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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o relatório anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo (2014) e a
política da União nesta matéria
(2015/2229(INI))

O Parlamento Europeu,

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

– Tendo em conta a Convenção Europeia dos Direitos do Homem,

– Tendo em conta os artigos 2.º, 3.º, 21.º e 23.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 Democracia1, aprovado pelo Conselho dos Negócios Estrangeiros, em 25 
de junho de 2012,

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

– Tendo em conta o Plano de Ação para os Direitos Humanos e a Democracia 2015-2019, 
adotado pelo Conselho em 20 de julho de 2015,

– 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»2,

– Tendo em conta a Decisão 2015/260 do Conselho, de 17 de fevereiro de 2015, que 
prorroga o mandato do Representante Especial da União Europeia para os Direitos 
Humanos3,

– Tendo em conta as suas resoluções de urgência sobre casos de violação dos direitos 
humanos, da democracia e do Estado de direito,

– Tendo em conta a sua resolução, de 17 de junho de 2010, sobre políticas da União 
Europeia em prol dos defensores dos direitos humanos4,

– 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 sua resolução, de 13 de junho de 2013, sobre a liberdade de imprensa 
e dos meios de comunicação social no mundo6,

                                               
1  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/pt/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
4  Textos Aprovados, P7_TA(2010)0226.
5  Textos Aprovados, P7_TA(2011)0334.
6  Textos aprovados, P7_TA(2013)0274.
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– 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 terceiros1,

– 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 Unidas (CDHNU)2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de março de 2015, sobre as prioridades da UE 
para o Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas em 20153,

– Tendo em conta a sua recomendação ao Conselho, de 2 de abril de 2014, referente à 
69.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU)4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de março de 2014, sobre a erradicação da tortura 
no mundo5,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de março de 2015, sobre o Relatório Anual sobre 
os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2013 e a política da União Europeia 
nesta matéria6,

– Tendo em conta a sua resolução, de 18 de junho de 2015, sobre a revisão da Política 
Europeia de Vizinhança7,

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de setembro de 2015, sobre migração e 
refugiados na Europa8,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 8 de outubro de 2014, 
intitulada «Estratégia de alargamento e principais desafios 2014-2015»9,

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 30 de abril de 
2014, sobre uma abordagem baseada nos direitos, englobando todos os direitos 
humanos em prol da cooperação para o desenvolvimento da UE10,

– 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 (A8-0000/2015),

A. Considerando que o artigo 21.º do TUE obriga a UE a desenvolver uma Política Externa 
e de Segurança Comum (PESC) orientada pelo princípios de «democracia, Estado de 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0394.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2014)0252.
3  Textos Aprovados, P8_TA(2015)0079.
4 Textos Aprovados, P7_TA(2014)0259.
5 Textos Aprovados, P7_TA(2014)0206.
6 Textos Aprovados, P8_TA(2015)0076.
7 Textos aprovados, P8_TA-PROV(2015)0272.
8  Textos aprovados, P8_TA-PROV(2015)0317.
9 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_pt.pdf
10 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf
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direito, universalidade e indivisibilidade dos direitos do Homem e das liberdades 
fundamentais, respeito pela dignidade humana, princípios da igualdade e solidariedade e 
respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional»;

B. Considerando que o respeito pelos direitos humanos está a ser posto em causa e se 
encontra sob ameaça em todo o mundo;

C. Considerando que mais de metade da população mundial ainda vive sob regimes não 
democráticos e que durante os últimos anos a liberdade global tem diminuído 
constantemente;

D. 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 mais adequado para abordar as crises, desafios e ameaças à escala 
mundial;

E. Considerando que uma maior coerência entre as políticas interna e externa da UE 
constitui um requisito indispensável para o êxito de uma política europeia em matéria de 
direitos humanos;

F. Considerando que a Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros (VP/AR), aquando da proposta do novo plano de ação conjunto 
para os direitos humanos e a democracia, afirmou que os direitos humanos seriam uma 
das prioridades preponderantes do seu mandato, uma bússola em todas as relações com 
as instituições da UE, bem como com países terceiros, organizações internacionais e 
sociedade civil;

G. Considerando que o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), a Comissão, o 
Conselho e os Estados-Membros são responsáveis pela execução do novo plano de 
ação;

H. Considerando que é necessário assegurar a existência de recursos adequados, a fim de 
melhorar a promoção dos direitos humanos e da democracia nos países terceiros;

I. Considerando que fomentar o diálogo com países terceiros, em todos os fóruns 
bilaterais e multilaterais, constitui uma das formas mais eficazes de dar resposta às 
questões dos direitos humanos nos países terceiros;

J. Considerando que uma política de defesa dos direitos humanos e da democracia está a 
ser veiculada através de outras políticas da UE com dimensão externa, tal como a 
política comercial e de desenvolvimento;

K. Considerando que a migração representa um desafio importante para a política externa 
da UE e que requer soluções imediatas e eficazes;

L. Considerando que a pena de morte continua a ser uma das principais preocupações da 
UE nos contactos com países terceiros; 
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M. Considerando que as crianças e as mulheres enfrentam ameaças crescentes, 
especialmente nas zonas de guerra;

N. Considerando que a liberdade de pensamento, consciência, religião e crença deve ser 
incondicionalmente reforçada através de diálogos inter-religiosos e interculturais;

O. Considerando que a UE acredita que a cooperação estreita com a sociedade civil nos 
países terceiros é uma das suas principais prioridades no que diz respeito a dar resposta 
às violações dos direitos humanos;

Generalidades

1. Manifesta profunda preocupação com o facto de os direitos humanos e os valores 
democráticos se encontrarem cada vez mais ameaçados em todo o mundo;

