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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2013 
e a política da União Europeia nesta matéria
(2014/2216(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH) e outros 
tratados e instrumentos das Nações Unidas em matéria de direitos humanos,

– Tendo em conta o artigo 21.º do Tratado da União Europeia (TUE),

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

– Tendo em conta o Relatório Anual da UE sobre os Direitos Humanos e a Democracia 
no Mundo em 2013, aprovado pelo Conselho, em 23 de junho de 2014,

– Tendo em conta o relatório anual sobre os principais aspetos e as opções fundamentais 
da PESC em 2013, aprovado pelo Conselho, em 22 de julho de 2014,

– Tendo em conta o relatório anual de 2014 da Comissão sobre as políticas da União 
Europeia em matéria de desenvolvimento e de ajuda externa e a sua execução em 2013 
(COM(2014)0501), aprovado em 13 de agosto de 2014, e os documentos que o 
acompanham, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de março de 2013, referente ao Relatório Anual 
sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2012, bem como a política da 
União Europeia nesta matéria1,

– Tendo em conta as diretrizes da União Europeia relativas aos direitos humanos, em 
particular diretrizes para a promoção e a proteção do exercício de todos os direitos 
humanos por parte de lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e intersexuais (LGBTI), 
as orientações da UE sobre a promoção e defesa da liberdade de religião ou de crença, 
ambas adotadas pelo Conselho em 24 de junho de 2013, e as diretrizes sobre a liberdade 
de expressão "online" e "offline", adotadas em 12 de maio de 2014,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 23 de junho de 2014, sobre o décimo 
aniversário das orientações da UE relativas aos defensores dos direitos humanos,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 17 de junho de 2010, sobre políticas da UE em prol 
dos defensores dos direitos humanos2,

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0575.
2 JO C 236 E de 12.8.2011, p. 69.



PE541.530v02-00 4/23 PR\1042061PT.doc

PT

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de março de 2014, sobre as prioridades da UE 
para a 25.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas1,

– Tendo em conta a sua recomendação ao Conselho, de 2 de abril de 2014, referente à 
69.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas2,

– 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,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 17 de julho de 2014, sobre o crime de agressão4 ,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 7 de julho de 2011, sobre as políticas externas da 
UE a favor da democratização5,

– Tendo em conta a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas (A/RES/67/176), 
de 20 de dezembro de 2012, sobre uma moratória relativa à aplicação da pena de morte, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de março de 2014, sobre a erradicação da 
tortura no mundo6, 

– Tendo em conta a as resoluções 1325, 1820, 1888, 1889 e 1960 do Conselho de 
Segurança 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, em 13 de maio 
de 2011,

– Tendo em conta os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos: 
aplicação do quadro das Nações Unidas «Proteger, Respeitar e Reparar» , aprovados 
pelo Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas na sua resolução 17/4, de 16 
de junho de 2011,

– Tendo em conta o guia setorial das TIC (tecnologias da informação e da comunicação) 
sobre a execução princípios orientadores das Nações Unidas relativos às empresas e aos 
direitos humanos, publicadas pela Comissão em 17 de junho de 2013,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de novembro de 2010, sobre a responsabilidade 
social das empresas nos acordos de comércio internacionais7,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de novembro de 2010, sobre os direitos 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2014)0252.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2014)0259.
3 JO C 59 E de 28.2.2012, p. 150.
4 Textos Aprovados, P8_TA(2014)0013.
5 JO C 33 E de 5.2.2013, p. 165.
6 Textos Aprovados, P7_TA(2014)0206.
7 JO C 99 E de 3.4.2012, p. 101.
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humanos e as normas sociais e ambientais nos acordos comerciais internacionais1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de novembro de 2010, sobre a política 
comercial internacional no contexto dos imperativos das alterações climáticas2,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 14 de maio de 2012, intituladas 
«Aumentar o impacto da política de desenvolvimento da UE: uma Agenda para a 
Mudança";

– Tendo em conta a comunicação conjunta da Comissão e da Vice-Presidente da 
Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança (VP/AR) de 5 de março de 2014 (JOIN(2014)8) ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre "Aprovisionamento responsável de minerais provenientes de zonas de 
conflito e de alto risco - Para uma abordagem integrada da UE",

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC);

– Tendo em conta a sua Resolução, de 8 de outubro de 2013, sobre a corrupção nos 
setores público e privado: o impacto nos direitos humanos em países terceiros3,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 12 de maio de 2014, sobre a abordagem 
global da UE,

– Tendo em conta a sua recomendação ao Conselho, de 18 de abril de 2013, referente ao 
princípio da «Responsabilidade de Proteger» ("R2P") das Nações Unidas4,

– Tendo em conta o artigo 132.º, n.º 2 do seu Regimento,

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e os pareceres da 
Comissão do Desenvolvimento e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade 
dos Géneros (A8-0000/2014),

A. Considerando que o artigo 21.º do TUE veio reforçar o compromisso da União de atuar 
na cena internacional guiada pelos princípios da democracia, do Estado de direito, da 
universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, 
do respeito pela dignidade humana, dos princípios da igualdade e solidariedade e pelo 
respeito dos princípios da Carta das Nações Unidas, da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia e do direito internacional;

B. Considerando que a ação da UE na cena internacional é norteada pelo respeito, pela 
promoção e pela proteção da universalidade e da indivisibilidade dos direitos humanos;

C. Considerando que a credibilidade da UE nas suas relações externas sairá reforçada se 

                                               
1 JO C 99 E de 3.4.2012, p. 31.
2 JO C 99 E de 3.4.2012, p. 94.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0394.
4 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0180.
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aumentar a coerência entre as suas políticas a nível interno e a nível externo em matéria 
de direitos humanos;
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D. Considerando que a nova Vice-Presidente da Comissão e Alta Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança (VP/AR) declarou que os 
direitos humanos constituirão uma das suas principais prioridades e que tenciona usá-los 
como ponto de referência em todas as relações com países terceiros; que também 
reiterou o compromisso da UE de promover os direitos humanos em todos os domínios 
das relações externas "sem qualquer exceção"; e que a aprovação do novo Plano de 
Ação da UE para os Direitos Humanos e a Democracia e a renovação do mandato do 
Representante Especial da UE para os Direitos Humanos constarão da ordem de 
trabalhos da UE no início de 2015;

E. Considerando que, em 23 de junho de 2014, o Conselho adotou o Relatório Anual da 
UE sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2013, abrangendo o 
primeiro ano completo de execução do Quadro Estratégico e do Plano de Ação da UE 
para os Direitos Humanos e a Democracia; e que 2013 foi também o primeiro ano 
completo do novo mandato do Representante Especial da UE para os Direitos Humanos 
(REUE);

