31 de Julho de 2009 e que se realizam na Praça Triumfalnaya em Moscovo 
no dia 31 de cada mês; lamenta que, até agora, nenhuma das manifestações da Estratégia -
31 tenha recebido a autorização das autoridades, que apresentam como razão da recusa a 
programação para a mesma hora de outras actividades na Praça Triumfalnaya; manifesta a 
sua profunda inquietação com o facto de, em 31 de Dezembro de 2009, entre dezenas de 
outros manifestantes pacíficos, a polícia russa ter detido a Presidente do Grupo de 
Helsínquia em Moscovo, Lyudmila Alexeyeva que, poucas semanas antes de ser detida, 
recebera o Prémio Sakharov do Parlamento Europeu;

Direitos humanos e luta contra o terrorismo

73. Nota que as medidas de luta contra o terrorismo conduziram a violações dos direitos 
humanos fundamentais numa série de países em todo o mundo por estarem a ser aplicadas 
medidas de vigilância excessivas, efectuadas detenções ilegais e utilizada a tortura para 
obter informações de suspeitos de terrorismo; condena estas violações dos direitos 
humanos e está convencido de que as liberdades civis não devem ser postas em causa na 
luta contra o terrorismo, uma vez que o que está na mira dos terroristas é precisamente a 
perturbação da vida democrática normal nas sociedades ocidentais;

74. Recorda a decisão do Presidente dos EUA Barack Obama de encerrar o centro de 
detenção da Baía de Guantánamo em Janeiro de 2009; lamenta que esta decisão não tenha 
sido totalmente aplicada; insta o governo dos EUA a honrar todos os seus compromissos; 
congratula-se com o compromisso construtivo de alguns Estados-Membros da UE que se 
mostraram dispostos a contribuir para o acolhimento de certos ex-prisioneiros de 
Guantánamo e a ajudar a encontrar alojamento para algumas das pessoas que se considera 
poderem ser libertadas do centro de detenção;

75. Nota que, na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o procedimento de co-
decisão se aplica a directivas e outros tipos de legislação sobre a luta contra o terrorismo e 
a criminalidade organizada, ao passo que os acordo internacionais relacionados com esta 
questão terão de receber o parecer favorável do Parlamento; observa que estas alterações 
darão ao Parlamento maior possibilidade de promover o justo equilíbrio entre segurança e 
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direitos humanos;

Diálogos e consultas sobre direitos humanos com países exteriores à UE

76. Manifesta o seu desapontamento com a falta de progressos obtidos pelos diálogos e as 
consultas sobre direitos humanos; lamenta que a participação da sociedade civil nestes 
diálogos e consultas não seja sistematicamente garantida e seja por vezes objecto de 
restrições impostas pelas partes interessadas exteriores à UE;

77. Apela a uma verdadeira participação nas avaliações em curso dos diálogos e consultas 
sobre direitos humanos; manifesta o desejo de ter total acesso aos documentos de 
conclusões e a outras fontes relevantes; espera que, na sequência das avaliações, sejam 
estabelecidos indicadores claros para avaliar o impacto dos diálogos;

78. Chama a atenção para a necessidade de incluir as conclusões sobre os diálogos e as 
consultas em matéria de direitos humanos nas cimeiras da UE com os seus parceiros;

79. Considera que, de um modo geral, os diálogos e as consultas sobre direitos humanos 
deveriam ser planeados e conduzidos de forma transparente, fixando previamente e 
avaliando posteriormente os objectivos a atingir; pede ao Conselho e à Comissão que 
pressionem as autoridades dos países que não pertencem à UE no sentido de uma elevada 
e ampla participação ministerial nos diálogos e consultas;