2. Insta a UE e os Estados-Membros a redobrarem os seus esforços para colocarem os 
direitos humanos e os valores democráticos no centro das suas relações com o resto do 
mundo, tal como se comprometeram a fazer no TUE;

3. Reitera a importância crucial de assegurar uma maior coerência entre as políticas interna 
e externa da UE no que se refere ao respeito pelos direitos humanos e pelos valores 
democráticos; neste contexto, enfatiza que, embora o presente relatório aborde as 
políticas externas da UE destinadas a promover os direitos humanos, o Parlamento 
também aprova um relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais na União 
Europeia, elaborado pela Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos;

4. Considera que, com vista a cumprirem os compromissos que assumiram relativamente à 
promoção dos direitos humanos e da democracia no mundo, a UE e os Estados-
Membros necessitam de falar a uma só voz e de forma consistente, assegurando que a 
sua mensagem é ouvida;

5. Salienta ainda a importância de uma cooperação reforçada entre a Comissão, o 
Conselho, o SEAE, o Parlamento e as delegações da UE com vista a melhorar a 
coerência global da política da UE em matéria de direitos humanos e democracia e a sua 
centralidade entre todas as políticas da UE com uma dimensão externa;

6. Chama a atenção para o seu compromisso de longo prazo de promover os direitos 
humanos e os valores democráticos, refletido, entre outros, na atribuição anual do 
Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, no trabalho da Subcomissão dos 
Direitos do Homem e nas sessões plenárias mensais, bem como nas resoluções sobre 
casos de violações dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito;

Instrumentos da política da UE para promover os direitos humanos ao nível mundial

Relatório Anual da UE sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo

7. Acolhe favoravelmente a aprovação do Relatório Anual da UE sobre os Direitos 
Humanos e a Democracia no Mundo em 2014; considera que o relatório anual é um 
instrumento indispensável para o escrutínio, a comunicação e o debate da política da UE 
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sobre os direitos humanos e a democracia no mundo;

8. Reitera o convite feito à VP/AR para debater com os deputados do Parlamento em duas 
sessões plenárias por ano, uma por altura da apresentação do relatório anual da UE e 
outra em resposta ao relatório do Parlamento; considera lamentável que a Comissão e o 
Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) não tenham apresentado uma resposta 
por escrito à resolução do Parlamento sobre o Relatório Anual da UE sobre os Direitos 
Humanos e a Democracia no Mundo em 2013; relembra que as respostas escritas 
desempenham um papel importante nas relações interinstitucionais, uma vez que 
permitem o acompanhamento sistemático e aprofundado de todas as questões 
levantadas pelo Parlamento;

9. Louva o SEAE e a Comissão pela sua apresentação exaustiva de relatórios sobre as 
atividades realizadas pela UE no domínio dos direitos humanos e da democracia em 
2014; não obstante, considera que o atual formato do Relatório Anual sobre os Direitos 
Humanos e a Democracia pode ser melhorado se oferecer uma melhor visão do impacto 
concreto que as ações da UE têm nos direitos humanos e na democracia nos países 
terceiros;

10. Neste contexto, recomenda que o SEAE adote uma abordagem mais analítica na 
elaboração do relatório anual, continuando simultaneamente a prestar informações sobre 
a execução do quadro estratégico e do plano de ação da UE; considera que o relatório 
anual não deve limitar-se a sublinhar os resultados obtidos e as boas práticas da UE 
neste domínio, deve também indicar quais os desafios e as limitações que a UE encontra 
nos seus esforços para promover os direitos humanos e a democracia nos países 
terceiros e que lições podem ser retiradas com vista a definir as ações concretas para 
anos futuros;

11. Continua a ser de opinião que os relatórios por país apresentados no relatório anual 
devem ser menos descritivos, devendo, em contrapartida, refletir melhor a aplicação das 
estratégias específicas para cada país em matéria de direitos humanos e proporcionar 
uma visão geral do impacto que a ação da UE tem no terreno;

Quadro Estratégico e (novo) Plano de Ação da UE para os Direitos Humanos e a 
Democracia

12. Reitera a sua opinião de que a adoção do Quadro Estratégico e do primeiro Plano de 
Ação da UE para os Direitos Humanos e a Democracia em 2012 constituiu um marco 
importante para a UE no que toca a colocar os direitos humanos e a democracia no 
centro das suas relações com o resto do mundo;

13. Acolhe favoravelmente a adoção por parte do Conselho, em julho de 2015, do novo 
Plano de Ação para os Direitos Humanos e a Democracia para o período 2015-2019; 
louva o SEAE por consultar a Comissão, o Parlamento, os Estados-Membros, a 
sociedade civil e as organizações regionais e internacionais durante a avaliação do 
primeiro plano de ação e a elaboração do novo;

14. Acolhe favoravelmente o compromisso renovado da UE de promover e proteger os 
direitos humanos e a democracia ao nível mundial; constata que o plano de ação se 
destina a permitir que a UE adote uma abordagem mais centrada, sistemática e 
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coordenada no domínio dos direitos humanos e da democracia, bem como reforçar o 
impacto das suas políticas e dos seus instrumentos no terreno; neste contexto, apoia o 
estabelecimento de cinco áreas estratégicas de ação prioritárias;

15. Insta a VP/AR, o SEAE, a Comissão, o Conselho e os Estados-Membros a assegurarem 
a implementação eficiente e coerente do novo plano de ação; chama a atenção em 
particular para a importância de aumentar a eficácia e maximizar o impacto local dos 
instrumentos utilizados pela UE para promover o respeito pelos direitos humanos e pela 
democracia no mundo; reitera a importância de intensificar os esforços para integrar os 
direitos humanos e a democracia em todas as ações externas da UE, incluindo ao mais 
alto nível político;