F. Considerando que o relatório anual da UE, e os acontecimentos subsequentes ao período 
em análise, constituem um aviso iniludível dos graves custos humanos resultantes da 
não observância dos direitos humanos; e que, quando estes direitos são violados, a UE 
incorre igualmente em avultados custos materiais e orçamentais, porquanto a não 
observância dos direitos humanos e a inexistência de uma participação democrática 
legítima são portadoras de instabilidade e estão na origem de Estados falhados, de crises 
humanitárias e de conflitos armados, fenómenos a que a UE deve dar resposta;

G. Considerando que o compromisso da UE a favor de um multilateralismo efetivo, 
centrado nas Nações Unidas, representa uma parte integrante da política externa da 
União e assenta na convicção de que um sistema multilateral fundado em regras e 
valores universais é o mais adequado para fazer face a crises, desafios e ameaças à 
escala mundial;

H. Considerando que a União Europeia e os seus Estados-Membros têm sido firmes aliados 
do Tribunal Penal Internacional desde a sua criação facultando-lhe apoio financeiro, 
político, diplomático e logístico, a par da promoção da universalidade do Estatuto de 
Roma e da defesa da sua integridade com o propósito de reforçar a independência do 
Tribunal;

I. Considerando que, na sua Resolução de 17 de julho de 2014, o Parlamento reiterou o 
seu firme apoio à adoção das Alterações de Kampala ao Estatuto de Roma do TPI, entre 
as quais figura a alteração sobre o crime de agressão, e apelou a todos os 
Estados-Membros da UE para que procedessem à respetiva ratificação e integração na 
legislação nacional; e que a alteração relativa ao crime de agressão contribuirá para 
salvaguardar o Estado de direito a nível internacional, bem como a paz e a segurança no 
mundo, através da dissuasão do uso ilegal de força, contribuindo assim de forma pró-
ativa para a prevenção de crimes deste tipo e para a consolidação de uma paz duradoura;

J. Considerando que, por ocasião da 59.ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre o 
Estatuto da Mulher, a realizar em Nova Iorque de 9 a 20 de março de 2015, a tónica será 
colocada no acompanhamento da Declaração e da Plataforma de Ação de Pequim, 
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nomeadamente no estudo dos atuais desafios que obstam à sua aplicação e, logo, à 
consecução da igualdade de género e ao reforço da autonomia das mulheres, e que 
limitam igualmente as oportunidades de lograr a igualdade entre homens e mulheres e o 
reforço da autonomia das mulheres no quadro da agenda dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) pós-2015;

K. Considerando que existe uma clara relação entre corrupção e violações dos direitos 
humanos; que a corrupção nos setores público e privado cria e agrava as desigualdades e 
as discriminações, impedindo, por isso, um exercício equitativo dos direitos civis, 
políticos, económicos, sociais e culturais; e que, comprovadamente, os atos de 
corrupção estão frequentemente associados às violações dos direitos humanos, ao abuso 
de poder e à falta de responsabilização;

L. Considerando que os direitos laborais e sindicais estão a ser gravemente vilipendiados 
em todo o mundo e que o modo de funcionamento das empresas exerce um profundo 
impacto nos direitos dos trabalhadores, nas comunidades e nos consumidores dentro e 
fora da Europa; e que o Direito internacional em matéria de direitos humanos impõe aos 
Estados a obrigação de proteger os direitos humanos, de molde a assegurar que as 
atividades das sociedades sob a sua jurisdição não violem os direitos humanos, e de 
garantir que as vítimas disponham de vias de recurso eficazes;

M. Considerando que, de acordo com o artigo 16.º da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem (DUDH), o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, 
sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião, e que, durante o casamento e 
na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais;

N. Considerando que, de acordo com o artigo 14.º da DUDH, toda a pessoa sujeita a 
perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países; e que, 
na Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, se declara 
claramente que todos os refugiados têm direito a proteção especial e que nenhum dos 
Estados expulsará ou repelirá um refugiado, seja de que maneira for, para, fronteiras dos 
territórios onde a sua vida ou a sua liberdade sejam ameaçadas;

O. Considerando que os efeitos das alterações climáticas, como o aumento das 
temperaturas e do nível do mar e o aparecimento de condições meteorológicas mais 
extremas, intensificarão os desafios da instabilidade global e, consequentemente, a 
ameaça de ocorrência de violações graves dos direitos humanos; e que o conceito de 
"refugiado climático" destinado a designar a pessoas obrigadas a abandonar as suas 
casas e a procurar refúgio noutros países em consequência das alterações climáticas 
ainda não é reconhecido no Direito internacional nem em nenhuma convenção 
internacional de carácter vinculativo;

P. Considerando que o relatório em apreço, embora elaborado no seguimento do relatório 
anual da UE adotado pelo Conselho, constitui uma análise prospetiva das atividades da 
UE neste domínio político; e que o Parlamento, nas suas resoluções sobre os anteriores 
relatórios anuais e sobre a revisão da estratégia da UE em matéria de direitos humanos, 
salientou a necessidade de efetuar uma reflexão contínua sobre as suas próprias práticas 
de integrar de forma transversal os direitos humanos nas suas atividades e de 
acompanhar as suas resoluções urgentes relativas a violações da democracia, dos 



PR\1042061PT.doc 9/23 PE541.530v02-00

PT

direitos humanos e do Estado de direito;

Papel central dos direitos humanos nas políticas externas da UE

1. Recorda que, segundo o preâmbulo da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, a União 
"coloca o ser humano no cerne da sua ação"; salienta que esta afirmação não pretende 
ser um conceito abstrato e que estas palavras configuram, pelo contrário, a importância 
da vida real, dos aspetos concretos da existência e visam conferir às necessidades 
fundamentais um fundamento constitucional alicerçado na dignidade inviolável de cada 
ser humano;

2. Exorta todas as instituições da UE e todos os Estados-Membros a conferirem aos 
direitos humanos um lugar privilegiado nas relações da UE com países terceiros, 
incluindo os seus parceiros estratégicos, e em todas as declarações e reuniões de alto 
nível; destaca a importância de que se reveste a aplicação eficaz, firme e coerente da 
política de direitos humanos da UE, em conformidade com as obrigações claras 
consagradas no artigo 21.º do Tratado da União Europeia e no Quadro Estratégico da 
UE para os Direitos Humanos e a Democracia; felicita a nova Vice-Presidente da 
Comissão e Alta Representante da União Para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança (VP/AR) por manifestar abertamente o seu empenho determinado em aplicar 
estes princípios; 

3. Realça a importância de os Estados-Membros da UE se exprimirem em uníssono a favor 
da indivisibilidade e da universalidade dos direitos humanos e, em particular, da 
ratificação de todos os instrumentos internacionais de direitos humanos criados sob a 
égide das Nações Unidas; apela à UE para que garanta a indivisibilidade dos direitos 
humanos, nomeadamente dos direitos consagrados no Pacto Internacional sobre os 
Direitos Económicos, Sociais e Culturais, em conformidade com o artigo 21.º do TUE; 
solicita à UE que continue a promover normas universais em matéria de direitos 
humanos enquanto alicerce das suas relações com países terceiros e organizações 
regionais, a nível do diálogo político e do diálogo sobre direitos humanos;

