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PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU AO 
CONSELHO

referente à 66.ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas
(2011/2030(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de recomendação ao Conselho, de Alexander Graf 
Lambsdorff, em nome do Grupo ALDE, referente às prioridades da União Europeia para a 
66.ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (B7-0072/2011),

– Tendo em conta a sua recomendação ao Conselho, de 25 de Março de 2010, referente à 
65.ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas1,

– Tendo em conta as prioridades da UE para a 65.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, 
adoptadas pelo Conselho em 25 de Maio de 20102,

– Tendo em conta a nova entidade das Nações Unidas dedicada às questões de género 
(Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento das 
Mulheres – ONU Mulheres),

– Tendo em conta a 65.ª Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), em particular as 
suas resoluções sobre "Cooperação internacional para a assistência humanitária em caso 
de catástrofes naturais, da ajuda de emergência à ajuda ao desenvolvimento"3, "Situação 
dos direitos humanos na República Islâmica do Irão"4, "Situação dos direitos humanos na 
República Popular Democrática da Coreia"5, "Promoção de uma ordem internacional 
democrática e equitativa"6, "Promoção da paz como um requisito fundamental para o 
pleno exercício de todos os direitos humanos por todas as pessoas"7, "Reforço da 
cooperação internacional no domínio dos direitos humanos"8, "Actividades operacionais 
para o desenvolvimento do sistema das Nações Unidas"9, "Papel das Nações Unidas na 
promoção do desenvolvimento no contexto da globalização e da interdependência"10, 
"Rumo a uma Nova Ordem Económica Internacional"11, "Cooperação entre as Nações 
Unidas, os parlamentos nacionais e a União Interparlamentar"12, "As Nações Unidas na 
governação mundial"13, "Rumo a um mundo livre de armas nucleares: acelerar a 
implementação dos compromissos de desarmamento nuclear"14, "Revisão da arquitectura 

                                               
1 JO C 4 E, de 7.1.2011.
2 Conselho da União Europeia 10170/10.
3 Resolução A/RES/65/264 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
4 Resolução A/RES/65/226 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
5 Resolução A/RES/65/225 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
6 Resolução A/RES/65/223 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
7 Resolução A/RES/65/222 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
8 Resolução A/RES/65/218 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
9 Resolução A/RES/65/177 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
10 Resolução A/RES/65/168 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
11 Resolução A/RES/65/167 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
12 Resolução A/RES/65/123 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
13 Resolução A/RES/65/94 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
14 Resolução A/RES/65/59 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
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de consolidação da paz das Nações Unidas"1 e "Manter a promessa: unidos para alcançar 
os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio"2, 

– Tendo em conta o projecto de resolução da AGNU sobre "Participação da União Europeia 
no trabalho das Nações Unidas"3,

– Tendo em conta a Conferência de Análise entre as Partes no Tratado de Não Proliferação 
das Armas Nucleares (TNP) de 2010, as revisões dos Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM), da Comissão de Consolidação da Paz (CCP) e do Conselho dos Direitos 
do Homem (CDH),

– Tendo em conta a sua resolução de 15 de Dezembro de 2010 sobre o futuro da Parceria 
Estratégica África-União Europeia depois da terceira cimeira UE-África4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de Novembro de 2010, sobre a Conferência sobre 
Alterações Climáticas em Cancún (COP16)5,

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de Novembro de 2010, sobre o décimo aniversário 
da Resolução 1325 (2000) do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre as 
Mulheres, a Paz e a Segurança6,

– Tendo em conta a sua resolução, de 23 de Novembro de 2010, sobre a cooperação civil e 
militar e o desenvolvimento de capacidades civis e militares7,

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 121.º e o artigo 97.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e o parecer da Comissão 
do Desenvolvimento (A7-0000/2011), 

A. Considerando que está em curso uma importante transformação da ordem internacional, 
processo que desafia a União Europeia a empenhar-se mais activamente num diálogo com 
potências mundiais estabelecidas e emergentes e com outros parceiros bilaterais e 
multilaterais, a fim de promover soluções eficazes para problemas que afectam tanto os 
cidadãos da UE como os cidadãos dos restantes países do mundo,