80. Congratula-se com o estabelecimento de diálogos sobre os direitos humanos com os 
Estados da Ásia Central – Tajiquistão, Cazaquistão, Quirguizistão e Turquemenistão – em 
2008; saúda a realização em Outubro de 2008 do primeiro seminário da sociedade civil 
UE-Uzbequistão sobre o diálogo em matéria de direitos humanos; lamenta que os diálogos 
sobre direitos humanos UE-China não tenham conduzido a qualquer melhoria no que diz 
respeito a abusos específicos dos direitos humanos na China; manifesta o seu 
desapontamento com a falta de resultados substanciais das consultas sobre direitos 
humanos entre a UE e a Rússia; congratula-se com o lançamento, em 2009, de diálogos 
sobre direitos humanos com a Indonésia, e com a realização das primeiras reuniões de 
diálogo nesse domínio com a Geórgia e a Arménia.

81. Congratula-se com o primeiro diálogo sobre direitos humanos entre a UE e a Bielorrússia, 
que se realizou em Junho de 2009, embora lamente que ele não tenha resultado em 
qualquer mudança substancial na situação dos direitos humanos naquele país;

82. Nota que, em Abril de 2009, o parlamento da República Popular Democrática da Coreia 
(Coreia do Norte) reviu a Constituição do país a fim de nela incluir, nomeadamente, uma 
disposição segundo a qual a Coreia do Norte "respeita e defende os direitos humanos", 
exorta as autoridades da Coreia do Norte a tomar medidas claramente positivas para 
melhorar a situação dos direitos humanos e salienta que, aquando da avaliação da situação 
dos direitos humanos no país, devem ser tomadas em consideração não só medidas 
constitucionais, como também medidas construtivas; manifesta a esperança de que a 
Coreia do Norte se mostre interessada em participar de forma construtiva nos diálogos 
sobre direitos humanos com a União Europeia;
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Os direitos económicos, sociais e culturais

83. Reconhece que os direitos económicos, sociais e culturais merecem a mesma importância 
que os direitos civis e políticos, tendo presentes a universalidade, indivisibilidade, a 
interdependência e a inter-relação de todos os direitos humanos, confirmados pela 
Conferência Mundial de 1993 sobre direitos humanos realizada em Viena; insta os países 
de todo o mundo a assinar o Protocolo facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais, que foi aberto à assinatura a 24 de Setembro de 2009;

84. Salienta que os direitos humanos também incluem os direitos à alimentação, à água, à 
educação, a alojamento adequado, à terra, a um trabalho digno, à segurança social e à 
formação de associações sindicais;  reconhece que é a pobreza que está na origem da 
maior parte das situações de não observância destes direitos; convida a UE a investir mais 
esforços e dinheiro na realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 
uma vez que se tornou evidente que o mundo está muito longe de realizar os objectivos 
fixados para 2015;

85. Reconhece a importância do sistema de supervisão da Organização Internacional do 
Trabalho para a defesa dos direitos nos domínios do comércio e emprego, sistemas de 
estatística, política de protecção social e de emprego e saúde e segurança no trabalho;

86. Congratula-se com os esforços feitos pela Comissão e os Estados-Membros para lutar 
contra a crise económica e financeira mundial e, desse modo, reduzir as consequências 
negativas que esta crise teve para a situação dos direitos humanos no mundo; saúda a 
realização, a 20 de Fevereiro de 2009, da 10.ª sessão extraordinária do Conselho dos 
Direitos do Homem subordinada ao tema "O Impacto das Crises Económicas e 
Financeiras Globais na Aplicação Universal e no Efectivo Exercício dos Direitos 
Humanos";

Os programas de assistência externa da Comissão e o IEDDH

87. Congratula-se com o facto de as prioridades do Parlamento terem sido tidas em 
consideração nos documentos de programação de 2008 e 2009 do IEDDH;

88. Apoia as contribuições do IEDDH, principalmente através de projectos da sociedade civil 
de organizações da sociedade civil locais e internacionais (90% das contribuições) e 
também através das organizações regionais e internacionais neste domínio, como o 
Conselho da Europa, a OSCE e o Gabinete do Alto Comissário da ONU para os Direitos 
Humanos (10% das contribuições);