4. Salienta que, além do sofrimento humano, a UE deverá também ter em conta os custos 
materiais e orçamentais resultantes da não observância dos direitos humanos porquanto
o não respeito pelos direitos humanos e a inexistência de uma participação democrática 
legítima são portadores de instabilidade e de corrupção e estão na origem de Estados 
falhados, de crises humanitárias ou de conflitos armados, fenómenos estes que 
comprometem os esforços envidados pela UE no quadro da sua política de 
desenvolvimento e que obrigam a UE ou os seus Estados-Membros a adotarem medidas 
no domínio da política de segurança; regozija-se, por isso, com os recentes esforços 
envidados pela UE tendo em vista incluir os direitos humanos no seu sistema de alerta 
precoce ligado à prevenção de crises; apela, todavia, à realização de mais ações 
preventivas, exortando a VP/AR, a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem 
uma componente de prevenção de crises que inclua os direitos humanos, a aditar à 
abordagem global da UE para os conflitos e as crises externas;

Relatório anual da UE: instrumento para prestar contas sobre a política da UE em matéria 
de direitos humanos e de democracia
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5. Acolhe favoravelmente a adoção, pelo Conselho, do Relatório Anual da UE sobre os 
Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2013; convida a nova VP/AR a 
comprometer-se a participar, no futuro, em dois debates anuais consagrados à política 
da UE em matéria de direitos humanos e de democracia por ocasião de sessões plenárias 
do Parlamento, a apresentar o relatório da UE e dar resposta ao relatório aprovado pelo 
Parlamento;

6. Felicita o Serviço Europeu para a Ação Externa e a Comissão por terem apresentado 
relatórios abrangentes e claros sobre a ação desenvolvida pela UE no período em 
revista; reitera, porém, a sua posição segundo a qual os relatórios por país, em 
particular, deveriam alicerçar-se num quadro mais rigoroso dotado de uma série de 
indicadores que permitissem a definição de padrões de referência para balizar as 
tendências positivas e negativas, avaliar a eficácia das ações da UE e proporcionar os 
fundamentos para uma adaptação dos níveis de apoio da UE de acordo com a evolução 
em termos de direitos humanos, democracia, Estado de direito e boa governação;
constata que a utilização de tais indicadores públicos seria consentânea com os diversos 
objetivos mencionados no Plano de Ação da UE para os Direitos Humanos e a 
Democracia e viabilizaria uma maior coerência na aplicação de condições ligadas ao 
respeito pelos direitos humanos ou na avaliação do impacto das políticas da UE nos 
direitos humanos;

7. Reafirma o ponto de vista segundo o qual as instituições da UE deveriam conjugar 
esforços visando melhorar o formato do relatório de molde a que possa servir de 
verdadeiro instrumento de comunicação, sem perder o seu caráter abrangente enquanto 
relatório sobre a execução do Quadro Estratégico e do Plano de Ação da UE para os 
Direitos Humanos e a Democracia; reitera a sua prontidão para participar num exercício 
de cooperação ativa e construtiva entre as instituições da UE com vista à preparação de 
futuros relatórios;

Execução do Quadro Estratégico e do Plano de Ação da UE

8. Reitera a sua satisfação com o Quadro Estratégico e do Plano de Ação da UE para os 
Direitos Humanos e a Democracia, adotado pelo Conselho em 2012, por constituir uma 
importante etapa na abertura de novas perspetivas para a política de desenvolvimento e 
na confirmação do compromisso da UE em relação à obrigação constante do Tratado de 
integrar os direitos humanos em todas as políticas externas da UE, sem exceção;

9. Exorta o SEAE e a Comissão a prepararem um relatório de execução completo sobre o 
primeiro Plano de Ação da UE para os Direitos Humanos e a Democracia (2012-2014), 
apelando à VP/AR e ao SEAE para que cooperem com os Estados-Membros, a 
Comissão, o Parlamento e a sociedade civil no quadro da revisão e das consultas 
conducentes à adoção de um novo plano de ação, para entrar em vigor no início de 
2015; saúda os debates destinados a lograr uma melhor atribuição de prioridades aos 
objetivos no novo plano de ação, advertindo, porém, contra uma diminuição do nível de 
ambição em termos de integração dos direitos humanos em todos os domínios de ação 
da UE;

10. Expressa particular apreensão face à aplicação do compromisso assumido no Quadro 
Estratégico no sentido de fazer com que as relações da UE com todos os países 
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terceiros, incluindo os parceiros estratégicos, se centrem nos direitos humanos; apela, 
por isso, à VP/AR e ao SEAE para que consagrem especial atenção à aplicação deste 
compromisso e para que assegurem a integração dos direitos humanos e da democracia 
nas relações da UE com os seus parceiros estratégicos em contextos de relevância 
fulcral como sejam cimeiras e conclusões do Conselho;

Mandato do Representante Especial da UE para os Direitos Humanos

11. Reconhece a importância do mandato conferido ao primeiro Representante Especial da 
UE (REUE) para os Direitos Humanos e do trabalho desenvolvido até à data; encoraja o 
REUE a continuar a reforçar a visibilidade e os compromissos da UE no contexto dos 
mecanismos multilaterais e regionais de direitos humanos (ONU, Conselho da Europa, 
OSCE, ASEAN, União Africana, OCI), a promover as principais prioridades temáticas 
da UE, incluindo as prioridades constantes das orientações recentemente adotadas pela 
UE em matéria de direitos humanos, a velar pela capacitação da sociedade civil em todo 
o mundo e a contribuir para a integração, coerência e eficácia da política da UE em 
matéria de direitos humanos;

12. Exorta o Conselho a adotar, como princípio geral, a prática de incluir de forma 
sistemática a cooperação com o REUE para os Direitos Humanos no mandato de futuros 
representantes especiais geográficos;

13. Solicita que o Conselho institucionalize o cargo do REUE para os Direitos Humanos, 
por forma a tornar-se uma função permanente;

Coerência interna/externa no contexto da política da UE em matéria de direitos humanos e 
de democracia

14. Salienta que a política da UE em matéria de direitos humanos deve ser coerente com o 
cumprimento das obrigações previstas no Tratado, garantir a coerência entre as políticas 
seguidas a nível interno e externo e evitar uma dualidade de critérios; exorta, por 
conseguinte, à adoção de conclusões do Conselho de Negócios Estrangeiros da UE 
sobre direitos humanos em relação a parceiros estratégicos; exorta, neste contexto, à 
definição de limiares comuns para os Estados-Membros e para os funcionários da UE 
em termos de preocupações relativas aos direitos humanos que terão de abordar, como 
mínimo, com os seus parceiros estratégicos;