16. Salienta que, a fim de cumprir os objetivos ambiciosos definidos no novo Plano de 
Ação, a UE deve reservar recursos e competências suficientes, tanto em termos de 
recursos humanos dedicados nas delegações e nas sedes, como em termos de fundos 
disponíveis para os projetos;

17. Reitera a sua opinião de que é necessário um consenso sólido e uma coordenação 
reforçada entre os Estados-Membros e as instituições da UE, no sentido de promover 
coerente e consistentemente a agenda dos direitos humanos e da democracia; salienta 
com veemência que os Estados-Membros devem assumir uma maior responsabilidade 
na execução do plano de ação e do quadro estratégico da UE e utilizá-los como 
referências para promover os direitos humanos e a democracia ao nível bilateral e 
multilateral;

18. Neste contexto, exorta o Conselho dos Negócios Estrangeiros a debater regularmente os 
temas da democracia e dos direitos humanos; reitera o seu apelo ao Conselho dos 
Negócios Estrangeiros para que realize um debate público anual sobre a ação da UE no 
domínio dos direitos humanos e da democracia;

19. Louva o SEAE e a Comissão pela apresentação de relatórios sobre a execução do 
primeiro plano de ação e espera que os relatórios continuem a ser apresentados no 
quadro do novo plano de ação; além disso, relembra a sua determinação em estar 
estreitamente associado à implementação do novo plano de ação, bem como ser 
consultado sobre o mesmo;

Síntese de outros instrumentos da política da UE

20. Manifesta preocupação com a recente reestruturação do SEAE e da sua Direção de 
Direitos Humanos, bem como com o impacto que esta reorganização pode ter na 
capacidade de a UE integrar os direitos humanos em todas as dimensões das políticas 
externas; insta o SEAE a tomar todas as medidas necessárias para assegurar que seja 
dado ao novo Diretor-Geral para os Direitos Humanos e os Assuntos Globais e 
Multilaterais o mandato e os recursos adequados para integrar os direitos humanos no 
trabalho do SEAE;

21. Relembra a importância do mandato do Representante Especial da UE (REUE) para os 
Direitos Humanos no reforço da visibilidade e da eficácia da UE relativamente à 
proteção e promoção dos direitos humanos e dos princípios democráticos em todo o 
mundo; louva o detentor do atual mandato pelos resultados significativos que alcançou 
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e por estabelecer contactos regulares com o Parlamento e a sociedade civil;

22. Acolhe favoravelmente a prorrogação do mandato do REUE até fevereiro de 2017 e 
reitera o pedido feito de que este mandato passe a ser permanente; neste contexto, 
recomenda que o REUE tenha poderes de iniciativa, maior visibilidade pública, bem 
como pessoal e recursos financeiros adequados para trabalhar utilizando todo o seu 
potencial;

23. Reitera o seu apelo ao Conselho para que estipule no mandato dos vários REUE 
distribuídos geograficamente o requisito de colaborarem estreitamente com o REUE 
para os Direitos Humanos;

24. Constata que o Comité Político e de Segurança aprovou 132 estratégias por país em 
matéria de direitos humanos no seguimento dos esforços concertados das delegações da 
UE, das instituições da UE e dos Estados-Membros; reitera o apoio dado ao objetivo das 
estratégias por país em matéria de direitos humanos, que visa adaptar a ação da UE à 
situação e necessidades específicas de cada país; apela para uma melhoria da 
cooperação entre as delegações da UE, as embaixadas dos Estados-Membros e as 
instituições da UE no atinente à elaboração e execução das estratégias por país no 
domínio dos direitos humanos;

25. Reitera o seu apelo para que os deputados do Parlamento Europeu tenham acesso ao 
conteúdo das estratégias com vista a permitir um nível adequado de escrutínio; insiste 
que o SEAE deve incluir indicadores de progresso claros e mensuráveis em cada 
estratégia individual;

26. Sublinha veementemente a importância de ter em conta as estratégias por país no 
domínio dos direitos humanos em todos os níveis da tomada de decisão política 
relativos a países terceiros individuais, inclusive durante a preparação de diálogos 
políticos ao mais alto nível, documentos estratégicos por país e programas de ação 
anuais;

27. Acolhe favoravelmente a designação de pontos focais no domínio dos direitos humanos 
e/ou género por parte de todas as delegações e pelas missões da Política Comum de 
Segurança e Defesa; contudo, constata que as informações em linha disponibilizadas ao 
público estão, em muitos casos, desatualizadas e, por conseguinte, apela para a sua 
célere revisão;

28. Relembra a sua recomendação à VP/AR e ao SEAE no sentido de desenvolverem 
orientações operacionais claras quanto ao papel dos pontos focais nas delegações, a fim 
de capacitá-las para agirem como verdadeiros consultores em matéria de direitos 
humanos e a permitir que desempenhem as suas funções de forma eficiente; acredita 
que o trabalho dos pontos focais no domínio dos direitos humanos também devem 
receber o apoio do pessoal diplomático dos Estados-Membros;

29. Reconhece que os diálogos com países terceiros em matéria de direitos humanos podem 
constituir um instrumento eficiente de empenhamento e cooperação bilateral na 
promoção e defesa dos direitos humanos; por conseguinte, acolhe favoravelmente o 
estabelecimento de diálogos com um crescente número de países em matéria de direitos 
humanos; acolhe com satisfação o facto de se ter estabelecido um primeiro diálogo com 
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Mianmar/Birmânia em matéria de direitos humanos;