B. Considerando que a UE deve desempenhar um papel proactivo na construção de uma 
Organização das Nações Unidas que possa contribuir efectivamente para soluções globais, 
para a paz e a segurança e para uma ordem internacional baseada no Estado de direito; 
considerando que, em conformidade com o artigo 21.º do Tratado da União Europeia 
(TUE), a UE se compromete oficialmente a promover um multilateralismo efectivo no 
âmbito de uma Organização das Nações Unidas forte, o que é essencial para fazer face a 
desafios globais, como as alterações climáticas e a garantia de segurança e 

                                               
1 Resolução A/RES/65/7 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
2 Resolução A/RES/65/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
3 Resolução A/RES/64/L 67 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
4 Textos Aprovados, P7_TA-PROV(2010)0482.
5 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2010)0442.
6 Textos Aprovados, P7_TA-PROV(2010)0439.
7 Textos Aprovados, P7_TA-PROV(2010)0419.



PR\860137PT.doc 5/10 PE460.818v01-00

PT

desenvolvimento para todos,

C. Considerando que o Tratado de Lisboa criou novas estruturas permanentes para a 
representação externa da UE e, em resultado, os novos representantes da UE devem 
assumir funções anteriormente desempenhadas pela Presidência rotativa da UE,

D. Considerando que as parcerias globais são determinantes para a consecução de objectivos 
globais definidos conjuntamente; considerando que a UE é o maior doador mundial de 
ajuda ao desenvolvimento e um parceiro importante das Nações Unidas nos esforços 
desenvolvidos no âmbito dos seus três pilares de acção, inclusive em situações de crise e 
de pós-crise; considerando que uma parceria UE-ONU sólida e estável é fundamental para 
o trabalho das Nações Unidas e decisiva para o papel da UE como actor global,

E. Considerando que a criação do Serviço Europeu para a Acção Externa (SEAE) deverá 
contribuir de forma significativa para promover a aplicação das Resoluções 1325 e 1820 
do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) e resoluções subsequentes, tanto 
através da sua estrutura interna como das suas acções e políticas externas,

F. Considerando que a intensificação dos esforços de combate ao terrorismo a nível mundial 
aumentou a necessidade de responder aos desafios de segurança no pleno respeito dos 
direitos humanos,

1. Dirige as seguintes recomendações ao Conselho:

A União Europeia no sistema das Nações Unidas

a) Definir o multilateralismo efectivo como a preocupação estratégica primordial da 
União e reforçar a coerência e a visibilidade da UE como actor global nas Nações 
Unidas, nomeadamente através da redução da ênfase atribuída às consultas internas 
sobre questões relativas às Nações Unidas e da promoção de um maior envolvimento 
num vasto leque de questões, para que a UE possa prosseguir com êxito a sua agenda 
para as Nações Unidas e responder às expectativas dos membros das Nações Unidas 
no que diz respeito à sua capacidade de actuação; promover uma maior coesão quer 
no seio do sistema das Nações Unidas, quer entre as posições dos Estados-Membros 
da UE e dos países candidatos e potenciais candidatos, por forma a maximizar as 
potencialidades do Tratado de Lisboa para reforçar o impacto da UE através da 
utilização coordenada e estratégica dos seus vários e distintos (UE e 
Estados-Membros) pontos de entrada,

b) Tomar as providências necessárias para que a UE possa participar efectivamente nos 
trabalhos da AGNU, com base numa ampla consulta dos Estados membros da ONU, 
a fim de permitir aos novos representantes da UE usarem da palavra de forma eficaz 
e oportuna sobre questões globais, em conformidade com os artigos 18.º e 47.º do 
TUE, conservando o seu estatuto de observadora e em conformidade com a Carta das 
Nações Unidas e o carácter intergovernamental da ONU; confirmar o seu 
compromisso de colocar as Nações Unidas no centro da política externa da UE e 
reiterar a ideia de que a sua participação efectiva no trabalho das Nações Unidas não 
só é uma prioridade estratégica da UE, como também está em consonância com a 
consecução dos objectivos das Nações Unidas e, como tal, é do interesse de todos os 
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seus membros,