Instrumentos da UE no domínio dos direitos humanos 

Estratégias por país em matéria de direitos humanos e papel das delegações da UE

15. Louva o SEAE pela conclusão coroada de êxito do primeiro ciclo das estratégias por 
país em matéria de direitos humanos centradas num processo de apropriação a nível de 
delegações da UE; lamenta, porém, a contínua falta de transparência relativamente aos 
conteúdos das estratégias por país; encoraja o SEAE a adotar indicadores que permitam 
avaliar a respetiva eficácia e a tratar de forma mais explícita os capítulos do relatório 
anual consagrados aos diferentes países como relatórios de execução das estratégias por 
país;
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16. Regozija-se com o facto de estar quase concluída a rede de pontos focais para os 
direitos humanos e de agentes de ligação para os defensores dos direitos humanos nas 
delegações da UE; exorta a VP/AR e o SEAE a desenvolverem orientações operacionais 
claras em relação ao seu papel no seio das delegações para que possam concretizar 
plenamente o seu potencial, criar normas credíveis e evitar incoerências entre 
delegações da UE;

Diálogos e consultas em matéria de direitos humanos

17. Reitera o seu apoio aos diálogos sobre direitos humanos enquanto instrumento da 
política de direitos humanos da UE; reconhece a importância de uma participação ativa 
nos diálogos sobre direitos humanos, nomeadamente com países com graves problemas 
neste domínio; sublinha, porém, a necessidade de a UE extrair conclusões políticas 
claras sempre que os diálogos sobre direitos humanos não sejam conducentes a 
resultados positivos e, nesses casos, a colocar maior ênfase na diplomacia pública para 
evitar pôr em risco a credibilidade pública da política de direitos humanos da UE;
desaconselha, além disso, a dissociação dos debates sobre direitos humanos dos 
diálogos políticos de alto nível;

Diretrizes da UE em matéria de direitos humanos

18. Regozija-se com a adoção, pelo Conselho, das Diretrizes da UE para a promoção e a 
proteção do exercício de todos os direitos humanos por parte de lésbicas, gays, 
bissexuais, transgéneros e intersexuais (LGBTI) e das Diretrizes da UE sobre a 
liberdade de religião ou de convicção, ambas no exercício de 2013, bem como das 
Diretrizes sobre a liberdade de expressão "online" e "offline", em 2014;

19. Recorda, não obstante, ao SEAE e ao Conselho o desafio de que se reveste a respetiva 
execução e, consequentemente, a necessidade de avaliar a execução das diretrizes da UE 
por país; encoraja o SEAE e os Estados-Membros a promoverem ações de formação 
contínua e de sensibilização junto do pessoal adstrito ao SEAE e às delegações da UE, 
bem como junto dos diplomatas dos Estados-Membros, por forma a garantir que as 
orientações da UE em matéria de direitos humanos surtam o impacto almejado na 
definição das políticas no terreno;

Políticas da UE a favor do processo eleitoral e de democratização

20. Destaca a importância de dar seguimento aos relatórios e às recomendações das missões 
de observação eleitoral, enquanto parte de um "roteiro para a democracia" no país em 
causa, encarregando o chefe da missão de observação de desempenhar um papel 
especial no exercício de acompanhamento da aplicação das recomendações, enquanto 
elemento coerente da abordagem global de apoio à democracia adotada pelo Parlamento 
e com o apoio de órgãos permanentes (incluindo o Grupo de Apoio à Democracia e de 
Coordenação Eleitoral);

21. Exorta a UE a continuar a continuar a empreender esforços tendo em vista lograr uma 
definição de melhores práticas neste domínio a fim de apoiar e de consolidar os 
processos de democratização; encoraja a elaboração de instrumentos políticos e 
operacionais a aplicar em países prioritários, a fim de integrar as medidas de apoio aos 
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direitos humanos e à democracia, incluindo medidas de prevenção e mediação de 
conflitos, numa abordagem da UE que seja coerente, flexível e credível;

22. Saúda o trabalho realizado até à data nos países-piloto por nove delegações da UE com 
o objetivo de lograr uma maior coerência no apoio à democracia nas relações externas 
da UE, em conformidade com as conclusões do Conselho de 2009 e 2010 e o disposto 
no Quadro Estratégico e no Plano de Ação da UE para os Direitos Humanos e a 
Democracia em 2012; 

23. Solicita à Comissão e ao SEAE que reforcem a coordenação das ações da UE relativas à 
segunda geração de países-piloto, de molde a garantir que todas as instituições da UE 
contribuam, conjugando os seus conhecimentos especializados, para a eficácia do apoio 
à democracia em países terceiros, em consonância com a abordagem abrangente de 
apoio à democracia do Parlamento;

Apoio da UE aos defensores dos direitos humanos

24. Acolhe com satisfação as conclusões do Conselho sobre os defensores dos direitos 
humanos por ocasião do 10.º aniversário das Diretrizes da UE relativas aos defensores 
dos direitos humanos; felicita, além disso, a Comissão pelo recurso acrescido ao 
financiamento do IEDDH para efeitos de concessão de subvenções de emergência a 
defensores dos direitos humanos expostos a ameaça iminente, encorajando-a a estudar 
novas formas de apoiar os defensores dos direitos humanos;

25. Reitera o apelo que endereçou ao SEAE no sentido de continuar a proteger as ONG, os 
defensores dos direitos humanos e os ativistas da sociedade civil reforçando a eficácia 
dos diálogos da UE sobre direitos humanos e promovendo as prioridades temáticas e as 
diretrizes da UE em matéria de direitos humanos; neste contexto, encoraja a 
organização de campanhas destinadas a chegar aos defensores de direitos humanos 
mesmo em regiões mais remotas de países terceiros, a fim de contribuir para a aplicação 
dos objetivos políticos da UE;

26. Solicita que o SEAE e as delegações da UE cooperem com os defensores de direitos 
humanos no quadro de um diálogo político pragmático destinado a encontrar as 
melhores formas de favorecer um ambiente propício ao seu trabalho; exorta a UE a 
intensificar a sua atividade diplomática em países terceiros e a consolidar a posição dos 
pontos focais para os direitos humanos a fim de integrar os direitos humanos na 
atividade política quotidiana das delegações da UE, aludindo de forma sistemática aos 
nomes de prisioneiros políticos e participando no acompanhamento de processos 
judiciais e em visitas a prisões; salienta a necessidade de a UE lançar mão da 
diplomacia pública para apoiar os defensores dos direitos humanos e apelar à libertação 
dos ativistas dos direitos humanos encarcerados;

Apoio da UE a favor de direitos humanos universais e de organizações multilaterais 
operantes no domínio dos direitos humanos

27. Recorda o compromisso do Parlamento e da sua Subcomissão dos Direitos do Homem 
de apoiar um sistema multilateral sólido em matéria de direitos humanos sob a égide das 
Nações Unidas, incluindo a Terceira Comissão da Assembleia Geral, o Conselho dos 
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Direitos do Homem das Nações Unidas (CDHNU), o Alto Comissariado para os 
Direitos do Homem e o trabalho das agências especializadas da ONU, como a OIT;

