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Erradicação da tortura no mundo 

Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de março de 2014, sobre a erradicação da 
tortura no mundo (2013/2169(INI))

O Parlamento Europeu,

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

– Tendo em conta a Declaração das Nações Unidas sobre a proteção de todas as pessoas 
contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, adotada 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 9 de dezembro de 19751,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outras Penas ou 
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes (CAT), bem como o seu Protocolo 
Facultativo (OPCAT),

– Tendo em conta as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos e 
outras normas pertinentes das Nações Unidas de aplicação universal,

– Tendo em conta os relatórios do Relator Especial das Nações Unidas sobre Tortura e Outras 
Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes2,

– Tendo em conta as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a tortura,

– Tendo em conta a Declaração do Comité contra a Tortura das Nações Unidas, de 22 de 
novembro de 2001, em relação aos acontecimentos de 11 de setembro de 2001, salientando 
que a proibição da tortura é um dever absoluto e inderrogável à luz do direito internacional 
e manifestando confiança de que, sejam quais forem as respostas adotadas pelos Estados 
signatários da Convenção contra a ameaça do terrorismo internacional, essas respostas 
devem respeitar as obrigações por eles assumidas com a ratificação da Convenção contra a 
Tortura,

– Tendo em conta a Resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas, de 20 dezembro 
2012, sobre a moratória relativa à aplicação da pena de morte3,

– Tendo em conta as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre os direitos da 
criança, mais recentemente a sua Resolução de 20 de dezembro de 20124,

– Tendo em conta a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, nomeadamente o seu 
artigo 3.º, segundo o qual «Ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou 
tratamentos desumanos ou degradantes»,

                                               
1 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx
2 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
3 (A/RES/67/176).
4 (A/RES/67/167).



– Tendo em conta a Convenção Europeia para a Prevenção da Tortura e das Penas ou 
Tratamentos Desumanos ou Degradantes,

– Tendo em conta a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, adotada em 28 de julho 
de 1951 pelas Nações Unidas1,

– Tendo em conta o 23.º Relatório Geral do Comité Europeu para a Prevenção da Tortura e 
das Penas ou Tratamentos Desumanos ou Degradantes do Conselho da Europa, publicado 
em 6 de novembro de 20132,

– Tendo em conta a Convenção sobre os Direitos da Criança e os seus dois Protocolos 
Facultativos relativos à Venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia Infantil3 e à 
Participação de Crianças em Conflitos Armados4,

– Tendo em conta as Convenções de Genebra de 1949 e os respetivos protocolos adicionais5,

– Tendo em conta a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, que entrou em 
vigor em 19976,

– Tendo em conta o Estatuto do Tribunal Penal Internacional,

– Tendo em conta o Manual para a Investigação e Documentação Eficazes da Tortura e 
Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes (Protocolo de Istambul)7,

– 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 Democracia8, aprovado pelo Conselho dos Negócios Estrangeiros, em 25 de junho de 
2012,

– Tendo em conta as diretrizes para a política da UE em relação aos países terceiros no que 
respeita à tortura e a outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, 
atualizadas em 20129,

– Tendo em conta as diretrizes da UE, de 16 de junho de 2008, sobre a pena de morte10,

– Tendo em conta as diretrizes da União Europeia em matéria de direitos humanos e direito 
humanitário internacional11,

                                               
1 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
2 http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-23.pdf
3 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
4 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
5 http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/
6 http://www.cidh.oas.org/Basicos/English/Basic9.Torture.htm
7 Publicado pelo Gabinete do Alto Comissariado da Nações Unidas para os Direitos Humanos, 

Genebra, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf.
8 Documento 11855/2012 do Conselho.
9 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.pt08.pdf.
10 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10015.pt08.pdf.
11 http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf



– Tendo em conta o Relatório Anual da UE sobre os Direitos Humanos e a Democracia no 
Mundo em 2012, aprovado pelo Conselho em 6 de junho de 20131,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de dezembro de 2012, referente ao Relatório Anual 
sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo (2011), bem como a política da 
União Europeia nesta matéria2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de dezembro de 2012, sobre a revisão da estratégia 
da UE em matéria de direitos humanos3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 10 de outubro de 2013, sobre as alegações de 
transporte e detenção ilegal de prisioneiros em países europeus pela CIA4,

– Tendo em conta o seu estudo sobre a aplicação das diretrizes da UE em matéria tortura e 
outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, de março de 20075,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1236/2005 do Conselho, de 27 de junho de 2005, 
relativo ao comércio de determinadas mercadorias suscetíveis de serem utilizadas para 
aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos 
ou degradantes6,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 17 de junho de 2010, sobre a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1236/2005 do Conselho relativo ao comércio de determinadas 
mercadorias suscetíveis de serem utilizadas para aplicar a pena de morte ou infligir tortura 
ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes7,

– Tendo em conta a sua recomendação, de 13 de junho de 2013, à Alta Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e Vice-Presidente da 
Comissão Europeia, ao Conselho e à Comissão, sobre a revisão de 2013 da organização e 
do funcionamento do SEAE8,

– Tendo em conta o artigo 48.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 
(A7-0100/2014),

A. Considerando que, embora a proibição absoluta da tortura e de outras penas ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes constitua uma norma internacional fundamental, prevista 
nas convenções das Nações Unidas e em convenções regionais sobre os direitos humanos, a 
tortura ainda persiste a nível mundial;
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6 JO L 200 de 30.7.2005, p. 1.
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8 Textos aprovados, P7_TA(2013)0278.