A UE e a governação mundial

c) Reforçar a governação mundial e procurar soluções sustentáveis para a questão da 
relação entre as várias formações dos grupos G e o sistema das Nações Unidas, com 
base nas quais esses grupos possam cobrir debates temáticos e a dimensão 
económica de forma profícua, desde que as Nações Unidas conservem o seu papel 
central e permaneçam o único organismo legítimo para a acção a nível mundial; 
paralelamente, considerar o G8 e o G20 como fóruns importantes para a definição de 
respostas globais para as quais a UE tem de contribuir activamente por meio de 
posições coordenadas; apoiar a iniciativa do Presidente da AGNU de organizar 
debates da Assembleia Geral com a Presidência do G20 antes e depois das cimeiras 
deste grupo,

d) Apoiar plenamente a ONU Mulheres no seu trabalho em prol da promoção da 
igualdade entre homens e mulheres e da protecção e do maior poder das mulheres, 
incluindo em situações de conflito e de pós-crise, trabalhando em estreita 
coordenação com outros órgãos do sistema das Nações Unidas,

e) Utilizar o primeiro texto das negociações relativas à reforma do CSNU como uma 
oportunidade para consagrar uma atenção exaustiva aos pontos de convergência e 
para realizar progressos tangíveis no que respeita à clarificação das competências do 
CSNU em relação a outros órgãos das Nações Unidas, ao aumento do número de 
membros permanentes e não permanentes do CSNU – possivelmente numa base 
temporária –, por forma a melhorar a sua representatividade e a sua legitimidade, e à 
revisão dos métodos de trabalho do CSNU; salientar que um lugar para a UE num 
CSNU alargado continua a ser um objectivo da União Europeia,

Paz e segurança

Gestão de crises, manutenção e consolidação da paz

f) Trabalhar no sentido de obter um consenso e de desenvolver uma abordagem mais
operacional relativamente à doutrina da Responsabilidade de Protecção (R2P); 
incentivar a implementação da Responsabilidade de Protecção, frisando a sua 
importância na prevenção de conflitos, nomeadamente através do reforço do papel de 
organizações regionais como a União Africana (UA), do reforço dos mecanismos de 
alerta precoce no seio das Nações Unidas e da melhoria da definição dos papéis dos 
órgãos relevantes da ONU; saúda a Resolução S/2011/95 do CSNU, de 26 de 
Fevereiro de 2011, que insta o Governo da Líbia a assumir a sua responsabilidade de 
proteger a população do seu país, sendo a primeira vez que a doutrina R2P é referida 
numa declaração formal do CSNU relativamente a uma crise em curso,

g) Promover a segurança e a estabilização através da consolidação da paz e, ao mesmo 
tempo, reforçar esta última por meio de esforços de desenvolvimento a mais longo 
prazo e assegurando que a manutenção da paz seja planeada e executada no quadro 
de uma única estratégia ampla das Nações Unidas que tenha em conta as 
necessidades em matéria de consolidação da paz e a futura transição para uma 
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estratégia a mais longo prazo nos primeiros estádios das fases de planeamento e de 
execução e na qual a UE baseie as suas medidas; atendendo a que a estabilização de 
um país dilacerado por um conflito exige acções mais complexas e uma abordagem 
integrada, e não somente tropas, as capacidades necessárias devem ser coordenadas 
por meio de uma tal estratégia, a fim de abordar adequadamente as causas profundas 
do conflito, dado que metade dos países do mundo que acolhem operações de 
manutenção da paz regressam a uma situação de conflito no prazo de 10 anos após a 
partida das forças de manutenção da paz,

h) Desenvolver uma visão estratégica claramente definida dos instrumentos de gestão 
de crises da UE, em relação à qual, em primeiro lugar e acima de tudo, tem de ser 
alcançado um consenso entre os Estados-Membros da UE,