28. Recorda a sua posição inequívoca de institucionalizar a sua presença nas sessões da 
Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), como expresso na sua resolução, de 7 
de fevereiro de 2013, sobre as prioridades no Conselho dos Direitos do Homem, 
considerando indispensável continuar a prática de enviar uma delegação do Parlamento 
Europeu a sessões pertinentes do CDHNU e da AGNU;

29. Reitera a importância da participação ativa da UE em todos os mecanismos da ONU no 
domínio dos direitos humanos, incluindo na Terceira Comissão da Assembleia Geral e 
no CDHNU; encoraja os Estados-Membros a agirem nesse sentido, patrocinando e 
apresentando resoluções, participando ativamente nos debates e nos diálogos interativos 
e emitindo declarações; apoia firmemente o recurso crescente da UE a iniciativas 
transregionais; 

30. Salienta, uma vez mais, a importância de uma coordenação e de uma cooperação 
eficazes entre o SEAE, a Comissão e os Estados-Membros da UE sobre questões de 
direitos humanos; encoraja o SEAE, nomeadamente através das delegações da UE em 
Genebra e em Nova Iorque, a consolidar a sua coerência através de consultas 
aprofundadas e atempadas, a fim de apresentar a posição da UE com uma só voz;

31. Reafirma a importância de integrar o trabalho efetuado em Nova Iorque e em Genebra 
no contexto da AGNU, da Terceira Comissão e do CDHNU nas atividades internas e 
externas da UE a fim de garantir a coerência;

Política de UE relativa à justiça penal internacional e ao Tribunal Penal Internacional

32. Reitera o seu apoio sem reservas ao trabalho desenvolvido pelo TPI cujo papel consiste 
em pôr termo à impunidade dos autores dos crimes mais graves perante a comunidade 
internacional; permanece alerta em relação a toda e qualquer tentativa para 
comprometer a sua legitimidade; considera que o número crescente de Estados partes 
representa uma importante evolução no reforço da universalidade do Tribunal;
congratula-se com a ratificação do Estatuto de Roma pela Costa do Marfim em 
fevereiro de 2013;

33. Lamenta que o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional ainda tenha sido 
aditado, no quadro do novo Regulamento relativo ao SPG, à lista de convenções 
exigidas para beneficiar do SPG+; constata que alguns candidatos ao SPG+ não são 
Estados partes no Estatuto ou não o ratificaram (por exemplo, a Arménia e o Paquistão);
reitera a sua recomendação a favor do aditamento do Estatuto de Roma à futura lista de 
convenções;

34. Convida, mais uma vez, a UE a adotar uma posição comum em relação ao crime de 
agressão e às Alterações de Kampala, exortando os Estados-Membros da UE a 
alinharem rapidamente a sua legislação nacional pelas definições das Alterações de 
Kampala, bem como por outras obrigações decorrentes do Estatuto de Roma, a fim de 
permitir a realização de investigações e a instauração de ações penais por parte dos 
Estados-Membros e reforçar a cooperação com o Tribunal;
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Ação da UE contra a pena de morte

35. Reitera a sua oposição inequívoca à pena capital e encoraja a União Europeia e os 
Estados-Membros da UE a manterem uma política bem visível a favor da abolição da 
pena de morte a nível mundial; insta o SEAE a permanecer atento face à evolução 
registada em todos os países do mundo e a lançar mão de todos os meios de que dispõe 
para exercer influência;

36. Manifesta a sua apreensão face ao aumento assinalado do número de execuções no 
mundo entre 2012 e 2013, a despeito do facto de as execuções se circunscreverem a 
uma minoria cada vez mais reduzida de países; apela à UE para que adote as medidas 
que se impõem perante a persistência de um nível elevado de execuções na China e no 
Irão, o recomeço das execuções em 2013 na Indonésia, no Koweit, na Nigéria e no 
Vietname, bem como o aumento acentuado do número de execuções assinaladas no 
Iraque e na Arábia Saudita;

37. Toma nota do reavivar do debate nos Estados Unidos sobre o caráter arbitrário, e 
propenso à ocorrência de erros, da pena capital, da campanha destinada a pôr termo à 
exportação de substâncias usadas em execuções da Europa para os Estados Unidos e da 
abolição da pena de morte em 2013 pelo Estado de Maryland; encoraja a VP/AR, o 
REUE e o SEAE a dialogarem com o governo federal dos Estados Unidos e os governos 
dos Estados tendo em vista acelerar a abolição da pena de morte nos Estados Unidos 
onde as 80 condenações à morte proferidas em 2013 se registaram em apenas 2% dos 
condados de todo o país e onde as 39 execuções tiveram lugar em aproximadamente 1% 
de todos os condados;

38. Encoraja a Comissão a fazer uso da flexibilidade ora propiciada pelo Instrumento Europeu 
para a Democracia e os Direitos Humanos a fim de estudar novas formas de 
mobilização a favor da abolição da pena de morte e de apoiar ações destinadas a evitar 
as condenações à morte ou as execuções; 

Ação da UE contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes

39. Insta a VP/AR e o SEAE, à luz do número crescente de informações recentes que dão 
conta de um recurso generalizado à prática de tortura e de maus tratos em todo o 
mundo, a redobrarem os esforços da UE na luta contra a tortura e outras penas ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes;

40. Encoraja o SEAE a consagrar especial atenção às conclusões por país do Comité contra 
a Tortura das Nações Unidas e do Comité Europeu Para a Prevenção da Tortura do 
Conselho da Europa e a evocar sistematicamente estas questões no quadro dos diálogos 
políticos com os países visados, bem como de declarações públicas; exorta o SEAE e os 
Estados-Membros a elaborarem um plano de aplicação mais eficaz para as diretrizes da 
UE sobre a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes;

Direitos humanos em acordos comerciais da UE e outros acordos internacionais

41. Reitera o seu apelo à inclusão sistemática de cláusulas relativas aos direitos humanos 
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nos acordos internacionais, incluindo os acordos comerciais, celebrados pela UE com 
países terceiros e solicita um controlo eficaz da sua aplicação, bem como a apresentação 
de relatórios à comissão competente do Parlamento sobre os aspetos destes acordos 
relativos aos direitos humanos;

Empresas e direitos humanos

42. Apoia firmemente a aplicação dos princípios orientadores da ONU sobre empresas e 
direitos humanos; recorda a importância de promover a responsabilidade social das 
empresas, nomeadamente nas operações empresariais fora da UE, e de garantir o seu 
cumprimento ao longo de toda a cadeia de abastecimento; exprime a convicção de que 
as empresas europeias, bem como as suas filiais e subcontratantes, devem desempenhar 
um papel fundamental na promoção e disseminação das normas internacionais relativas 
às empresas e aos direitos humanos em todo o mundo;