B. Considerando que o termo «tortura» deve ser entendido na presente resolução em 
conformidade com a definição das Nações Unidas e inclui igualmente as penas ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes;

C. Considerando que a CAT e o OPCAT criaram um quadro internacional com verdadeiro 
potencial para avançar no sentido da erradicação da tortura, nomeadamente através da 
criação de mecanismos nacionais de prevenção (MNP) independentes e eficazes;

D. Considerando que a UE reforçou o seu compromisso referido no Quadro Estratégico da UE 
para os Direitos Humanos de continuar a bater-se vigorosamente contra a tortura e os 
tratamentos cruéis, desumanos e degradantes;

E. Considerando que a erradicação da tortura, dos maus tratos e das penas ou tratamentos 
desumanos e degradantes constitui parte integrante da política de direitos humanos da UE, 
em estreita interligação com outras áreas e instrumentos de ação da União;

F. Considerando que as diretrizes da UE em matéria de tortura foram atualizadas em 2012 e 
que a mais recente análise e revisão integral e pública das medidas de aplicação ocorreu 
em 2008;

G. Considerando que, de acordo com as diretrizes atualizadas, na luta contra o terrorismo, os 
Estados-Membros estão determinados a cumprir integralmente as obrigações internacionais 
de proibição da tortura e de outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes;

H. Considerando que a tortura pode ser tanto física como psicológica; que se regista um 
número cada vez maior de casos em que a psiquiatria é utilizada como instrumento de 
coerção de defensores dos direitos humanos e de dissidentes, os quais são internados em 
instituições psiquiátricas com o objetivo de os impedir que prossigam a sua atividade 
política e comunitária;

I. Considerando que os sistemas judiciários dos Estados-Membros devem dispor dos 
instrumentos para instaurar processos contra os torturadores que nunca foram julgados, e 
que se deve prestar particular atenção aos casos ocorridos na Europa no contexto de 
ditaduras, uma vez que muitos desses crimes permaneceram impunes;

J. Considerando que o aligeiramento da proibição absoluta da tortura continua a representar 
um desafio persistente no contexto das medidas contra o terrorismo em muitos países;

K. Considerando que existem desafios políticos importantes em relação às necessidades 
específicas de proteção de grupos vulneráveis, nomeadamente as crianças;

L. Considerando que as forças policiais de alguns países recorrem à tortura como método de 
interrogatório privilegiado; que a tortura não pode ser considerada um meio aceitável para 
resolver crimes;

1. Sublinha que a proibição da tortura é absoluta ao abrigo do Direito internacional e 
humanitário e da CAT; frisa que a tortura constitui uma das mais graves violações dos 
direitos humanos e das liberdades fundamentais, causa um sofrimento terrível a milhões de 
pessoas e às suas famílias e não pode ser justificada em caso algum;

2. Saúda a inclusão de três medidas relacionadas com a erradicação da tortura no Plano de 



Ação da UE para os Direitos Humanos e a Democracia, mas sublinha a necessidade de 
utilizar índices de referência específicos e mensuráveis para avaliar a sua aplicação em 
tempo oportuno, em parceria com a sociedade civil;

3. Saúda todas as organizações da sociedade civil, instituições nacionais de defesa dos direitos 
humanos, mecanismos nacionais de prevenção e pessoas a título individual que lutam para 
providenciar compensação e reparação às vítimas, combatendo a impunidade e prevenindo 
ativamente, em todo o mundo, o flagelo da tortura e dos maus tratos;

4. Constata que, de acordo com a CAT, o termo «tortura» designa qualquer ato através do qual 
«uma dor ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma 
pessoa […] por um agente público ou qualquer outra pessoa agindo a título oficial, com a 
sua instigação ou com o seu consentimento expresso ou tácito»; considera, no entanto, que 
as situações em que ocorrem atos de tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes sem o envolvimento de autoridades oficiais ou agentes públicos 
devem também ser abordadas através de medidas políticas de prevenção, responsabilização
e reabilitação;

5. Denuncia a prevalência continuada da tortura e outras formas de maus tratos em todo o 
mundo e reitera a sua condenação absoluta de tais atos, que são e têm de continuar a ser 
proibidos quando e onde quer que seja, pelo que nunca poderão ser justificados; constata 
que a aplicação das diretrizes da UE em matéria de tortura continua a ser insuficiente, 
contradizendo as declarações e compromissos da UE no sentido de abordar a tortura como 
questão prioritária; exorta o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) e os 
Estados-Membros a imprimirem um ímpeto renovado à aplicação dessas diretrizes, 
nomeadamente através da identificação de prioridades, de melhores práticas e de 
oportunidades de diplomacia pública, da realização de consultas às partes interessadas 
pertinentes, incluindo as organizações da sociedade civil, bem como da revisão da aplicação 
de questões relacionadas com a tortura referidas no Plano de Ação; apela, para este efeito, à 
execução total e em tempo útil das três ações do Plano de Ação relacionadas com a 
erradicação da tortura;

6. Recomenda que uma próxima revisão do Plano de Ação defina medidas mais ambiciosas e 
específicas para a erradicação da tortura, tais como uma partilha de informações e de 
encargos mais eficiente, formação e iniciativas conjuntas com os gabinetes das Nações 
Unidas no terreno e com os relatores especiais pertinentes das Nações Unidas e outros 
intervenientes internacionais, tais como a Organização para a Segurança e Cooperação na 
Europa (OSCE) e o Conselho da Europa, a par do apoio à criação e reforço de mecanismos 
regionais de prevenção da tortura;

7. Congratula-se com a atualização de 2012 das diretrizes da UE em matéria de tortura; 
sublinha a importância da aplicação eficaz e orientada para os resultados das mesmas, em 
articulação com outras diretrizes e iniciativas políticas;

8. Saúda o facto de as diretrizes da UE refletirem uma abordagem política abrangente, 
incluindo a promoção de um quadro legislativo e judicial adequado para a prevenção e 
proibição eficaz da tortura, a monitorização dos locais de detenção, os esforços para pôr 
termo à impunidade, e a total e eficaz reabilitação das vítimas de tortura, apoiada por 
medidas credíveis, consistentes e coerentes;

9. Insta o Conselho, o SEAE e a Comissão a tomarem medidas mais eficazes para assegurar 



que o Parlamento e a sociedade civil participem, no mínimo, no exercício de avaliação 
relativamente às diretrizes da UE em matéria de tortura;

