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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

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

(2012/2145(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Relatório Anual da UE sobre os Direitos Humanos e a Democracia no 
Mundo, em 2011, aprovado pelo Conselho dos Negócios Estrangeiros, em 25 de junho de 
2012, 

– Tendo em conta a 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 humanos1,

– Tendo em conta o Quadro Estratégico e o Plano de Ação da UE para os Direitos Humanos 
e a Democracia (11855/12) aprovado pelo Conselho dos Negócios Estrangeiros, em 25 de 
junho de 2012, 

– Tendo em conta a Decisão 2012/440/PESC do Conselho de 25 de julho de 2012 que 
nomeia o Representante Especial da União Europeia para os Direitos Humanos,

– Tendo em conta a Comunicação Conjunta da Alta Representante da União Europeia para 
os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e da Comissão Europeia ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de 12 de dezembro de 2011, sobre "Os direitos 
humanos e a democracia no centro da ação externa da UE – rumo a uma abordagem mais 
eficaz" (COM(2011)0886),

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

– Tendo em conta a sua Resolução de 8 de julho de 20102 sobre o Serviço Europeu para a 
Ação Externa,

– Tendo em conta a resolução 65/276 da Assembleia-Geral das Nações Unidas, de 3 de 
maio de 2011, sobre a participação da União Europeia nos trabalhos da Organização das 
Nações Unidas,

– 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 Decisão 2011/168/PESC do Conselho, de 21 março de 2011, sobre o 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2012)0126.
2 Textos aprovados, P7_TA(2010)0280.
3 Textos aprovados, P7_TA(2011)0507.
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Tribunal Penal Internacional1 e o plano de ação revisto,

– Tendo em conta a sua Resolução de 14 dezembro de 2011 sobre a revisão da Política 
Europeia de Vizinhança2,

– Tendo em conta a Comunicação Conjunta da Alta Representante da União Europeia para 
os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e da Comissão ao Conselho Europeu, 
ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, 
de 8 de março de 2011, intitulada "Uma parceria para a Democracia e a prosperidade 
partilhada com o sul do Mediterrâneo" (COM(2011)0200 final),

– Tendo em conta a Comunicação Conjunta da Alta Representante da União Europeia para 
os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e da Comissão, de 25 de maio de 
2011, intitulada "Uma nova estratégia para uma vizinhança em mutação" 
(COM(2011)0303),

– Tendo em conta a sua Recomendação ao Conselho, de 29 de março de 2009, referente às 
modalidades da eventual criação de uma Dotação Europeia para a Democracia (DED),

– Tendo em conta a sua Resolução de 7 de julho de 2011 sobre as políticas externas da UE a 
favor da democratização3,

– Tendo em conta a sua Recomendação ao Conselho, de 2 de fevereiro de 2012, sobre uma 
política coerente em relação aos regimes contra os quais a UE aplica medidas restritivas, 
quando os seus dirigentes detêm interesses pessoais e comerciais no interior das fronteiras 
da UE4,

– Tendo em conta o Relatório, de 16 de maio de 2011, do relator especial das Nações 
Unidas (A/HRC/17/27) sobre a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e de 
expressão, que salienta a aplicabilidade à Internet, enquanto meio de comunicação, das 
normas e padrões internacionais em matéria de direitos humanos relativos ao direito à 
liberdade de opinião e expressão,

– Tendo em conta o Relatório, de 28 de julho, do relator especial das Nações Unidas 
(A/66/203) sobre a situação dos defensores dos direitos humanos, 

– Tendo em conta a Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas (A/RES/65/206), de 
21 de dezembro de 2010, sobre a moratória relativa à aplicação da pena de morte, 

– Tendo em conta o Relatório intercalar 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, a detenção em regime de isolamento, incluindo em 
clínicas psiquiátricas,

– Tendo em conta as resoluções 1325, 1820, 1888, 1889 e 1960 do Conselho de Segurança 
                                               
1 JO L 76, de 22.3.2011, p. 56
2 Textos aprovados, P7_TA(2011)0576.
3 JO C 291 E de 4.10.2011, p. 171.
4 Textos aprovados, P7_TA(2012)0018.
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das Nações Unidas, sobre as mulheres, a paz e a segurança,