43. Solicita à Comissão e ao SEAE que encorajem as delegações da UE em todo o mundo a 
dialogarem com as empresas europeias com o objetivo de promover o respeito pelos 
direitos humanos e de velar por que o tema "empresas e direitos humanos" constitua 
parte integrante dos temas prioritários dos convites, lançados a nível local, à 
apresentação de propostas a título do Instrumento Europeu para a Democracia e os 
Direitos Humanos (IEDDH);

44. Reitera o seu pedido à Comissão para que preste informações regulares sobre a 
aplicação dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos 
humanos pelos Estados-Membros da UE, incluindo os seus planos de ação nacionais;
lamenta a falta de progressos realizados pela Comissão na sequência do pedido do 
Parlamento Europeu para elaborar legislação que obrigue as empresas da UE a garantir 
que as suas aquisições não resultam no apoio a responsáveis por conflitos e a autores de 
violações graves dos direitos humanos;

45. Convida a Comissão e o SEAE a promoverem iniciativas determinadas tendo em vista 
melhorar o acesso à justiça para as vítimas de violações dos direitos humanos ligadas às 
atividades das empresas fora da UE;

46. Exorta a Comissão a apoiar as iniciativas emergentes visando a conclusão de um 
instrumento internacional juridicamente vinculativo sobre empresas e direitos humanos 
no quadro do sistema da ONU e a participar, numa fase precoce, nos debates sobre esta 
questão;

Ações da UE destinadas a garantir a liberdade de expressão "online" e "offline" e a 
limitar o impacto das tecnologias de vigilância dos direitos humanos

47. Reconhece que a rápida evolução das tecnologias da informação e da comunicação 
transformou o ambiente para o exercício da liberdade de expressão no mundo, sendo ao 
mesmo tempo portadora de profundas vantagens e de graves preocupações; neste 
contexto, acolhe com satisfação a adoção, pelo Conselho, em maio de 2014, das 
diretrizes da UE sobre a liberdade de expressão "online" e "offline";

48. Expressa a sua preocupação com a propagação das tecnologias de vigilância e de 
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filtragem, as quais representam uma ameaça crescente para os defensores dos direitos 
humanos e a democracia nos países autocráticos e concitam questões preocupantes 
relativas ao direito à privacidade nos países democráticos, mesmo quando são utilizadas 
a pretexto da realização de objetivos legítimos como a luta contra o terrorismo ou a 
aplicação da lei;

49. Manifesta o seu apreço pelo facto de a Comissão ter publicado, em junho de 2013, o 
guia setorial das TIC (tecnologias da informação e da comunicação) sobre a execução 
dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos; 
continua, porém, preocupado com o comércio de produtos e de serviços destinados a 
impedir o acesso à Internet ou a permitir uma vigilância em larga escala e o controlo do 
tráfego Internet e das comunicações móveis ou a imiscuir-se as conversas privadas;
apela, por isso, à adoção de linhas diretrizes gerais aplicáveis ao controlo das 
exportações neste setor, com base na experiência no âmbito de medidas similares 
adotadas pela UE em casos particulares;

50. Apela à Comissão para que continue a apoiar iniciativas ligadas ao desenvolvimento e à 
difusão de tecnologias de segurança digital a fim de reforçar a capacitação dos 
defensores dos direitos humanos fornecendo mecanismos seguros de recolha, de 
encriptação e de armazenagem de dados que os protejam da vigilância por parte de 
governos repressivos;

Apoio da UE à sociedade civil e à liberdade de reunião e de associação

51. Manifesta a sua viva preocupação com a margem cada vez mais reduzida concedida à 
ação legítima da sociedade civil em muitos países do mundo; considera que uma 
sociedade civil livre constitui um dos pilares da proteção e do apoio aos direitos 
humanos e aos valores democráticos em todas as sociedades;

52. Convida a UE e os seus Estados-Membros a supervisionarem, e a condenarem, de forma 
célere e inequívoca, todas as restrições da liberdade de reunião e de associação, 
incluindo a proibição de determinadas organizações da sociedade civil, o recurso 
abusivo à legislação penal sobre a difamação e a outras leis restritivas, as obrigações 
excessivas em matéria de registo e de comunicação, as regras excessivamente restritivas 
em matéria de financiamento exterior ou a proibição imposta a ONG de levarem a cabo 
atividades políticas ou de manterem contactos com cidadãos estrangeiros;

53. Mostra-se, mais uma vez, favorável a que o financiamento do IEDDH seja consagrado 
ao apoio aos defensores dos direitos humanos e às ações da sociedade civil em todo o 
mundo;

Liberdade de pensamento, de consciência e de religião ou convicção

54. Condena todas as formas de violência e de discriminação com base na religião ou na 
crença; manifesta a sua viva inquietação com a persistência de relatos de violência e de 
discriminação contra minorias religiosas em todo o mundo; salienta que o direito à 
liberdade de pensamento, de consciência, de religião ou crença constitui um direito 
humano fundamental relacionado com outros direitos humanos e liberdades 
fundamentais, abrangendo o direito de professar, ou não, uma crença, a liberdade de 
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praticar convicções teístas, não teístas ou ateias, e o direito a adotar, mudar, abandonar 
ou retomar uma convicção da sua escolha;

55. Acolhe com agrado a adoção, no decurso de 2013, ano em análise, das diretrizes da UE 
relativas à liberdade de religião e de convicção, convidando as instituições e os 
Estados-Membros da UE a conferirem atenção particular à aplicação destas diretrizes, 
quer no quadro de fóruns internacionais e regionais, quer de relações bilaterais com 
países terceiros;
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Direitos das mulheres e das raparigas

56. Saúda a apoio da UE a favor de resoluções das Nações Unidas sobre questões ligadas ao 
género, nomeadamente a eliminação da violência contra as mulheres, sobre a 
discriminação da mulher, sobre o papel da liberdade de opinião e de expressão no 
processo de emancipação e autonomia das mulheres, bem como das declarações das 
Nações Unidas relativas aos casamentos precoces e forçados e à mutilação genital 
feminina;

57. Convida a UE a participar ativamente na 59.ª sessão da Comissão sobre o Estatuto da 
Mulher e a continuar a lutar contra todas as tentativas que visam entravar a Plataforma 
de Ação de Pequim da ONU no que respeita, por exemplo, ao acesso à educação e à 
saúde enquanto direito humano fundamental ou ainda aos direitos sexuais e 
reprodutivos;

58. Reafirma a sua condenação de todas as formas de maus tratos e de violência contra as 
mulheres, em particular o uso da violência sexual como arma de guerra e a violência 
doméstica; convida, por conseguinte, os Estados membros do Conselho da Europa a 
assinarem e a ratificarem a Convenção para a prevenção e o combate à violência contra 
as mulheres; exorta a UE a envidar as diligências necessárias para aderir a esta 
convenção a fim de salvaguardar a coerência entre as ações internas e externas da UE 
em matéria de violência contra as mulheres;