30. Exorta a VP/AR e o SEAE a conduzirem os diálogos em matéria de direitos humanos e 
a realizarem os correspondentes seminários para a sociedade civil com um objetivo 
claro, orientado para os resultados e que espelhe as estratégias por país no domínio dos 
direitos humanos; exorta o SEAE a incluir de forma consistente um diálogo preparatório 
com as organizações da sociedade civil, que deve incorporar-se automaticamente no 
próprio diálogo; exorta igualmente a VP/AR e o SEAE a referirem casos individuais de 
defensores dos direitos humanos num quadro de transparência e responsabilização 
durante os diálogos em matéria de direitos humanos; considera essencial que o SEAE 
assegure sistematicamente que todos os compromissos assumidos durante cada um dos
diálogos em matéria de direitos humanos sejam honrados;

31. Reitera o seu apelo ao SEAE para que desenvolva um mecanismo abrangente destinado 
a monitorizar e rever o funcionamento dos diálogos em matéria de direitos humanos 
com vista a melhorar o seu impacto; acredita que, se os referidos diálogos falharem 
persistentemente, devem ser utilizados instrumentos alternativos para apoiar a 
promoção dos direitos humanos no país em causa; neste contexto, constata que os 
diálogos com a Rússia em matéria de direitos humanos foram suspensos em 2014; por 
conseguinte, exorta o SEAE a repensar profundamente a sua estratégia em matéria de 
direitos humanos em relação à Rússia;

32. Acolhe favoravelmente a adoção por parte do Conselho, em maio de 2014, das 
diretrizes da UE sobre a liberdade de expressão «em linha» e «fora de linha»1; contudo, 
relembra o pedido feito ao SEAE de clarificar o processo de seleção dos temas 
abrangidos pelas diretrizes da UE e também de consultar o Parlamento e a sociedade 
civil sobre este assunto antes de selecionar os temas;

33. Reitera o seu apelo à VP/AR e ao SEAE para que revejam as diretrizes da UE sobre 
direito humanitário internacional2 à luz dos trágicos acontecimentos em países como a 
Síria e o Iraque; neste contexto, recomenda que o SEAE apoie as organizações da 
sociedade civil que promovem o respeito pelo direito humanitário internacional por 
parte dos intervenientes estatais e não estatais; além disso, exorta a UE a utilizar 
ativamente todos os instrumentos disponíveis para reforçar o cumprimento do direito 
humanitário internacional por parte dos intervenientes estatais e não estatais;

34. Sublinha veementemente a importância de avaliar sistematicamente a execução das 
diretrizes da UE sobre direitos humanos utilizando referências bem definidas; considera 
que, a fim de assegurar a adequada execução das diretrizes, há que tomar mais medidas 
destinadas a sensibilizar o pessoal do SEAE e das delegações da UE para o seu 
conteúdo;

Assegurar a promoção dos direitos humanos e da democracia através das políticas externas e 
dos instrumentos da UE

35. Relembra que a UE comprometeu-se a colocar os direitos humanos e a democracia no 
centro das suas relações com países terceiros; realça, por conseguinte, que a promoção 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf
2 https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf
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dos direitos humanos e dos princípios democráticos necessita de ser apoiada através de 
todas as políticas da UE que tenham dimensão externa, tais como a política de 
alargamento e de vizinhança, a política comum de segurança e defesa e as políticas de 
desenvolvimento, comércio, justiça e assuntos internos;

36. Regista os esforços da Comissão para cumprir os seus compromissos atinentes ao 
aditamento das disposições relativas a direitos humanos nas suas avaliações de impacto 
para propostas legislativas e não legislativas, medidas de execução e acordos 
comerciais; exorta a Comissão a melhorar a qualidade e a abrangência das avaliações de 
impacto e assegurar a incorporação sistemática das questões relativas aos direitos 
humanos;

37. Relembra que a política de alargamento da UE é um dos instrumentos mais sólidos de 
reforço do respeito pelos direitos humanos e pelos princípios democráticos; por 
conseguinte, acolhe favoravelmente a aplicação da nova abordagem durante as 
negociações de adesão dos capítulos relativos ao sistema judiciário e direitos 
fundamentais, bem como a justiça, a liberdade e a segurança, que tenha devidamente em 
consideração o tempo necessário para a execução adequada das referidas reformas;

38. Manifesta preocupação com a deterioração da liberdade de expressão e dos meios de 
comunicação social em determinados países do alargamento; enfatiza a necessidade 
urgente de reforçar a independência dos meios de comunicação social nestes países e 
dar resposta às pressões políticas e económicas exercidas sobre os jornalistas, que 
frequentemente conduzem à autocensura; insta a Comissão a continuar a dar prioridade 
ao respeito pela liberdade de expressão e pelos meios de comunicação social no 
processo de negociação das adesões;

39. Lamenta o facto de a aplicação adequada dos quadros jurídicos relativos à proteção das 
minorias continuar a ser um desafio, como consta da Estratégia de Alargamento 2014-
2015 da Comissão1; convida os países do alargamento a redobrarem esforços para forjar 
uma cultura de aceitação das minorias através, por exemplo, de uma maior inclusão de 
minorias no sistema de educação;

40. Constata com preocupação a deterioração das culturas políticas democráticas em alguns 
países candidatos e países potencialmente candidatos; relembra que o diálogo político, o 
compromisso e a inclusão de todas as partes interessadas no processo de tomada de 
decisão estão no centro dos regimes democráticos; constata com igual preocupação os 
poucos progressos conseguidos pelos países do alargamento no que concerne à melhoria 
da independência do sistema judiciário e ao combate à corrupção; exorta os países do 
alargamento, juntamente com a Comissão, a criarem registos credíveis em relação às 
investigações, aos processos judiciais e às condenações finais;

