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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar: 

1. Reafirma que os direitos humanos e liberdades universais, tais como estabelecidos na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, se aplicam a todos os seres humanos, 
independentemente de qualquer circunstância ou situação, religião ou crença, sexo, 
origem racial ou étnica, idade, deficiência, orientação sexual e identidade de género;

2. Insta a Comissão e o SEAE a respeitarem o compromisso de adotar uma "abordagem 
baseada nos direitos humanos" em todo o processo de cooperação para o 
desenvolvimento;

3. Exorta a UE a manter e honrar o seu papel enquanto principal defensora dos direitos 
humanos no mundo, através da utilização eficaz, coerente e ponderada de todos os 
instrumentos ao seu dispor com vista à promoção e proteção dos direitos humanos e à 
eficácia da nossa política de ajuda ao desenvolvimento;

4. Sublinha a importância da coerência das políticas para o desenvolvimento para garantir 
que as políticas da UE em todos os domínios permitam um respeito cada vez maior dos 
direitos humanos, assegurando simultaneamente que não violem qualquer direito humano;

5. Solicita à Comissão que integre as estratégias nacionais em matéria de direitos humanos 
na programação e implementação de toda a assistência a países terceiros, bem como nos 
documentos estratégicos e nos programas indicativos plurianuais;

6. Apela à integração de uma avaliação dos direitos humanos nas modalidades de atribuição 
de ajuda da UE aos países, nomeadamente no que diz respeito ao apoio orçamental;

7. Insta a que se envidem novos esforços no sentido de proteger e apoiar os defensores de 
direitos humanos em países terceiros, nomeadamente aqueles que vivem sob ameaça ou 
com receio devido ao seu empenho; aguarda medidas mais flexíveis e específicas que 
possam vir a ser adotadas para proteger os defensores dos direitos humanos no quadro da 
Dotação Europeia para a Democracia (DED); 

8. Recorda que o desenvolvimento, a democracia e o Estado de direito constituem elementos 
indispensáveis, mas não idênticos, ao respeito pelos direitos humanos, e que existe uma 
relação de sinergia e de reforço mútuo entre eles; convida a UE a defender o 
desenvolvimento de ideais democráticos e baseados nos direitos humanos em toda a 
sociedade, em especial tendo em vista a promoção da igualdade do género e dos direitos 
das crianças;

9. Insiste na necessidade de as cláusulas executórias e não negociáveis em matéria de 
direitos humanos passarem a constar de todos os acordos celebrados pela UE com países 
terceiros;
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10. Salienta que o novo representante especial da UE para os direitos humanos deve ter em 
conta a agenda do desenvolvimento em todas as ações destinadas a promover os direitos 
humanos no mundo; neste contexto, acalenta a esperança de uma estreita colaboração com 
o Parlamento e as suas comissões relevantes nesta matéria;

11. Convida a Comissão e o SEAE, no contexto da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança e da necessidade de assegurar a plena proteção dos direitos nesta 
previstos e de evitar a sua erosão, a prestar especial apoio ao favorecimento das 
necessidades de salvaguardas e cuidados especiais das crianças de ambos os sexos, com 
base na Convenção e na Declaração dos Direitos da Criança;

12. Condena veementemente a mutilação genital feminina enquanto violação da integridade 
física das mulheres e das jovens, e insta a Comissão e o SEAE a dedicar uma atenção 
específica a tais práticas tradicionais nocivas no âmbito da sua estratégia de combate à 
violência contra as mulheres.
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