59. Condena categoricamente a utilização da violência sexual contra as mulheres como 
tática de guerra, incluindo a prática de crimes como os estupros em massa, a escravidão 
sexual, a prostituição forçada, as perseguições em razão do género, designadamente a 
mutilação genital feminina, o tráfico de mulheres, os casamentos precoces e forçados, 
os crimes de honra e quaisquer outras formas de violência sexual de gravidade similar;
neste contexto, continua especialmente preocupado com a situação na região dos 
Grandes Lagos, em África; manifesta o seu apoio ao trabalho da ONU Mulheres, da 
Relatora Especial das Nações Unidas para a violência contra as mulheres, as suas causas 
e consequências, bem como da Representante Especial das Nações Unidas para a 
violência sexual relacionada com os conflitos;

60. Chama a atenção para o facto de os crimes em razão do género e os crimes de violência 
sexual figurarem no Estatuto de Roma entre os crimes de guerra, crimes contra a 
humanidade ou atos constitutivos no que se refere a genocídio ou tortura; saúda, neste 
contexto, a Resolução 2106 (2013) do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre 
a prevenção da violência sexual em conflitos, aprovada em 24 de junho de 2013, que 
veio reafirmar que o TPI desempenha um papel fundamental no combate à impunidade 
de crimes sexuais em razão do género; insta a UE a apoiar a plena aplicação destes 
princípios;

61. Recorda o empenho da UE em integrar os direitos humanos e as questões de género nas 
missões da PCSD, em conformidade com as emblemáticas Resoluções 1325 e 1820 do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre as mulheres, a paz e a segurança;
neste contexto, convida, mais uma vez, a UE e os seus Estados-Membros a apoiarem, no 
processo de construção de uma reconciliação duradoura, a participação sistemática das 
mulheres enquanto elemento essencial do processo de paz e a reconhecerem a 
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necessidade de integrar sistematicamente a perspetiva de género na prevenção de 
conflitos, nas operações de manutenção de paz, na ajuda humanitária e no processo de 
reconstrução pós-conflitos;

Direitos humanos e corrupção

62. Relembra que a corrupção constitui uma violação dos direitos humanos e que a UE 
invocou competência exclusiva para assinar a Convenção contra a Corrupção da ONU 
(UNCAC);

63. Lamenta a inexistência, até à data, de seguimento ao pedido endereçado pelo
Parlamento à VP/AR de apresentar um plano de ação da UE contra a corrupção, a fim 
de assegurar um controlo eficaz das recomendações da Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção, incluindo a obrigação imposta aos Estados partes de publicarem e 
de divulgarem informações relativas à corrupção, de criar mecanismos de sinalização de 
infrações e de criar um quadro legislativo adequado para efeitos de proteção de 
testemunhas e de realização de atividades da sociedade civil neste domínio;

64. Exorta a Comissão a desenvolver mecanismos financeiros inovadores destinados a levar 
a efeito reformas fiscais e a reforçar a luta contra a corrupção, os fluxos financeiros 
ilícitos e a evasão fiscal; recomenda, neste contexto, que seja equacionada a 
possibilidade de criar parcerias público-privadas, de conjugar subvenções e 
empréstimos e de ajudar os países em desenvolvimento a mobilizarem de forma mais 
adequada os seus recursos nacionais; solicita a criação de um imposto internacional 
sobre as transações financeiras, que poderia funcionar como fonte adicional para 
financiar o desenvolvimento, e recorda aos Estados-Membros que já concordaram com 
a instauração de um imposto sobre as operações financeiras a nível nacional e se 
comprometeram a afetar uma parte dos fundos ao financiamento de bens públicos 
globais, entre eles o desenvolvimento;

65. Reitera o seu apelo à UE e aos seus Estados-Membros para que apoiem a designação de 
um relator especial das Nações Unidas para a criminalidade financeira, corrupção e 
direitos humanos;

Direitos LGBTI

66. Salienta que 78 países continuam a tipificar como crime a homossexualidade, sete dos 
quais preveem a pena de morte; condena com firmeza o recente aumento de leis e 
práticas discriminatórias, bem como de atos de violência contra indivíduos com base na 
sua orientação sexual e identidade de género a nível mundial, nomeadamente na Nigéria 
e no Uganda; solicita um acompanhamento atento da situação na Nigéria, no Uganda, 
na Índia e na Rússia, países em que novas leis ou recente evolução jurídica ameaçam 
gravemente a liberdade das minorias sexuais; reitera o seu apoio à prossecução pelo 
Alto-comissário para os Direitos do Homem das ações de combate a estas leis e práticas 
discriminatórias e, de um modo mais geral, dos trabalhos das Nações Unidas sobre esta 
questão;

67. Acolhe com agrado as diretrizes da UE (2013) para a promoção e a proteção do 
exercício de todos os direitos humanos por parte de lésbicas, gays, bissexuais, 
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transgéneros e intersexuais (LGBTI); convida o SEAE e a Comissão a levantarem a 
questão dos direitos LGBTI no quadro de diálogos políticos e de direitos humanos com 
países terceiros, bem como de fóruns multilaterais; destaca a importância de a Comissão 
e o SEAE continuarem a levantar a questão dos direitos LGBTI no quadro do diálogo 
político e do diálogo sobre direitos humanos e de utilizarem o IEDDH para apoiar as 
organizações que defendem estes direitos, ajudando-as a contestar leis homófobas e a 
discriminação de pessoas LGBTI, sensibilizando a opinião pública para a violência
exercida contra pessoas com orientações sexuais diferentes e concedendo ajuda de 
emergência (desde assistência psicossocial e médica a mediação e ajuda à reinserção) às 
pessoas que dela necessitem;

68. Saúda a legalização do casamento ou da união de facto entre pessoas do mesmo sexo 
num número crescente de países - dezassete no momento atual - em todo o mundo;
encoraja as instituições da UE e os Estados-Membros a continuarem a contribuir para o 
reconhecimento de casamentos e de uniões de facto entre pessoas do mesmo sexo 
enquanto questão política, social, de direitos civis e de direitos humanos;

69. Regozija-se com a anulação, em outubro de 2013, da lei moldava que proibia a 
"propagação de quaisquer outras relações que não as relacionadas com o casamento ou a 
família", exortando a Lituânia e a Rússia a seguirem o exemplo da Moldávia; lamenta o 
resultado do referendo croata de dezembro de 2013, que confirmou uma proibição 
constitucional do casamento entre pessoas do mesmo sexo; salienta que tais referendos 
contribuem para gerar um clima de homofobia e de discriminação; considera que é mais 
provável que os direitos fundamentais das pessoas LGBTI sejam salvaguardados se 
tiverem acesso às instituições jurídicas, como a coabitação, a parceria registada ou o 
casamento;