10. Reafirma a vital importância dos centros de reabilitação para vítimas de tortura, dentro e 
fora da UE, em termos do tratamento dos problemas, tanto físicos como psicológicos a 
longo prazo que as vítimas de tortura enfrentam; congratula-se com a ajuda financeira 
prestada pela União Europeia aos centros de reabilitação das vítimas de tortura no mundo 
inteiro e sugere que estes adotem nas suas atividades uma abordagem pluridisciplinar que 
inclua aconselhamento, acesso a tratamento médico e apoio social e jurídico; considera que, 
apesar da atual crise financeira e económica, o financiamento atribuído pelo Instrumento 
Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH) a esses centros, em países 
terceiros, não deve sofrer reduções, uma vez que os serviços nacionais de saúde desses 
países não dispõem muitas vezes de condições para dar uma resposta adequada aos 
problemas específicos das vítimas de tortura;

11. Lamenta que, desde 2008, não tenha sido efetuada a análise e a revisão exaustiva 
relativamente à aplicação das diretrizes e sublinha a necessidade de uma avaliação exaustiva 
e periódica da sua aplicação;

12. Recomenda que as diretrizes sejam acompanhadas de medidas de aplicação pormenorizadas 
a serem distribuídas aos chefes de missão da UE e às representações de Estados-Membros 
em países terceiros; insta os chefes de missão a incluírem casos concretos de tortura e de 
maus tratos nos seus relatórios de aplicação e de acompanhamento;

13. Frisa que a política da UE deve ter por base a coordenação eficiente das iniciativas e das 
medidas o nível da UE e dos Estados-Membros, a fim de explorar todo o potencial dos 
instrumentos políticos disponíveis, bem como a sua sinergia com projetos financiados pela 
UE;

14. Insta a Comissão, o SEAE e os Estados-Membros a efetuarem revisões periódicas da 
aplicação do Regulamento (CE) n.º 1236/2005 do Conselho, que proíbe o comércio de 
equipamentos de tortura e de aplicação da pena de morte, bem como a promoverem este 
regulamento em todo o mundo como modelo viável para aplicar uma interdição eficaz de 
instrumentos de tortura;

15. Regista a recente proposta da Comissão de um Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1236/2005 do Conselho relativo ao comércio 
de determinadas mercadorias suscetíveis de serem utilizadas para aplicar a pena de morte ou 
infligir tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes 
(COM(2014)0001); salienta a importância de abordar os aspetos relacionados com os 
serviços de corretagem, a assistência técnica e o trânsito das mercadorias pertinentes; reitera 
um apelo anterior do Parlamento para a inclusão no regulamento de uma cláusula 
«vassoura» de utilização final em matéria de tortura, que permita aos Estados-Membros, 
com base em informações prévias, licenciar ou recusar a exportação de quaisquer produtos 
que apresentem um risco considerável de virem a ser utilizados para fins de tortura, maus 
tratos ou pena de morte;

16. Considera que, uma vez que constitui uma violação do direito à integridade pessoal e à 
dignidade humana, a pena de morte é incompatível com a proibição de penas cruéis, 
desumanas ou degradantes, nos termos da legislação internacional, e exorta o SEAE e os 
Estados-Membros a reconhecerem formalmente essa incompatibilidade e a adaptarem em 
conformidade a política da UE relativa à pena capital; sublinha a necessidade de uma 



interpretação transversal das respetivas diretrizes da UE sobre pena de morte e tortura; 
considera lamentável o isolamento físico e psicológico dos prisioneiros que se encontram no 
corredor da morte, bem como as pressões exercidas sobre os mesmos; reitera a necessidade 
de um estudo jurídico e de um debate abrangente a nível das Nações Unidas sobre as 
relações entre a aplicação da pena de morte, incluindo o chamado «fenómeno corredor da 
morte» que envolve traumas psicológicos e a degradação física graves, e a proibição da 
tortura e de penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; 

17. Apoia a proibição imediata da lapidação; salienta que se trata de uma forma de execução 
brutal;

18. Incentiva a que seja retomado o grupo de ação do Conselho sobre a tortura, que deve trazer 
um ímpeto renovado à aplicação das diretrizes da UE através da identificação de 
prioridades, de melhores práticas e de oportunidades de diplomacia pública, da realização 
de consultas às partes interessadas e às organizações da sociedade civil pertinentes, bem 
como da contribuição para a revisão regular da aplicação de questões relacionadas com a 
tortura no Plano de Ação;

19. Manifesta a sua particular apreensão relativamente à tortura de defensores dos direitos 
humanos nas prisões, designadamente de ativistas comunitários, jornalistas, advogados em 
matéria de direitos humanos e bloguistas; reconhece que são muitas vezes as pessoas mais 
envolvidas na luta pela defesa dos direitos humanos e da democracia os principais alvos de 
detenções ilegais, intimidação, tortura e da exposição das suas famílias ao perigo; insiste em 
que tanto as missões da UE no terreno como os altos responsáveis da UE levantem esta 
questão de forma sistemática e consistente nos encontros com os seus homólogos de países 
terceiros, com referência concreta aos nomes dos defensores dos direitos humanos que se 
encontram na prisão;

20. Constata com profunda apreensão a existência de centros de detenção secretos e a prática de 
detenção em regime de incomunicabilidade e de isolamento prolongado em vários países, os 
quais constituem alguns dos exemplos mais preocupantes de tortura e de maus tratos; 
considera que estes casos devem ser sistematicamente abordados em declarações e 
iniciativas, bem como incluídos na lista de casos concretos debatidos nos diálogos e 
consultas em matéria de direitos humanos entre a UE e países terceiros;

21. Reafirma a sua apreensão sobre os abusos generalizados e sistemáticos em matéria de 
direitos humanos na República Democrática Popular da Coreia (RDPC), especialmente com 
o recurso à tortura e aos campos de trabalhos forçados para presos políticos e cidadãos da 
RDPC repatriados; apela às autoridades da RDPC para que autorizem, numa primeira fase, 
inspeções a todos os tipos de estabelecimentos prisionais por peritos internacionais 
independentes;