41. Relembra, no contexto da revisão em curso da política europeia de vizinhança, que o 
TUE estipula que a União deve desenvolver relações privilegiadas com os países 
vizinhos baseadas nos valores da União, que incluem o respeito pelos direitos humanos 
e pela democracia2; sublinha o facto de o respeito pelos direitos humanos e pelos 
princípios democráticos ter sido significativamente afetado, tendo em conta os grandes 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_pt.pdf
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:PT:PDF
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desafios que os países da vizinhança oriental e meridional têm enfrentado nos últimos 
anos;

42. Por conseguinte, expressa a sua convicção de que a política europeia de vizinhança 
revista deve continuar a ter na sua base a promoção dos direitos humanos e dos 
princípios democráticos; reitera que a promoção dos direitos humanos e da democracia 
é simultaneamente do interesse dos países parceiros e do interesse da UE;

43. Salienta que a UE deve continuar a apoiar ativamente os esforços que as instituições 
democráticas de defesa dos direitos humanos e da sociedade civil dos países vizinhos 
desenvolvem para promover a democratização e o respeito pelos direitos humanos; 
neste contexto, regista positivamente o compromisso consistente do Fundo Europeu 
para a Democracia na vizinhança oriental e meridional da UE em prol da promoção da 
democracia e do respeito pelos direitos e liberdades fundamentais;

44. Reitera o seu apoio à introdução de cláusulas relativas aos direitos humanos nos acordos 
internacionais entre a UE e países terceiros; insta a Comissão a monitorizar eficaz e 
sistematicamente a aplicação das cláusulas relativas aos direitos humanos e apresentar
relatórios periódicos ao Parlamento sobre o respeito pelos direitos humanos nos países 
parceiros;

45. Acolhe favoravelmente a entrada em vigor do novo Sistema de Preferências 
Generalizadas (SPG) (Regulamento (UE) n.º 978/2012) em 1 de janeiro de 2014; 
observa favoravelmente o facto de terem sido atribuídas a 14 países preferências SPG+ 
até ao final de 2014, como forma de incentivar a aplicação efetiva de 27 convenções 
internacionais sobre direitos humanos e normas laborais; espera que a Comissão 
comunique ao Parlamento e ao Conselho sobre o processo da ratificação e da aplicação 
efetiva das convenções por parte dos beneficiários das preferências SPG+ até final de 
2015;

46. Reafirma que as atividades das empresas da UE que operam em países terceiros devem 
estar em total conformidade com as normas internacionais relativas aos direitos 
humanos; além disso, reafirma a importância de promover a responsabilidade social das 
empresas e nomeadamente das empresas europeias que desempenham um papel 
preponderante na promoção das normas internacionais no domínio empresarial e dos 
direitos humanos;

47. Por conseguinte, acredita que o SEAE deve exigir que as delegações da UE dialoguem 
com as empresas da UE que operam em países terceiros com vista a que estas 
promovam o respeito pelos direitos humanos nas suas atividades empresariais; ademais, 
relembra o seu pedido no sentido de as delegações da UE incluírem o respeito pelos 
direitos humanos nas operações comerciais como prioridade nos convites à 
apresentação de propostas locais efetuados no âmbito do Instrumento Europeu para a 
Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH);

48. Reitera o seu apelo à Comissão para que apresente um relatório sobre a aplicação dos 
princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos1 pelos 
Estados-Membros da UE até ao final de 2015;

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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49. Considera que a cooperação para o desenvolvimento e a promoção dos direitos 
humanos e dos princípios democráticos devem ser concomitantes; neste contexto, 
relembra que as Nações Unidas afirmaram que, na ausência de uma abordagem baseada 
nos direitos humanos, os objetivos de desenvolvimento não poderão ser integralmente 
alcançados; relembra também que a UE comprometeu-se a apoiar os países parceiros, 
tendo em conta a sua situação de desenvolvimento e o seu progresso relativamente aos 
direitos humanos e à democracia;

50. Congratula-se com o documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre uma 
abordagem baseada nos direitos, englobando todos os direitos humanos em prol da 
cooperação para o desenvolvimento da UE, publicado em abril de 2014 e acolhido 
favoravelmente pelo Conselho; incentiva a Comissão a monitorizar a aplicação da 
abordagem baseada nos direitos e assegurar que os direitos humanos e a cooperação 
para o desenvolvimento se reforçam mutuamente no terreno;

51. Regista com agrado o documento de orientação contra o terrorismo1 elaborado pelo 
SEAE e a Comissão e aprovado pelo Conselho com o objetivo de assegurar o respeito 
pelos direitos humanos no planeamento e execução de projetos de assistência contra o 
terrorismo em conjunto com países terceiros; insta o SEAE e a Comissão a assegurarem 
a execução eficaz do documento, começando pela sua divulgação generalizada; neste 
contexto, apoia os esforços internacionais para pôr termo às violações dos direitos 
humanos levadas a cabo pelo Estado Islâmico/Daexe;

52. Expressa a sua solidariedade para com o elevado número de refugiados e migrantes que 
sofrem graves violações dos direitos humanos enquanto vítimas de conflitos, de falhas 
tangíveis no sistema de governação e de redes de imigração ilegal e tráfico; manifesta 
igualmente profunda consternação perante a trágica perda de vidas de pessoas que 
procuram asilo na UE;

53. Salienta a necessidade urgente de combater as causas subjacentes aos fluxos migratórios 
e, por conseguinte, lidar com a dimensão externa da crise dos refugiados, 
designadamente através de soluções sustentáveis para os conflitos existentes na nossa 
vizinhança; sublinha a necessidade de uma abordagem abrangente e baseada nos 
direitos humanos para a migração e insta a UE a colaborar com as Nações Unidas, as 
organizações regionais, os governos e as ONG com vista a dar resposta às causas 
subjacentes aos fluxos migratórios; neste contexto, regista a operação da Força Naval 
liderada pela UE no Mediterrâneo (EUNAVFOR Med) contra os contrabandistas e os 
traficantes que atuam no Mediterrâneo; acolhe favoravelmente as medidas propostas 
pela Comissão, em 9 de setembro de 2015, para lidar com a dimensão externa da crise 
dos refugiados;