Cooperação mundial em matéria de gestão de crises no âmbito de parcerias 

i) Considerar como prioridades estratégicas da UE o reforço das parcerias 
internacionais no domínio da gestão de crises e do diálogo com os outros grandes 
actores neste domínio, como a ONU, a NATO e a UA, e países terceiros, como os 
EUA, a Turquia, a Noruega e o Canadá; sincronizar as acções no terreno, partilhar 
informação e reunir recursos nos domínios da manutenção da paz e da consolidação 
da paz, incluindo a cooperação no domínio da gestão de crises e, em particular, da 
segurança marítima e da luta contra o terrorismo ao abrigo do direito internacional; 
melhorar a coordenação, a este respeito, com as instituições financeiras 
internacionais (IFI) e os doadores bilaterais,

j) Criar um quadro estratégico mais amplo para a parceria no domínio da gestão de 
crises entre a UE, a UA e a ONU e reforçar, em especial, uma relação triangular 
entre o Conselho para a Paz e a Segurança da UA, o CSNU e o Comité Político e de 
Segurança da UE, a fim de contribuir para a coerência e o reforço mútuo dos 
esforços de apoio à UA; aumentar a previsibilidade, a sustentabilidade e a 
flexibilidade do financiamento das operações de paz sob mandato das Nações Unidas 
executas pela UA; procurar soluções que possibilitem uma cooperação UE-UA mais 
estreita nas suas áreas operacionais específicas, melhorando assim as capacidades de 
alerta precoce e de prevenção de conflitos e contribuindo para o intercâmbio de 
melhores práticas e de conhecimentos especializados no domínio da gestão de crises,

A arquitectura de consolidação da paz, revisão da Comissão de Consolidação da Paz

k) Contribuir para a criação de condições para que a arquitectura de consolidação da 
paz das Nações Unidas corresponda às expectativas que acompanharam o seu 
estabelecimento, através da aplicação das recomendações do processo de revisão da 
CCP, tendo igualmente como objectivo melhorar a eficácia da CCP; apoiar a 
emergência de uma sólida arquitectura global de consolidação da paz com base numa 
parceria entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, atribuindo, 
simultaneamente, particular atenção à melhoria da prestação no terreno, ao reforço 
das relações com as IFI – a fim de criar emprego e de abordar as questões 
económicas – e à promoção de uma relação mais integrada entre a manutenção da 
paz e a consolidação da paz; promover uma relação mais estruturada entre a CCP e a 
AGNU, o CSNU e o Conselho Económico e Social, com vista a criar uma maior 
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sinergia entre a manutenção da paz e a consolidação da paz e as acções de 
desenvolvimento no terreno; procurar formas de reforçar o papel consultivo da CCP 
junto do CSNU, ao qual presta contas, de melhorar a cooperação da CCP com o 
Gabinete de Apoio à Consolidação da Paz (GACP) e de reforçar as ligações com as 
organizações regionais e as IFI,

Desarmamento e não proliferação nucleares, revisão do TNP, luta contra o terrorismo

l) Promover a aplicação das recomendações da revisão de 2010 do TNP, em particular 
para construir um mundo mais seguro para todos e alcançar a paz e a segurança num 
mundo sem armas nucleares, para aumentar a transparência a fim de incrementar a 
confiança mútua, para acelerar a realização de progressos genuínos no sentido do 
desarmamento nuclear, para tomar medidas efectivas em matéria de desarmamento 
nuclear coerentes com os princípios fundamentais da transparência, da verificação e 
da irreversibilidade, para encorajar os Estados detentores de armas nucleares a 
apresentarem relatórios regulares sobre o cumprimento dos seus compromissos e 
para analisar a aplicação,

m) Desenvolver canais e mecanismos de cooperação com os parceiros externos da UE, 
em especial os EUA, no domínio do combate ao terrorismo, particularmente com 
vista a implementar a estratégia global anti-terrorismo das Nações Unidas, através da 
participação no Grupo Roma/Lyon e no Grupo de Acção contra o Terrorismo do G8 
e do reforço dos acordos globais relevantes; empenhar-se num diálogo mais eficaz e 
mais estruturado com estes parceiros, quer a nível estratégico, quer a nível prático; 
demonstrar liderança e dar o exemplo consolidando o respeito dos direitos 
fundamentais e do Estado de direito como o núcleo da abordagem da UE ao combate 
ao terrorismo,