– Tendo em conta o Relatório sobre os indicadores da UE para uma abordagem global da 
aplicação pela UE das Resoluções 1325 e 1820 do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas sobre as mulheres, a paz e a segurança, aprovado pelo Conselho da UE, em 13 de 
maio de 2011,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 1 de dezembro de 2011, sobre a Política 
Comum de Segurança e Defesa,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 13 de outubro de 2011, 
intitulada "Aumentar o impacto da política de desenvolvimento da UE: uma Agenda para 
a Mudança" (COM(2011)0637),

– Tendo em conta a adoção pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa, em 7 de abril 
de 2011, da Convenção relativa à prevenção e ao combate à violência contra as mulheres e 
à violência doméstica,

– Tendo em conta as resoluções das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, e mais 
recentemente a sua Resolução de 4 de abril de 2012,

– 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, 

– Tendo em conta a 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 enquanto "organização de integração regional",

– 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,

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 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;

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;

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;

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, 
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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; 

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;

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;

Relatório anual 2011 da UE 

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;

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; 

3. Solicita à HR/VP que, ao elaborar os futuros relatórios anuais, consulte o Parlamento de 
forma ativa e sistemática e que o relatório anual contenha indicações sobre a forma como 
as resoluções do Parlamento foram tidas em conta;

Considerações gerais

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;

5. Exorta o Conselho, a Comissão, o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) e o 
Parlamento a cooperarem estreitamente na execução de uma política da UE em matéria de 
direitos humanos no mundo que seja coerente, ambiciosa e eficaz, com base neste quadro 
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estratégico;

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;

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;

8. Espera que o COHOM reforce a cooperação com o Grupo de Trabalho do Conselho sobre 
Direitos Fundamentais (FREMP), a fim de abordar a questão da coerência entre as 
políticas externa e interna da UE em matéria de direitos humanos; salienta a importância 
da consistência para evitar as alegações de normas duplas, apoiar a credibilidade política 
da União Europeia e demonstrar um genuíno respeito pela universalidade dos direitos 
humanos;

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 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;

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 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 
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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;

Ação da UE nas Nações Unidas

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,

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 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;

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; 

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

15. Aconselha a que sejam seguidas as recomendações da Revisão Periódica Universal, 
incluindo-as sistematicamente nas estratégias locais sobre direitos humanos, bem como 
nos diálogos e consultas em matéria de direitos humanos;

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

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 
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sobretudo no período que precede as eleições;

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;

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;

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;

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;

Ação da UE no direito humanitário internacional (DHI)

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;

22. Lamenta, no entanto, que a sensibilização e a execução geral das diretrizes da UE 
relativamente à promoção do respeito pelo direito humanitário internacional continuem 
significativamente mais baixas em comparação com outras diretrizes; insta a UE a dar 
maior relevância política e a afetar mais recursos à execução destas diretrizes, 
nomeadamente assegurando a integração do DHI nas operações de gestão de crise, 
combatendo proativamente a impunidade e assegurando a responsabilidade individual; 

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 
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Geral das Nações Unidas e no Conselho dos Direitos do Homem;

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;

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;

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;

A Política Europeia de Vizinhança e a Primavera Árabe

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;

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;

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;

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;

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 
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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;

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;

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;

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; 

As políticas da UE de apoio à democratização e às eleições 

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;

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;

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;
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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; 

Diálogos e consultas sobre direitos humanos com países terceiros

39. Reconhece o potencial inerente aos diálogos abrangentes sobre direitos humanos com 
países terceiros, sobretudo se forem eficazmente combinados com a execução das 
estratégias nacionais em matéria de direitos humanos; realça que os diálogos, no entanto, 
não devem ser instrumentalizados para marginalizar as discussões sobre direitos humanos;

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;

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"; 

Sanções da UE e as cláusulas em matéria de direitos humanos e democracia nos acordos 
da UE

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; 

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 
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cabo com países terceiros no que se refere à luta contra o terrorismo;

44. Insiste na importância de que a UE cumpra e execute plenamente as suas obrigações e 
políticas internacionais e instrumentos de política estrangeira, como sejam as diretrizes 
sobre a tortura e os diálogos sobre direitos humanos, para que seja mais credível no seu 
apelo à rigorosa aplicação das cláusulas sobre direitos humanos nos acordos de associação 
e na exortação aos seus principais aliados para que respeitem a sua própria legislação e a 
legislação internacional;