Promover os direitos humanos e a democracia através das organizações multilaterais

54. Reitera todo o seu apoio ao forte compromisso da UE de promover a defesa dos direitos 
humanos e dos princípios democráticos através da cooperação com as estruturas das 
Nações Unidas e respetivas agências especializadas, o Conselho da Europa, a 
Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e a Organização de Cooperação 
e de Desenvolvimento Económico, em linha com os artigos 21.º e 220.º do TUE;

                                               
1 http://eeas.europa.eu/fight-against-terrorism/index_en.htm
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55. Além disso, reitera a importância de a UE participar ativa e consistentemente em todos 
os mecanismos das Nações Unidas em matéria de direitos humanos, em especial na 
Terceira Comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) e no Conselho dos 
Direitos Humanos das Nações Unidas (CDHNU); reconhece os esforços do SEAE, das 
delegações da UE em Nova Iorque e Genebra e dos Estados-Membros da UE para 
aumentar a coerência da UE sobre questões de direitos humanos ao nível das Nações 
Unidas; incentiva a UE a redobrar os seus esforços para fazer ouvir a sua voz, bem 
como a aprofundar a prática crescente de iniciativas transregionais e copatrocinando e 
assumindo a liderança de resoluções;

56. Considera lamentável que a prática agora institucionalizada de enviar uma delegação 
parlamentar à AGNU não tenha sido respeitada em 2014; acolhe favoravelmente a 
renovação da referida prática em 2015, aquando da 28.ª sessão do CDHNU;

57. Sublinha que, a fim de reforçar a credibilidade e a legitimidade do CDHNU, todos os 
membros devem cumprir as mais exigentes normas em matéria de direitos humanos e 
honrar os compromissos assumidos no domínio dos direitos humanos;

58. Reafirma o forte apoio dado ao Tribunal Penal Internacional (TPI) por trazer justiça às 
vítimas dos crimes mais graves que dizem respeito ao conjunto da comunidade 
internacional, tais como genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e 
crimes de agressão; considera lamentável que nenhum país tenha ratificado o Estatuto 
de Roma em 2014; manifesta profunda preocupação com o facto de vários mandados de 
detenção ainda não terem sido executados;

59. Insta a UE e os Estados-Membros a promoverem ativamente o TPI e a necessidade de 
fazer cumprir as suas decisões em todos os tipos de diálogo com países terceiros;

Reforçar o respeito pelos direitos humanos no mundo

60. Relembra que a liberdade de pensamento, consciência, religião e crença é um direito 
humano fundamental, reconhecido na Declaração Universal dos Direitos do Homem;

61. Insta a UE e os Estados-Membros a redobrarem os seus esforços para reforçar o respeito 
pela liberdade de pensamento, consciência, religião e crença e promover o diálogo 
inter-religioso quando dialogam com países terceiros; apoia totalmente a prática da UE 
de assumir a liderança de resoluções temáticas no CDHNU e na AGNU sobre a 
liberdade de religião e crença; solicita ações concretas que visem a aplicação efetiva das 
diretrizes da UE sobre a promoção e proteção da liberdade de religião ou crença, 
assegurando nomeadamente a formação sistemática e consistente do pessoal da UE nas 
sedes e nas delegações;

62. Acolhe favoravelmente a declaração conjunta da VP/AR e do Secretário-Geral do 
Conselho da Europa1 de outubro de 2014, na qual reafirmaram a sua forte e absoluta 
oposição em relação à pena capital em todos os casos e em qualquer circunstância; 
mantém o seu ponto de vista de que a abolição da pena de morte ao nível mundial deve 
ser um dos objetivos centrais da UE no que diz respeito aos direitos humanos;

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty
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63. Manifesta preocupação com o crescente número de condenações à morte em todo o 
mundo; considera lamentável que a Bielorrússia tenha voltado a recorrer às execuções 
após uma pausa de dois anos; por conseguinte, reitera o seu apelo à Bielorrússia para 
que aplique uma moratória relativa à aplicação da pena de morte, o que deverá conduzir, 
em última análise, à sua abolição;

64. Insta a UE a continuar a fomentar o diálogo com países onde ainda vigora a pena de 
morte, utilizando todos os instrumentos diplomáticos e de cooperação para promover a 
abolição da pena de morte; além disso, reitera o seu apelo à UE para que continue a 
monitorizar as condições em que as execuções são realizadas nos países onde ainda se 
utiliza a pena de morte;

65. Considera que, no seguimento do 30.º aniversário da Convenção das Nações Unidas 
contra a Tortura e considerando que a tortura e os maus-tratos continuam a acontecer 
em todo o mundo, a UE deve intensificar os seus esforços para erradicar estas graves 
violações dos direitos humanos; por conseguinte, exorta o SEAE e a VP/AR a 
intensificarem ainda mais a luta contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, 
desumanos e degradantes através do reforço dos compromissos diplomáticos e de um 
posicionamento público mais sistemático; recomenda que o SEAE, as delegações da UE 
e os Estados-Membros recorram a todos os instrumentos existentes, nomeadamente das 
diretrizes da UE contra a tortura1, utilizando todo o seu potencial;

