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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. Salienta que a democracia e os direitos humanos são conceitos interdependentes,
constituindo a organização de eleições livres uma medida necessária, mas não suficiente, 
para a consolidação democrática,

2. Observa que a ajuda europeia canalizada a título de apoio orçamental para Estados 
autoritários não garante o desenvolvimento democrático,

3. Salienta o papel que o partidos políticos e os movimentos democráticos desempenham em 
prol da salvaguarda do interesse público ao actuarem como vigilantes, contribuindo assim
para o aumento da transparência e da responsabilidade dos governos,  

4. Exorta os doadores de ajuda a encararem a consolidação da democracia como um 
processo político e ético, e não como um exercício técnico,

5. Insta a UE a respeitar os seus compromissos de longo prazo em matéria de ajuda com 
vista a promover o desenvolvimento de instituições democráticas que intervenham a todos 
os níveis da sociedade, 

6. Insta a UE a dar prioridade a um diálogo exaustivo sobre os valores e as normas 
democráticas com os intervenientes de todos os processos de reforço da democracia; 
salienta que a consolidação e o reforço das instituições democráticas contribui para o 
desenvolvimento económico e para a redução da pobreza,

7. Solicita à Comissão que inclua uma secção sobre o estado da democracia e dos direitos 
humanos em todos os documentos de estratégia nacionais e regionais, e que forneça dados 
mais detalhados sobre o impacto das iniciativas de apoio à democracia,

8. Solicita que os movimentos sociais, os meios de comunicação independentes e os partidos 
políticos que trabalham em prol da democracia em Estados autoritários e em novas 
democracias sejam apoiados, a fim de promover a participação dos cidadãos, apoiar 
sistemas multipartidários duradouros e reforçar os direitos humanos.