Direitos das pessoas com deficiência

70. Congratula-se com as ratificações da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência; reafirma a importância de uma aplicação eficaz pelos 
Estados-Membros e pelas instituições da UE, destacando, em particular, a necessidade 
de integrar, de forma credível, os direitos das pessoas com deficiência em todos os 
instrumentos políticos da UE, especialmente no que respeita à cooperação para o 
desenvolvimento;

Direitos da criança

71. Acolhe com agrado a cooperação da UE com a UNICEF, que se traduziu na criação de 
um guia prático para a integração dos direitos da criança na cooperação para o 
desenvolvimento; saúda o facto de os fundos concedidos à UE a título do Prémio Nobel 
terem sido utilizados para prestar assistência a crianças em situações de conflito;
regozija-se com a participação da UE, em outubro de 2013, na Terceira Conferência 
Mundial sobre o Trabalho Infantil, realizada em Brasília, e com a sua participação ativa 
nas negociações da declaração tripartida sobre trabalho infantil;

72. Solicita à Comissão e ao SEAE que prossigam as ações no domínio dos direitos da 
criança, com uma incidência particular na violência contra crianças, incluindo a tortura, 
porquanto organizações como a UNICEF e a Amnistia Internacional têm denunciado 
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casos de tortura e de detenção de crianças; insta a que seja prestada atenção particular 
aos problemas do trabalho infantil, do casamento de crianças, do recrutamento de 
crianças por grupos armados e às questões do respetivo desarmamento, reabilitação e 
subsequente reinserção; solicita igualmente que a questão da utilização de crianças para 
fins de feitiçaria seja inscrita na ordem de trabalhos dos diálogos sobre direitos humanos 
com os países visados; salienta a importância de dar prioridade aos direitos da criança 
no âmbito da política externa da UE;

73. Reitera a necessidade de intensificar os esforços tendo em vista a aplicação da 
Estratégia de Implementação Revista das Diretrizes da UE sobre as Crianças e os 
Conflitos Armados; incentiva a UE a aprofundar a sua cooperação com a Representante 
Especial das Nações Unidas para as crianças afetadas por conflitos armados; apela à 
ratificação universal da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 
nomeadamente do terceiro protocolo adicional, que permitirá que as crianças 
apresentem as reclamações ao Comité dos Direitos da Criança das Nações Unidas;

Ação da UE no domínio da migração e dos refugiados

74. Destaca a necessidade urgente de elaborar políticas mais sólidas a nível da União para 
fazer face aos problemas prementes relacionados com migrantes, refugiados e 
requerentes de asilo de forma consentânea com o Direito internacional em matéria de 
direitos humanos e a dignidade humana fundamental, apelando à UE para que garanta a 
adoção de normas comuns eficazes nos processos de acolhimento em toda a União, a 
bem da proteção das pessoas mais vulneráveis; convida a VP/AR, o Comissário da 
Migração e dos Assuntos Internos e o SEAE a promoverem um verdadeiro espírito de 
cooperação e de partilha equitativa de encargos entre Estados-Membros para acometer 
os múltiplos desafios que persistem neste domínio; recorda o compromisso assumido 
pela Comissão no sentido de desenvolver canais adequados de migração legal e, para 
este efeito, apela à revisão do Regulamento "Dublim", que comete uma 
responsabilidade desproporcionada aos Estados-Membros em relação às fronteiras 
externas da União e circunscreve a possibilidade de os migrantes requererem e obterem 
asilo;

75. Solicita à Comissão e ao SEAE que participem ativamente no debate sobre o conceito 
de "refugiado climático", incluindo a sua eventual definição jurídica no Direito 
internacional ou no quadro de qualquer outro acordo internacional juridicamente 
vinculativo;

Direitos humanos e desenvolvimento

76. Apela a uma ação concertada da UE para fazer face ao problema da usurpação de terras;
assinala que a recusa de acesso à terra e aos recursos naturais a populações 
desfavorecidas das zonais rurais e urbanas constitui uma das principais causas da fome e 
da pobreza no mundo e que, por essa razão, esta negação tem um impacto no exercício 
dos direitos humanos que assistem às comunidades locais, nomeadamente do seu direito 
a uma alimentação adequada; felicita a participação da UE na elaboração das diretrizes 
voluntárias mundiais em matéria de propriedade de terras, pescas e florestas, aprovadas 
sob a égide da ONU; destaca, não obstante, a necessidade urgente de integrar de forma 
sistemática as questões dos direitos humanos e da redução da pobreza na tomada de 
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decisões relativas à aquisição ou ao arrendamento a longo prazo de grandes superfícies 
por investidores; considera que a resposta da UE nesta matéria constituirá um 
importante teste ao seu compromisso a favor de uma abordagem baseada em direitos no 
quadro da sua política de cooperação para o desenvolvimento;

Melhorar as ações do Parlamento Europeu no domínio dos direitos humanos

77. Reitera o seu compromisso de melhorar de forma contínua os procedimentos, os 
processos e as estruturas do Parlamento para garantir que os direitos humanos e a 
democracia constituam o alicerce das suas ações e políticas; considera, além disso, que 
uma cooperação eficaz à escala do Parlamento e a integração sistemática dos direitos 
humanos noutras políticas são indispensáveis para permitir à Subcomissão dos Direitos 
do Homem realizar a missão que lhe foi cometida, que consiste, nos termos do 
Regimento, em "assegurar a coerência de todas as políticas externas da União com a sua 
política de direitos humanos";

78. Solicita uma revisão das orientações destinadas às delegações interparlamentares do PE 
em matéria de promoção dos direitos humanos e da democracia, a realizar pela 
Conferência dos Presidentes das Comissões, em cooperação com a Subcomissão dos 
Direitos do Homem; recomenda, neste contexto, a adoção de uma prática mais 
sistemática de levantamento de questões relativas aos direitos humanos, nomeadamente 
os casos particulares referidos pelo Parlamento nas suas resoluções, durante visitas de 
delegações a países terceiros, e de prestação de contas por escrito sobre as ações 
adotadas à Subcomissão dos Direitos do Homem e, se tal se justificar de ponto de vista 
político, mediante uma sessão informativa específica;

79. Destaca a necessidade de continuar a refletir sobre as formas mais adequadas para 
maximizar a credibilidade, a visibilidade e a eficácia das resoluções do Parlamento 
relativas a violações dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito;

80. Encoraja a realização de debates sobre a inclusão dos diferentes instrumentos à 
disposição do Parlamento em matéria de promoção e de apoio aos direitos humanos 
num único documento estratégico, a aprovar pelo Parlamento em sessão plenária;

* * *
81. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 

à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Representante Especial da UE para os 
Direitos Humanos, aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, ao Conselho de 
Segurança da ONU, ao Secretário-Geral da ONU, ao Presidente da 69.ª Assembleia 
Geral da ONU, ao Presidente do Conselho dos Direitos do Homem da ONU, ao Alto-
comissário da ONU para os Direitos do Homem e aos chefes de delegação da UE.