66. Condena veementemente todas as formas de discriminação, nomeadamente com base na 
raça, cor, género, orientação sexual, língua, cultura, origem social, casta, nascimento, 
idade, deficiência ou qualquer outra condição; exorta a UE a intensificar os seus 
esforços para erradicar todos os tipos de discriminação, racismo e xenofobia através dos 
diálogos em matéria de direitos humanos e dos diálogos políticos, do trabalho das 
delegações da UE e da diplomacia pública; exorta igualmente a UE a continuar a 
promover a ratificação e a total aplicação das convenções das Nações Unidas que 
apoiam esta causa, tais como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação Racial ou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 
das Pessoas com Deficiência;

67. Frisa que as comunidades minoritárias nos países terceiros têm necessidades específicas 
e que a sua igualdade plena deve ser promovida;

68. Relembra que o Prémio Sakharov 2014 foi atribuído ao Dr. Denis Mukwege pelo seu 
forte empenho em trabalhar com as vítimas de violência sexual e pela contínua 
promoção dos direitos das mulheres; condena veementemente todas as formas de abuso 
e violência contra as mulheres e raparigas;

69. Incentiva a UE a continuar a integrar o apoio às mulheres nas operações da PCSD e 
prosseguir os seus esforços para aplicar a Resolução 1325(2000) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas sobre as mulheres, a paz e a segurança2;

70. Convida a Comissão, o SEAE e a VP/AR a continuarem a promover a capacitação 
política e económica das mulheres integrando a igualdade de género em todas as suas 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
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políticas externas e programas e trazendo a público questões relacionadas com o género;

71. Reafirma a necessidade urgente da ratificação universal e aplicação efetiva da 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e respetivos protocolos 
opcionais;

72. Acolhe favoravelmente as conclusões do Conselho sobre a promoção e proteção dos 
direitos da criança1, adotadas em dezembro de 2014, e insta a UE a continuar a apoiar 
os países parceiros no combate a todas as formas de violência contra as crianças e a 
reforçar a capacidade desses países de protegerem os direitos das crianças;

73. Reitera o seu pedido para que a Comissão proponha uma estratégia e um plano de ação 
abrangentes sobre os direitos da criança para os próximos cinco anos, apoiando os 
esforços da UE de promover os direitos da criança, nomeadamente contribuindo para 
assegurar a acesso das crianças a água, saneamento, cuidados de saúde e educação, bem 
como eliminando o trabalho infantil e ajudando as crianças em conflitos armados;

74. Acolhe favoravelmente a cooperação ativa da UE com os vários relatores especiais das 
Nações Unidas que trabalham no domínio dos direitos económicos, sociais e culturais, 
incluindo o relator especial para o direito humano de acesso à água potável e ao 
saneamento seguros, o relator especial para o direito à educação, o relator especial para 
o direito à alimentação, o relator especial para a pobreza extrema e os direitos humanos 
e o relator especial para habitação adequada; regista positivamente o facto de a 
promoção dos direitos económicos, sociais e culturais ter sido reforçada no Programa 
Indicativo Plurianual 2014-2017 do Instrumento Europeu para a Democracia e os 
Direitos Humanos (IEDDH) que tem como objetivo, entre outros, contribuir para o 
reforço dos sindicatos, uma maior sensibilização relativamente às questões salariais, a 
proteção do património terrestre, a promoção da integração social através da capacitação 
económica e uma redução da discriminação económica e da violência no local de 
trabalho;

Ação da UE destinada a apoiar e consolidar a democracia em todo o mundo

75. Sublinha o empenho da UE em defender e promover o respeito pelos direitos humanos e 
pelos valores democráticos nas suas relações com o resto do mundo; relembra que os 
regimes democráticos caracterizam-se não apenas por terem processos eleitorais livres e 
justos, mas também pela liberdade de expressão e associação, pelo Estado de direito e 
responsabilização, pela independência do sistema judiciário e pela imparcialidade da 
administração, entre muitos outros aspetos; salienta que a democracia e os direitos 
humanos são indissociáveis e reforçam-se mutuamente, como foi relembrado nas 
conclusões do Conselho, de 18 de novembro de 2009, sobre o apoio à democracia no 
âmbito das relações externas da UE2; acolhe favoravelmente o facto de o novo Plano de 
Ação para os Direitos Humanos e a Democracia dar maior atenção às atividades de 
apoio à democracia;

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015559%202014%20INIT
2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016081%202009%20INIT
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Defender a liberdade de expressão e reforçar a sociedade civil

76. Reitera o facto de a liberdade de expressão ser uma componente vital de qualquer 
sociedade democrática, uma vez que fomenta uma cultura de pluralismo que capacita a 
sociedade civil e os cidadãos a responsabilizarem os governos e dos decisores políticos 
e defende o respeito pelo Estado de direito; por conseguinte, exorta a UE a intensificar 
os seus esforços para promover a liberdade de expressão através das suas políticas 
externas e instrumentos;

77. Reitera o seu pedido à UE e aos Estados-Membros para que reforcem a monitorização 
de todo o tipo de restrições à liberdade de expressão e aos meios de comunicação social 
em países terceiros e condenem de forma rápida e sistemática essas limitações; realça a 
importância de assegurar a aplicação eficaz das diretrizes da UE sobre a liberdade de 
expressão «em linha» e «fora de linha» e de monitorizar regularmente o seu impacto;

78. Manifesta profunda preocupação com o facto de a sociedade civil estar a ser cada vez 
mais atacada em todo o mundo; relembra que uma sociedade civil independente 
desempenha um papel fundamental na defesa e na promoção dos direitos humanos e no 
funcionamento das sociedades democráticas;