Desenvolvimento

n) Cumprir as promessas feitas na cimeira sobre os ODM no que diz respeito à reunião 
dos recursos necessários para a concretização das metas até 2015, em particular 
através do cumprimento dos compromissos da UE em matéria de ajuda oficial ao 
desenvolvimento; defender firmemente um aumento do nível do investimento 
financeiro, a fim de alcançar as metas dos ODM e de incrementar e reproduzir 
rapidamente programas e políticas inovadores com provas dadas que visem o 
desenvolvimento global e a transformação económica e social,

o) Centrar os esforços na consecução dos ODM em particular nas regiões e nos países 
mais atrasados, em especial os países da África subsariana e os países menos 
desenvolvidos (PMD), e nos países vulneráveis ou dilacerados por conflitos,

Direitos humanos

Questões institucionais

p) Velar por que o SEAE esteja bem integrado e coordenado com outros organismos 
internacionais e organizações regionais e o seu trabalho de promoção dos direitos 
humanos; assegurar que as recomendações, as preocupações e as prioridades 
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expressas no seio do sistema das Nações Unidas e de outras instituições 
internacionais sejam plena e sistematicamente integradas em todos os domínios e 
instrumentos políticos da UE e, em particular, no domínio dos direitos humanos,

q) Preparar e participar activamente na revisão do CDH e no seguimento dado a essa 
revisão; abordar a capacidade do CDH para responder a situações urgentes que 
envolvam violações graves dos direitos humanos, para melhorar a sua competência 
para aplicar as normas internacionais existentes e reforçar o seu papel como 
mecanismo de alerta precoce e preventivo capaz de hierarquizar prioridades e de agir 
sobre as causas profundas das violações dos direitos humanos com o objectivo de 
impedir a escalada das violações dos direitos humanos, incluindo através do seu 
apoio ao reforço das capacidades das instituições nacionais de defesa dos direitos 
humanos; procurar formas de melhorar o processo de eleição do CDH, a fim de 
resolver a questão da qualidade da sua composição; desenvolver uma relação de 
trabalho viável entre o CDH e a Terceira Comissão e entre o CDH e o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR);

Questões de direitos humanos

r) Prosseguir os esforços desenvolvidos no âmbito da Terceira Comissão da AGNU no 
que diz respeito a um grande número de 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 abolição da tortura,

s) Apoiar a capacidade, a responsabilização e a eficácia da ONU Mulheres para que 
possa coordenar mais eficazmente as actividades relevantes, incorporar uma 
perspectiva de género em todas as políticas das Nações Unidas e criar 
coerências/sinergias institucionais; concentrar esforços, incluindo através da 
contribuição para a melhoria do planeamento estratégico, na aplicação da 
Resolução 1325 do CSNU, em especial no que diz respeito à presença das mulheres 
nas conversações de paz, permitindo-lhes assim tornarem-se mediadoras, 
aumentarem as suas competências e adquirirem poder como decisoras e, de um modo 
geral, serem associadas ao desenvolvimento,

Alterações climáticas

t) Assumir um papel de liderança no domínio da gestão global do clima e da 
cooperação internacional em matéria de alterações climáticas, concentrar a atenção 
numa cooperação política forte com países terceiros e desenvolver um diálogo com 
outros actores fundamentais, como os Estados Unidos, a Rússia, as potências 
emergentes (China, Brasil, Índia) e os países em desenvolvimento, atendendo a que 
as alterações climáticas se tornaram um elemento essencial das relações 
internacionais e uma ameaça importante para a consecução dos ODM; estabelecer 
bases sólidas para as negociações da próxima conferência, que terá lugar no final de 
2011 na África do Sul (COP17); cooperar mais estrategicamente e corresponder 
melhor às necessidades dos países terceiros; contribuir para uma arquitectura 
institucional que seja inclusiva, transparente, equitativa e que possibilite uma 
representação equilibrada quer dos países desenvolvidos, quer dos países em 
desenvolvimento nos organismos de governação relevantes,
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Recomendações finais

u) Promover um debate sobre o papel dos parlamentos e das assembleias regionais no 
sistema das Nações Unidas, o qual deverá constar da agenda da 66.ª Sessão da 
AGNU, e promover a interacção entre os governos e os parlamentos nas questões 
globais;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação à Alta Representante da 
União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança/Vice-Presidente 
da Comissão, ao Conselho e, para conhecimento, à Comissão.