89. Nota com satisfação que, em 2008-2009, os recursos para os direitos humanos e a 
democracia ascenderam a mais de 235 milhões de euros, tornando possível financiar 900 
projectos em mais de 100 países; um número particularmente elevado de projectos foi 
financiado em países abrangidos pela Política Europeia de Vizinhança, ao passo que os 
países ACP receberam o montante mais elevado;

90. Realça como vantagem fundamental do IEDDH o facto de não depender do 
consentimento do governo anfitrião e ser por isso capaz de se focalizar em questões 
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políticas sensíveis e em abordagens inovadoras, bem como de cooperar directamente com 
as organizações da sociedade civil que precisam de preservar a sua independência das 
autoridades públicas;

91. Sublinha a importância de utilizar o IEDDH como forma de responder a ameaças aos 
direitos humanos e de prestar um maior apoio aos defensores dos direitos humanos e às 
vítimas de violações desses direitos; apoia a rede de onze organizações financiadas pelo 
IEDDH que centram os seus esforços na protecção dos defensores dos direitos humanos e 
na resposta rápida às situações de emergência;

92. Insta a Comissão a assegurar a coerência entre as prioridades políticas da União e os 
projectos e programas que apoia, nomeadamente no âmbito da sua programação bilateral 
com os países terceiros;

93. Solicita aos serviços da Comissão que se reúnam regularmente com representantes da 
sociedade civil em Bruxelas para fomentar o diálogo com esses parceiros que executam 
realmente os projectos no terreno;

94. Congratula-se com o facto de os fundos para os direitos humanos poder chegar mais longe 
através dos programas geográficos, sendo que a aplicação das políticas a nível nacional e 
regional conta com o apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento (nos países de África, 
das Caraíbas e do Pacífico), do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (na 
América Latina, Ásia e África do Sul) e do Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria 
(nas regiões vizinhas), bem como através dos instrumentos temáticos como o IEDDH, IfS, 
ICD e ICI Plus;

Assistência e observação eleitorais

95. Nota, com satisfação, que a União recorre cada vez mais à assistência e à observação 
eleitorais para promover a democracia em países terceiros, reforçando, desse modo, o 
respeito dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e do Estado de direito, e que a 
qualidade e a independência dessas missões são amplamente reconhecidas;

96. Reitera os seus pedidos para que o processo eleitoral, incluindo quer a fase pré-eleitoral, 
quer a fase pós-eleitoral, seja integrado nos diversos níveis do diálogo político mantido 
com os países terceiros em causa, a fim de assegurar a coerência das políticas da União e 
reafirmar o papel essencial dos direitos humanos e da democracia;

97. Congratula-se com o montante do financiamento, que totalizou mais 50 milhões de euros 
no período de 18 meses a que o presente relatório diz respeito.

Tirar partido das actividades do Parlamento Europeu no domínio dos direitos humanos

98. Convida o Conselho e a Comissão a utilizar exaustivamente as resoluções do Parlamento e 
outras comunicações, respondendo de forma substantiva aos desejos e preocupações aí 
expressos;

99. Recorda às suas delegações que devem incluir sistematicamente nas agendas das reuniões 
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interparlamentares debates sobre a situação dos direitos humanos, bem como reuniões 
com defensores dos direitos humanos, proporcionando-lhes, se for caso disso, visibilidade 
e protecção internacionais;

100. Congratula-se com a criação da Rede de Laureados do Prémio Sakharov; insta a que 
sejam encontrados sem demora os recursos necessários para realizar os seus objectivos e 
facilitar a comunicação entre os laureados do Prémio Sakharov e o Parlamento, 
concedendo-lhes um estatuto especial e autorizando-os a entrar nas instalações do 
Parlamento com procedimentos simplificados;

*

* *

101.Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e dos países candidatos, às Nações 
Unidas, ao Conselho da Europa e à Organização para a Segurança e Cooperação na 
Europa, bem como aos governos dos países e territórios referidos na presente resolução.