79. Regista favoravelmente o facto de, no novo plano de ação, a VP/AR reiterar o 
compromisso da UE de capacitar os intervenientes e as organizações da sociedade civil 
locais e salienta que, dada a redução significativa do seu espaço, a sociedade civil, e em 
especial os defensores dos direitos humanos, requerem mais atenção e mais esforços por 
parte da UE; por conseguinte, exorta a UE e os Estados-Membros a elaborarem uma 
resposta coerente e abrangente para os principais desafios que a sociedade civil enfrenta 
ao nível mundial, incluindo os defensores dos direitos humanos;

80. Insta a UE e os Estados-Membros a monitorizarem constantemente e alertarem para 
casos de violações da liberdade de reunião e associação, inclusive através de diversas 
formas de proibições e limitações dirigidas às organizações da sociedade civil e 
respetivas atividades;

81. Insta igualmente a UE e os Estados-Membros a utilizarem todos os meios disponíveis, 
tais como diálogos em matéria de direitos humanos, diálogos políticos e diplomacia 
pública, para alertarem para casos individuais de defensores dos direitos humanos e 
ativistas da sociedade civil em risco, especialmente os que dizem respeito a pessoas 
aprisionadas; incentiva as delegações da UE e o pessoal diplomático dos 
Estados-Membros a continuarem a apoiar ativamente os defensores dos direitos 
humanos, monitorizando sistematicamente os julgamentos, visitando os ativistas presos 
e emitindo declarações sobre casos individuais, sempre que tal seja adequado; realça 
também a importância dos instrumentos diplomáticos silenciosos na defesa dos 
defensores dos direitos humanos;

82. Regista como positivo a assistência prestada pela UE aos defensores dos direitos 
humanos e à sociedade civil de todo o mundo através do Instrumento Europeu para a 
Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH); destaca, em particular, a importância de 
utilizar o IEDDH para proteger os defensores dos direitos humanos que mais se 
encontram em risco; salienta também que o apoio dado aos defensores dos direitos 
humanos em risco deve ter principalmente em conta os critérios da eficácia e evitar 
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condições demasiado prescritivas; insta a Comissão, o SEAE e as delegações da UE a 
assegurarem que o financiamento disponível para os defensores dos direitos humanos é 
utilizado de forma adequada;

Apoiar a existência de processos eleitorais livres e justos e o respeito pelo Estado de direito, 
a independência do sistema judiciário e a imparcialidade da administração

83. Acolhe favoravelmente as oito missões de observação eleitoral (MOE) e as oito missões 
de peritos eleitorais (MPE) lançadas em todo o mundo pela UE em 2014; reitera a 
opinião positiva que tem em relação ao apoio contínuo da UE em processos eleitorais e 
à sua disponibilização de assistência eleitoral e apoio aos observadores nacionais;

84. Relembra a importância de um acompanhamento adequado dos relatórios e das 
recomendações das missões de observação eleitoral como forma de melhorar o seu 
impacto e reforçar a posição de apoio da UE face às normas democráticas nos países em 
causa;

85. Recomenda que a UE intensifique os seus esforços para desenvolver uma abordagem 
mais abrangente em relação aos processos democráticos, sendo que eleições livres e 
justas são apenas uma dimensão desses processos, a fim de contribuir positivamente 
para reforçar as instituições democráticas e a confiança do público nos processos 
eleitorais em todo o mundo;

86. Neste contexto, regista com agrado o início de uma segunda geração de projetos-piloto 
no domínio do apoio à democracia em 12 delegações da UE selecionadas em 2014, no 
seguimento de um compromisso assumido nas conclusões do Conselho de novembro de 
2009 e no Plano de Ação para os Direitos Humanos e a Democracia de 2012; enfatiza 
veementemente a importância destes projetos-piloto para se conseguir uma maior 
coerência no apoio à democracia através das políticas externas e dos instrumentos da 
UE;

87. Acolhe favoravelmente o compromisso assumido pela Comissão, pelo SEAE e pelos 
Estados-Membros no novo Plano de Ação para os Direitos Humanos e a Democracia no 
sentido de colaborarem de forma mais firme e consistente com os órgãos de gestão 
eleitoral, as instituições parlamentares e as organizações da sociedade civil nos países 
terceiros, com vista a contribuírem para a sua capacitação e, dessa forma, para o reforço 
dos processos democráticos;

88. Relembra que a experiência adquirida e as lições aprendidas com as transições para a 
democracia no quadro do alargamento e das políticas de vizinhança podem contribuir 
positivamente para a identificação das práticas de excelência que podem ser utilizadas 
para apoiar e consolidar outros processos de democratização em todo o mundo;

89. Relembra que a corrupção é uma ameaça ao gozo pleno dos direitos humanos e 
prejudica os processos democráticos, tais como o Estado de direito e a aplicação justa 
da justiça; relembra igualmente que a UE invocou competência exclusiva para assinar a 
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção;

90. É de opinião que a UE deve destacar em todas as plataformas de diálogo com países 
terceiros a importância da integridade, da responsabilização e da gestão adequada dos 
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assuntos públicos, das finanças públicas e da propriedade pública, como estipula a 
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção; recomenda que a UE apoie os países 
terceiros de forma mais consistente e sistemática no combate à corrupção através dos 
seus conhecimentos especializados e de apoio na criação e consolidação de instituições 
independentes e eficazes de luta contra a corrupção;

91. É de opinião que a UE deve envidar todos os seus esforços para promover o Estado de 
direito e a independência do sistema judiciário aos níveis multilateral e bilateral; 
incentiva a UE a apoiar a aplicação justa da justiça em todo o mundo, prestando 
assistência nos processos de reformas legislativas e institucionais nos países terceiros; 
incentiva também as delegações da UE e as embaixadas dos Estados-Membros a 
realizarem sistematicamente a monitorização dos julgamentos com vista a promover a 
independência do sistema judiciário;

* * *
92. 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 70.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.