22. Salienta que não se justificam quaisquer exceções à proibição absoluta da tortura e de 
práticas que envolvam penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e que os 
Estados têm a obrigação de aplicar salvaguardas que impeçam práticas de tortura e de maus 
tratos, assim como garantir, em todas as circunstâncias, a prestação de contas e o acesso a 
compensações e reparações, incluindo no contexto de preocupações de segurança nacional e 
de medidas contra o terrorismo; considera preocupante que alguns Estados confiem tarefas 
policiais paralelas a grupos paramilitares para tentarem escapar às suas obrigações 
internacionais; sublinha que a proibição se aplica igualmente à transferência e à utilização 
de informações que tenham sido obtidas sob tortura ou sejam suscetíveis de conduzir a atos 



de tortura; recorda que a proibição da tortura é uma norma vinculativa nos termos da 
legislação internacional em matéria de direitos humanos e do direito humanitário 
internacional, o que significa que é válida tanto em tempo de paz como em tempo de guerra;

23. Manifesta a sua apreensão com a violência policial em determinados países e considera que 
esta questão ocupa um lugar central na luta contra a tortura e os tratamentos degradantes, 
nomeadamente em casos de repressão de manifestações pacíficas, tendo em conta que este 
tipo de violência, na aceção internacional, configura, no mínimo, maus tratos ou até mesmo 
tortura;

24. Saúda o projeto conjunto do Conselho da Europa e da Associação para a Prevenção da 
Tortura visando a elaboração de um guia prático para os deputados que visitem centros de 
detenção para imigrantes;

25. Apela à adoção de um guia prático para os deputados que visitam locais de detenção no
contexto de visitas regulares de delegações do Parlamento Europeu a países terceiros; 
considera que o guia deve incluir aconselhamento específico sobre as visitas a centros de 
detenção e outros locais onde possam encontrar-se detidas crianças e mulheres e deve 
assegurar a aplicação do princípio «não causar efeitos negativos», em conformidade com o 
Manual de Formação sobre a Monitorização dos Direitos Humanos das Nações Unidas, 
nomeadamente com o objetivo de evitar represálias contra os detidos e suas famílias na 
sequência das referidas visitas; insta a que as referidas visitas se realizem em consulta com 
a delegação da UE no país em causa, as ONG e as organizações que trabalham no contexto 
prisional;

26. Solicita ao SEAE, ao Grupo de Trabalho para os Direitos Humanos (COHOM) e a outros 
intervenientes pertinentes a realização de um estudo conjunto sobre o apoio da UE à criação 
e ao funcionamento de mecanismos nacionais de prevenção, por forma a identificar as 
melhores práticas, de acordo com as indicações do Plano de Ação;

27. Solicita ao SEAE, aos Estados-Membros e à Comissão que facilitem a criação e o 
funcionamento de mecanismos nacionais de prevenção independentes e eficazes, 
designadamente no que se refere à formação profissional do seu pessoal;

28. Solicita ao COHOM, ao grupo de ação sobre a tortura e à Direção Geral dos Assuntos 
Internos da Comissão Europeia a elaboração de medidas que integrem a prevenção da 
tortura em todas as atividades em matéria de liberdade, segurança e justiça;

Correção das deficiências em matéria de proteção, nomeadamente face à tortura de crianças

29. Manifesta a sua particular apreensão relativamente a atos de tortura e maus tratos cometidos 
contra membros de grupos vulneráveis, nomeadamente as crianças; apela à UE para que 
tome medidas políticas, diplomáticas e financeiras, a fim de prevenir a tortura de crianças;

30. Insta a UE a abordar as várias formas de violação dos direitos humanos que atingem as 
crianças, nomeadamente as ligadas ao tráfico de crianças, à pornografia infantil, às crianças 
soldados, às crianças em centros de detenção militares, ao trabalho infantil, às acusações de 
bruxaria infantil e ao ciberassédio, sempre que envolvam atos de tortura, incluindo em 
orfanatos, centros de detenção e campos de refugiados, e a aplicar salvaguardas eficazes 
para proteger as crianças onde quer que as autoridades estejam envolvidas, de qualquer 
forma, em atos de tortura que afetem crianças;



31. Recorda que os menores migrantes não acompanhados nunca devem ser reenviados para um 
país onde corram o risco de serem vítimas de tortura ou de tratamentos desumanos ou 
degradantes;

32. Verifica que a utilização abusiva da privação da liberdade de crianças, nomeadamente no 
contexto da detenção preventiva e da detenção de crianças migrantes, teve como resultado a 
superlotação dos centros de detenção e o aumento de práticas de tortura e maus tratos contra 
crianças; solicita aos Estados que garantam que, como o exigem as normas universais em 
matéria de direitos humanos, a privação da liberdade de crianças só seja realmente utilizada 
como medida de último recurso, durante o mínimo tempo necessário e tendo sempre em 
conta os interesses da criança;

33. Solicita aos Estados que desenvolvam um sistema judicial adaptado às crianças, incluindo 
mecanismos gratuitos e confidenciais de informação adaptada às crianças, nomeadamente 
nos centros de detenção, que as capacitem não só para a reivindicação dos seus direitos, 
como também para a denúncia das violações;

34. Sublinha a necessidade de a UE abordar a utilização da Internet por adultos e crianças para 
fins de tortura psicológica de crianças e assédio através das redes sociais; verifica que, 
apesar da existência do programa «Para uma Internet mais Segura», a resposta da UE ao 
fenómeno do bullying através da Internet tem sido inadequada; recorda a recente série de 
casos de suicídio cometidos por crianças na sequência de atos de bullying em linha e a 
persistência de sítios Internet, sediados em Estados-Membros, que estiveram direta ou 
indiretamente implicados nesses atos; sublinha, por conseguinte, a urgência de a UE tomar 
medidas claras e firmes contra o bullying e o assédio em linha e contra os sítios Internet que 
os favorecem;

35. Recomenda que os esforços políticos da UE se concentrem em centros de reabilitação e de 
apoio psicológico para crianças vítimas de tortura, utilizando uma abordagem adaptada às 
crianças e que tenha em conta os aspetos culturais;