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;

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 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;

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;

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;

Liberdade de expressão (liberdades digital e dos meios de comunicação social)

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 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;

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 
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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;

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;

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;

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;

Apoio da UE à sociedade civil e aos defensores dos direitos humanos 

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;

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;

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;

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 
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meios de comunicação social politicamente perseguidos sejam considerados como um 
assunto interno;

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;

59. Saúda a Resolução do Terceiro Comité da Assembleia Geral das Nações Unidas, 
co-apoiada pela UE, de novembro de 2011, sobre os defensores dos direitos humanos e o 
apoio público da UE ao Relator Especial da ONU sobre os Defensores de Direitos 
Humanos e aos mecanismos regionais pertinentes que protegem os defensores dos direitos 
humanos;

60. Apoia os projetos de criar uma iniciativa europeia com base voluntária que proporcione 
acolhimento temporário a defensores dos direitos humanos que necessitem de recolocação 
urgente dos seus países de origem ao abrigo do IEDDH; frisa que esta iniciativa deve ser 
realizada de forma a complementar os sistemas de acolhimento já existentes;

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;

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;

Ação da UE 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;

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 
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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;

Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes

65. Saúda a adoção das diretrizes atualizadas para a política da UE em relação a países 
terceiros no que respeita à tortura e a outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes; recorda, contudo, que é necessário ultrapassar os desafios de sensibilização e 
execução para se lograr avanços genuínos na política da UE;

66. Realça a importância de ligar as diretrizes da UE às modalidades de execução do 
Protocolo Facultativo da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura (OPCAT), com 
particular atenção aos mecanismos nacionais de prevenção;

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;

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;

69. Manifesta inquietação com o funcionamento futuro de centros de reabilitação para vítimas 
de tortura; insta o SEAE e os serviços da Comissão a trabalharem sobre a linha que 
distingue políticas externa e interna para assegurar que as divisões administrativas de 
competências não colocam em risco o apoio da UE aos centros de reabilitação, quer no 
interior quer no exterior da União;

Discriminação de grupos sociais

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 
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 



PR\911732PT.doc 17/19 PE494.800v01-00

PT

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;

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;

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;

Mulheres e crianças em situações de conflito armado 

73. Regista com agrado a atenção dada à aplicação das resoluções sobre as mulheres, a paz e a 
segurança nas políticas da UE, como demonstra o Relatório sobre os indicadores da UE 
para uma abordagem global da aplicação pela UE das Resoluções 1325 e 1820 do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas, adotado pelo Conselho da UE, em 13 de maio 
de 2011; congratula-se com a ação política da UE para assegurar o prolongamento do 
mandato do Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para as 
Crianças e os Conflitos Armados, na Assembleia Geral das Nações Unidas; partilha a 
opinião expressa nas Conclusões do Conselho, de 1 de dezembro de 2011, sobre a Política 
Comum de Segurança e Defesa, de que a atenção persistente e sistemática sobre os 
aspetos relacionados com os direitos humanos, o género e as crianças afetadas por 
conflitos armados deve constituir uma questão central em todas as fases das missões 
PCSD;

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 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;

Direitos das mulheres

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 
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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;

76. Insta a Comissão e o SEAE a dar uma atenção especial à MGF como parte de uma 
estratégia abrangente de combate à violência contra as mulheres, nomeadamente através 
da elaboração de um plano de ações da UE sobre a MGF, em conformidade com o 
princípio da diligência; incentiva o SEAE e os Estados-Membros a prosseguirem a 
abordagem da questão da MGF nos seus diálogos políticos com países parceiros onde esta 
prática ainda é utilizada, e a incluir nesses diálogos os defensores dos direitos humanos 
que já trabalham para pôr termo a esta prática, além das jovens e mulheres afetadas, 
líderes comunitários, líderes religiosos, professores, trabalhadores da área da saúde e 
funcionários do governo, quer a nível local quer a nível nacional; destaca a necessidade de 
o SEAE desenvolver um conjunto de instrumentos específico sobre a MGF, integrado nas 
suas ações para executar o Quadro Estratégico da UE para os Direitos Humanos e a 
Democracia;

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;

Direitos da criança

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;

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

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;

A liberdade de religião ou de crença

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 
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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;

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;

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;

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.