36. Recomenda a inclusão do tema da tortura de crianças na campanha prevista que visa os 
direitos da criança, conforme previsto no Plano de Ação;

37. Recomenda que o SEAE e a Comissão prestem especial atenção à tortura e aos tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes que visem artistas, jornalistas, defensores dos direitos 
humanos, líderes estudantis, profissionais da saúde e pessoas que pertençam a outros grupos 
vulneráveis, tais como minorias étnicas, linguísticas, religiosas e outras, sobretudo quando 
se encontrem detidos ou na prisão;

38. Solicita à Vice-Presidente da Comissão / Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e aos chefes das delegações da UE que, no seu 
diálogo com as autoridades de países terceiros, abordem o problema das formas de tortura 
baseadas no género que fazem das raparigas um grupo particularmente vulnerável, em 
especial a mutilação genital feminina e os casamentos precoces forçados, de acordo com o 
previsto no Quadro Estratégico e no Plano de Ação;

39. Solicita ao SEAE e ao COHOM que abordem especificamente a tortura de crianças em 
próximas atualizações das diretrizes da UE em matéria de tortura e do Plano de Ação;



40. Manifesta a sua apreensão com o facto de as mulheres estarem particularmente expostas a 
atos de tortura e tratamentos desumanos ou degradantes específicos (violação, mutilações 
sexuais, esterilização, aborto, controlo forçado da natalidade e fecundação deliberada), 
nomeadamente no contexto de conflitos armados onde estes atos são utilizados como 
método de guerra, incluindo contra menores;

41. Condena, da mesma forma, os atos de tortura, violência e abuso contra pessoas em função 
da sua orientação sexual ou identidade de género;

42. Sublinha a necessidade de apoiar o trabalho das ONG empenhadas na prevenção da 
violência em situações de conflito, e consequentemente da tortura e dos maus-tratos 
cometidos contra a população civil neste contexto, e, para este efeito, de sensibilizar os 
grupos armados para a necessidade de respeitarem as normas humanitárias internacionais, 
nomeadamente em matéria de violência baseada no género;

Luta contra a tortura nas relações da UE com países terceiros

43. Insta o SEAE, o Representante especial da UE para os direitos humanos (REUE) e o 
COHOM a certificarem-se de que as estratégias por país em matéria de direitos humanos 
contenham objetivos e índices de referência específicos por país, relativos à luta contra a 
tortura, incluindo a identificação de grupos que exijam proteção especial, tais como 
crianças, mulheres, deslocados, refugiados e migrantes, bem como aqueles que enfrentam 
discriminação com base na etnia, na casta ou na origem cultural, em crenças religiosas ou 
outras, na orientação sexual ou na identidade de género;

44. Apela à União Europeia e ao conjunto da comunidade internacional para que respeitem o 
princípio da não-repulsão, segundo o qual os requerentes de asilo não podem ser enviados 
de volta para um país onde corram o risco de ser vítima de tortura ou de tratamentos 
desumanos ou degradantes, como previsto na Convenção de 28 de julho de 1951 relativa ao 
Estatuto dos Refugiados;

45. Realça o facto de as estratégias por país em matéria de direitos humanos deverem identificar 
lacunas em termos de proteção, interlocutores adequados, bem como pontos de entrada 
como o quadro das Nações Unidas, o setor da segurança ou a reforma judicial, a fim de
abordarem os problemas relacionados com a tortura em cada país;

46. Recomenda que as estratégias por país em matéria de direitos humanos abordem as causas 
subjacentes da violência e dos maus tratos por agências governamentais e em contextos 
privados, devendo igualmente definir necessidades de apoio tendo em vista a oferta de 
assistência técnica por parte da UE para o reforço de capacidades, a reforma legal e a 
formação, a fim de ajudar os países terceiros a cumprirem as obrigações e as normas 
internacionais, nomeadamente no contexto da assinatura e ratificação da CAT e do OPCAT 
e do cumprimento das disposições dos mesmos em matéria de prevenção (concretamente, a 
criação de mecanismos nacionais de prevenção), do combate à impunidade e da reabilitação 
das vítimas;

47. Recomenda ainda que as estratégias por país em matéria de direitos humanos incluam 
medidas que estimulem a criação e o funcionamento de instituições nacionais ou, se 
adequado, o reforço das existentes, que possam abordar eficazmente a prevenção da tortura 
e dos maus tratos, incluindo, se necessário, a possibilidade de assistência financeira e 
técnica;



48. Sublinha a necessidade de o SEAE e as delegações da UE facultarem informações 
específicas relativamente à disponibilidade de apoio em países terceiros e de eventuais 
recursos judiciais para as vítimas de tortura e maus tratos;

49. Insta o SEAE e as delegações da UE a fazerem pleno uso, mas de forma cuidadosamente 
orientada e específica por país, dos instrumentos políticos à sua disposição, como previsto 
nas diretrizes da UE em matéria de tortura, incluindo declarações públicas, iniciativas 
locais, diálogos e consultas em matéria de direitos humanos, para abordar casos concretos, o 
quadro legislativo relacionado com a prevenção da tortura e a ratificação e aplicação de 
convenções internacionais pertinentes; apela ao SEAE e aos Estados-Membros para que 
retomem a sua prática anterior de realizar campanhas globais orientadas sobre questões 
temáticas relacionadas com a tortura;

50. Insta as delegações da UE e as embaixadas dos Estados-Membros no terreno a aplicarem as 
disposições previstas nas diretrizes da UE em matéria de tortura e exorta o SEAE e o 
COHOM a monitorizarem regularmente a sua aplicação;

51. Exorta as delegações da UE e as embaixadas dos Estados-Membros em todo o mundo a 
celebrarem, a 26 de junho, o Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura, organizando 
seminários, exposições e outros eventos;

52. Exorta o SEAE e o REUE a evocaram sistematicamente o problema da tortura e dos maus 
tratos em consultas e diálogos da UE em matéria de direitos humanos com países terceiros;

53. Recomenda que as questões relacionadas com tortura sejam objeto de fóruns e seminários 
organizados pela sociedade civil a nível local e regional, com possibilidade de um 
acompanhamento integrado nas consultas e nos diálogos regulares em matéria de direitos 
humanos;

54. Insta a UE, nos seus diálogos sobre direitos humanos, a promover a aplicação das Regras 
Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento dos Reclusos com o objetivo de garantir que 
a dignidade intrínseca dos reclusos, assim como os seus direitos e garantias fundamentais, 
sejam defendidos, e também para assegurar que a aplicação destas regras abranja todos os 
locais de privação da liberdade, incluindo os hospitais psiquiátricos e as esquadras de 
polícia;

55. Insta as delegações da UE e as delegações do Parlamento a visitarem prisões e outros locais 
de detenção, nomeadamente centros de detenção para jovens e locais onde possam estar 
detidas crianças, a observarem julgamentos relativamente aos quais existam motivos para 
crer que os arguidos possam ter sido submetidos a tortura ou a maus tratos e a solicitarem 
informações sobre casos concretos, bem como a investigação independente dos mesmos;

56. Insta as delegações da UE a prestarem apoio aos membros da sociedade civil que sejam 
impedidos de visitar prisões e de acompanhar julgamentos;

57. Exorta o SEAE, os Estados-Membros e a Comissão a respeitarem o compromisso assumido 
no Plano de Ação no sentido de facilitarem a criação e o funcionamento de mecanismos 
nacionais de prevenção; exorta os Estados-Membros a reverem e analisarem com diligência 
e transparência os mecanismos nacionais de prevenção existentes, bem como instituições 
nacionais de direitos humanos na UE e em países terceiros, e a identificarem as melhores 
práticas entre eles, assegurando-se de que incluem uma perspetiva de defesa dos direitos das 



crianças, tendo em vista o reforço dos mecanismos existentes, a introdução melhorias e a 
promoção desses exemplos junto de países parceiros; 

58. Convida as delegações da UE a apelarem ao uso da detenção como último recurso e a 
procurarem alternativas, especialmente no caso de pessoas em situação vulneráveis (como 
as mulheres, as crianças, os requerentes de asilo e os migrantes);

59. Manifesta a sua profunda apreensão pelos casos recentemente divulgados de empresas 
sediadas na UE que fornecem produtos químicos usados em injeções letais nos Estados 
Unidos da América; saúda, neste contexto, o desenvolvimento de um sistema de exportação 
e controlo contratual por parte de algumas empresas farmacêuticas europeias, com o 
objetivo de garantir que o propofol não seja utilizado em injeções letais em países que ainda 
aplicam a pena de morte, nomeadamente os Estados Unidos da América;

Ação da UE em fóruns multilaterais e em organizações internacionais

60. Congratula-se com os esforços persistentes da UE para promover e apoiar a adoção regular 
de resoluções na Assembleia Geral das Nações Unidas e no Comité dos Direitos do 
Homem, bem como para tratar a questão como uma prioridade no quadro da ONU; sugere 
que a VP/AR e o REUE mantenham contactos regulares com o Relator Especial das Nações 
Unidas sobre a tortura, com vista ao intercâmbio de informações pertinentes para as 
relações da UE com países terceiros em termos de política externa; sugere ainda que a 
Comissão dos Assuntos Externos e a Subcomissão dos Direitos Humanos convidem 
periodicamente o Relator Especial das Nações Unidas sobre a tortura a informar o 
Parlamento sobre questões relacionadas com esse tema em países específicos;

61. Recorda que, segundo os artigos 7.º e 8.º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional (TPI), a tortura cometida numa base sistemática ou em grande escala pode 
constituir um crime de guerra ou um crime contra a humanidade; sublinha que o princípio 
da «responsabilidade de proteger» confere à comunidade internacional o dever de proteger a 
população vítima deste tipo de crimes e apela, neste sentido, a uma revisão do processo de 
tomada de decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a fim de evitar bloqueios 
no que diz respeito à responsabilidade de proteger;

62. Insta os países terceiros a cooperarem plenamente com o Relator Especial das Nações 
Unidas sobre a tortura, o Comité contra a Tortura e os organismos que combatem a tortura a 
nível regional, como o Comité para a Prevenção da Tortura em África, o Comité Europeu 
para a Prevenção da Tortura e o Relator para as Pessoas Privadas de Liberdade da 
Organização dos Estados Americanos; incentiva os Estados-Membros e o SEAE a terem 
sistematicamente em conta as recomendações do Relator Especial e de outros organismos 
para o acompanhamento em contactos com países terceiros, incluindo como parte do 
processo de Revisão Periódica Universal (RPU);

63. Exorta o SEAE, o REUE e os Estados-Membros a promoverem ativamente a ratificação e a 
aplicação da CAT e do OPCAT como uma prioridade, bem como a intensificarem os seus 
esforços, a fim de facilitar a criação e o funcionamento de mecanismos nacionais de 
prevenção eficientes e independentes em países terceiros;

64. Exorta o SEAE, a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem a criação e o funcionamento 
de mecanismos regionais de prevenção da tortura, nomeadamente o Comité para a 
Prevenção da Tortura em África e o Relator para as Pessoas Privadas de Liberdade da 



Organização dos Estados Americanos;

65. Insta o SEAE, o REUE e a Comissão a reforçaram o seu apoio a países terceiros, 
permitindo-lhes aplicar eficazmente as recomendações dos organismos instituídos pelos 
tratados das Nações Unidas, incluindo o Comité contra a Tortura, o Subcomité para a 
Prevenção da Tortura, o Comité dos Direitos da Criança e o Comité para a Eliminação da 
Discriminação contra as Mulheres;

66. Insta o SEAE a providenciar, na medida das suas possibilidades, assistência técnica à 
reabilitação das vítimas de tortura e suas famílias, por forma a poderem reconstruir as suas 
vidas;

67. Sublinha a importância da participação ativa dos Estados-Membros na aplicação das 
disposições do Plano de Ação e na atualização periódica das informações ao SEAE sobre as 
ações por eles empreendidas a este respeito;

68. Insta a UE a cooperar de forma mais eficiente com o Comité Europeu para a Prevenção da 
Tortura e com o Comissariado para os Direitos do Homem do Conselho da Europa; 

Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH)

69. Saúda as iniciativas e projetos promovidos pelo IEDDH em curso, 7 % de cujas verbas 
foram atribuídos a projetos relacionados com a tortura, e sublinha a necessidade de 
continuar a afetar montantes específicos à luta contra a tortura e as penas ou tratamentos 
cruéis ou degradantes, com particular incidência na sensibilização, prevenção e combate à 
impunidade, assim como na reabilitação social e psicológica das vítimas de tortura, 
privilegiando sobretudo projetos de natureza holística;

70. Sublinha que os fundos atribuídos a projetos no âmbito no próximo período de programação 
devem ter em conta as prioridades da UE definidas no Plano de Ação;

71. Exorta os Estados-Membros a apresentarem uma panorâmica dos programas de assistência 
bilateral no domínio da prevenção da tortura e da reabilitação, com vista ao intercâmbio de 
melhores práticas, à consecução de uma partilha eficaz de encargos e à criação de sinergias 
e complementaridade com os projetos do IEDDH;

Credibilidade, coerência e consistência da política da UE

72. Recorda que a União e os Estados-Membros têm de dar o exemplo a fim de assegurar a sua 
credibilidade; insta, por conseguinte, a Bélgica, a Finlândia, a Irlanda, a Letónia e a 
Eslováquia a ratificarem a OPCAT, a título prioritário, e a criarem mecanismos nacionais de 
prevenção independentes, com os recursos adequados e eficazes;  regista a importância das 
comunicações específicas como instrumento para a prevenção da tortura e dos maus tratos, 
e exorta os Estados-Membros a aceitarem as jurisdições específicas, nos termos do disposto 
no artigo 21.º da CAT; apela aos signatários da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança a assinarem e ratificarem o respetivo Terceiro Protocolo;  insta 
igualmente os 21 Estados-Membros que ainda não ratificaram a Convenção Internacional 
para a Proteção de todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados a fazê-lo a título 
de urgência;

73. Insta os Estados-Membros que ainda não declararam reconhecer a jurisdição do Comité 



contra a Tortura nos termos do artigo 22.º a fazê-lo a título prioritário;

74. Apela aos Estados-Membros que dispõem de mecanismos nacionais de prevenção para que 
encetem um diálogo construtivo, com vista à aplicação, de forma coerente e complementar, 
das recomendações sobre essa matéria, assim como das recomendações do Comité Europeu 
para a Prevenção da Tortura, do Comité contra a Tortura das Nações Unidas e do seu 
Subcomité para a Prevenção da Tortura;

75. Incentiva a União Europeia a reforçar o seu compromisso para com os valores universais 
dos direitos humanos e, assim, incita a que a UE utilize a sua política de vizinhança e o 
princípio de «dar mais para receber mais», a fim de encorajar os países vizinhos a iniciar 
reformas destinadas a reforçar a sua luta contra a tortura;

76. Lamenta o apoio muito limitado prestado pelos Estados-Membros ao Fundo Voluntário da 
ONU para as Vítimas da Tortura e para o Fundo Especial do OPCAT; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a apoiarem o trabalho destes fundos, através de 
contribuições voluntárias substanciais e regulares, de acordo com os seus compromissos no 
quadro do Plano de Ação;

77. Reitera que a UE deve adotar uma posição mais firme e insta as instituições da UE e os 
Estados-Membros a reforçarem o seu compromisso e a sua vontade política com o objetivo 
de assegurar uma moratória da pena de morte em todo o mundo;

78. Apela à Comissão para que elabore um plano de ação com vista à criação de um mecanismo 
que coloque numa lista e imponha sanções específicas (proibição de viajar, congelamento 
de bens) aos funcionários de países terceiros (incluindo agentes policiais, procuradores e 
juízes) envolvidos em violações graves dos direitos humanos, designadamente tortura e 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; salienta que os critérios para a inclusão 
nessa lista devem basear-se em fontes independentes, convergentes e bem documentadas, 
bem como em provas convincentes, prevendo mecanismos de recurso para os visados;

79. Recorda a obrigação de todos os Estados, em particular dos Estados-Membros da UE, de 
respeitar estritamente o princípio da não-repulsão, segundo o qual um Estado não pode 
deportar ou extraditar pessoas para um território onde corram o risco de ser perseguidas; 
considera que a prática de procurar obter garantias diplomáticas por parte do Estado de 
receção não isenta o Estado de origem das suas obrigações e denuncia essas práticas, que 
procuram contornar a proibição absoluta da tortura e o princípio da não-repulsão;

80. Reconhece a posição vital da UE na cena mundial a respeito da luta contra a tortura, em 
estreita cooperação com ONU; sublinha que o reforço do princípio da tolerância zero para a 
tortura continua no cerne das políticas e estratégias da UE para a promoção dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais, tanto dentro como fora da UE; lamenta que nem 
todos os Estados-Membros cumpram plenamente o Regulamento (CE) n.º1236/2005 do 
Conselho e que algumas empresas sediadas em países industrializados possam ter procedido 
à venda ilícita a países terceiros de equipamentos policiais e de segurança suscetíveis de 
serem utilizados para fins de tortura;

81. Exorta o Conselho e a Comissão a concluírem a atual revisão do Regulamento (CE) 
n.º 1236/2005 do Conselho, incluindo os seus anexos, tendo em vista uma aplicação mais 
eficaz, em consonância com as recomendações do Parlamento definidas na sua Resolução, 



de 17 de junho de 2010, sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.º 1236/2005 do 
Conselho; insta os Estados-Membros a cumprirem integralmente as disposições do referido 
regulamento, nomeadamente a obrigação de todos os Estados-Membros, nos termos do 
artigo 13.º do mesmo, de elaborar atempadamente relatórios anuais de atividade e a torná-
los públicos, bem como a partilharem informações com a Comissão relativas a decisões de 
licenciamento;

Considerações sobre a luta contra a tortura e a política de desenvolvimento

82. Recorda que é necessário definir uma estratégia integrada e global de luta contra a tortura, 
combatendo as causas subjacentes; entende que esta deve incluir a transparência 
institucional geral e uma maior vontade política a nível estatal para lutar contra os maus 
tratos; realça a necessidade urgente de fazer face à pobreza, às desigualdades, à 
discriminação e à violência, utilizando mecanismos de prevenção nacionais e reforçando as 
autoridades locais e as ONG; salienta a necessidade de reforçar a cooperação da UE para o 
desenvolvimento e os mecanismos de aplicação dos direitos humanos, a fim de dar resposta 
às causas subjacentes da violência;

83. Realça que o acesso à justiça, a luta contra a impunidade, os inquéritos imparciais, a 
capacitação da sociedade civil e a promoção da educação contra os maus tratos são 
essenciais para combater a tortura;

84. Salienta que a utilização do termo «tortura» e, consequentemente, a proibição absoluta, a 
instauração de processos judiciais e a punição desta prática não devem ser excluídos caso 
estes atos sejam infligidos por forças armadas não regulares ou por grupos tribais, religiosos 
ou rebeldes;

85. Recorda a importância e a especificidade do diálogo sobre os direitos humanos enquanto 
parte do diálogo político previsto no artigo 8.º do Acordo de Cotonou; lembra também que 
todos os diálogos com países terceiros sobre os direitos humanos devem incluir uma forte 
componente contra a tortura;

86. Exorta o Conselho e a Comissão a incentivarem os seus países parceiros a adotar uma 
abordagem centrada na vítima no âmbito da luta contra a tortura e outros tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes, prestando especial atenção às necessidades das vítimas na 
política de cooperação para o desenvolvimento; salienta que estabelecer a condicionalidade 
da ajuda é uma forma eficaz de enfrentar o problema, mas que é possível obter melhores 
resultados através de negociações e diálogos de alto nível, da participação da sociedade 
civil, do reforço da capacidade nacional e da ênfase em incentivos;

Considerações sobre a luta contra a tortura e os direitos das mulheres

87. Exorta a UE a garantir, mediante a condicionalidade da ajuda, que os países terceiros 
protejam todos os seres humanos da tortura, especialmente as mulheres e as raparigas; insta 
a Comissão a reconsiderar a sua política de ajuda a países que pratiquem atos de tortura e a
transferir essa ajuda para o apoio às vítimas;

88. Congratula-se com as medidas contempladas pela Comissão na sua Comunicação intitulada 
«A eliminação da mutilação genital feminina» (COM(2013)0833) e reitera a necessidade de 
coerência entre as políticas externas e internas da União relativamente a este problema; 
reitera, além disso, a necessidade permanente de a UE trabalhar com os países terceiros no 



sentido de erradicar a prática da mutilação genital feminina; encoraja os Estados-Membros 
que ainda não o tenham feito a criminalizar a mutilação genital feminina no âmbito da 
respetiva legislação nacional e a zelar pelo cumprimento da legislação aplicável;

89. Salienta a sua preocupação relativamente aos casos que envolvem a execução de mulheres 
com problemas de saúde mental ou dificuldades de aprendizagem;

90. Condena todas as formas de violência contra as mulheres, designadamente os assassínios 
por motivos de honra, a violência enraizada em crenças culturais ou religiosas, o casamento 
forçado, o casamento de menores, o generocídio e as mortes por dote; afirma que a UE deve 
encarar estes atos como formas de tortura; solicita a todas as partes interessadas que 
trabalhem ativamente para evitar as práticas de tortura através da educação e de medidas de 
sensibilização;

91. Condena todas as formas de tortura de mulheres no contexto de atos de feitiçaria e de 
bruxaria, tal como são praticadas em numerosos países em todo o mundo;

92. Acolhe favoravelmente a abordagem progressista e inovadora do Estatuto de Roma, que 
reconhece que a violência sexual e a violência baseada no género, incluindo a violação, a 
escravidão sexual, a prostituição forçada, a gravidez forçada, a esterilização forçada e outras 
formas de violência sexual de gravidade comparável, constituem uma forma de tortura e, 
como tal, um crime de guerra e um crime contra a humanidade; congratula-se igualmente 
com a implementação, pelo fundo do TPI para apoio às vítimas, de programas que visam a 
reabilitação das mulheres vítimas de tortura, nomeadamente em situações de pós-conflito;

93. Insta a UE a encorajar os países que ainda não o tenham feito a ratificar e implementar a 
CAT, bem como o Estatuto de Roma, e a incorporar na respetiva legislação nacional as 
disposições pertinentes sobre violência baseada no género;

94. Insta os Estados a condenarem veementemente os atos de tortura e a violência infligidos a 
mulheres e raparigas durante conflitos armados e em situações de pós-conflito; reconhece 
que a violência sexual e com base no género afeta as vítimas e os sobreviventes, familiares, 
comunidades e sociedades e apela a medidas eficazes de responsabilização e de reparação, 
bem como de recurso;

95. Considera crucial que os procuradores gerais e juízes nacionais possuam as capacidades e 
os conhecimentos específicos para processar e julgar adequadamente os autores de crimes 
baseados no género;

96. Declara que a não separação das mulheres transexuais dos homens nas prisões é cruel, 
desumana, degradante e inaceitável;

97. Insta a União Europeia, nos seus diálogos sobre direitos humanos, a promover a aplicação 
das Regras das Nações Unidas relativas ao Tratamento das Reclusas e a Elaboração de 
Medidas não Privativas de Liberdade (Regras de Bangkok), a fim de reforçar as normas 
internacionais em matéria de tratamento das reclusas no que diz respeito à sua saúde, a 
questões de género e à prestação de cuidados a crianças;

o

o     o



98. 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 dos Estados-Membros, ao Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos e ao Relator Especial das Nações Unidas sobre a tortura.


