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14.2.2012 B7-0071/1 

Alteração  1 

Frank Vanhecke 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Posição do Parlamento para a 19.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem da ONU 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que o UNHRC é uma 

plataforma única consagrada aos direitos 

humanos universais e constitui um fórum 

específico dedicado aos direitos humanos 

no sistema das Nações Unidas; 

considerando que está encarregado da 

importante tarefa de reforçar a promoção, 

proteção e respeito pelos direitos humanos 

em todo o mundo, 

E. Considerando que o UNHRC sucede à 

Comissão das Nações Unidas para os 

Direitos do Homem, instituição muito 

criticada por ter autorizado a adesão de 

países com padrões muito reduzidos em 

matéria de direitos humanos e por não ter 

tido em conta as violações dos direitos 

humanos em todo o mundo; considerando 

que, do ponto de vista dos defensores dos 

Direitos do Homem, o UNHRC tão-pouco 

foi capaz de responder à maior parte das 

crises dos direitos humanos e a situações 

crónicas de violação dos direitos 

humanos; considerando que tal se deve a 

um mesmo problema estrutural, 

nomeadamente o facto de os autores de 

graves violações dos direitos humanos 

serem autorizados a ser membros do 

UNHRC, bem como à selectividade e à 

politização; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/2 

Alteração  2 

Frank Vanhecke 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Posição do Parlamento para a 19.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem da ONU 

Proposta de resolução 

N.° 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Congratula-se com as nomeações desta 

sessão para os mandatos de perito 

independente sobre a promoção de uma 

ordem internacional democrática e 

equitativa, de relator especial sobre 

promoção da verdade, da justiça, da 

reparação e das garantias de não repetição, 

de relator especial sobre a situação dos 

direitos humanos na Síria e de perito 

independente sobre a situação dos direitos 

humanos no Sudão; toma nota dos 

relatórios que serão apresentados pelos 

relatores especiais, entre outros assuntos, 

sobre a situação dos direitos humanos na 

República Popular Democrática da Coreia, 

no Irão e na Birmânia/Myanmar, bem 

como sobre a tortura e outras penas e 

tratamentos cruéis, desumanos e 

degradantes, sobre a situação dos 

defensores dos direitos humanos e sobre a 

liberdade de religião ou de convicção; 

apela aos Estados-Membros da UE para 

que participem ativamente nestes debates; 

3. Congratula-se com as nomeações desta 

sessão para os mandatos de perito 

independente sobre a promoção de uma 

ordem internacional democrática e 

equitativa, de relator especial sobre 

promoção da verdade, da justiça, da 

reparação e das garantias de não repetição 

e de um relator especial sobre a situação 

dos direitos humanos na Síria; é, por outro 

lado, de opinião que o UNHRC não 

respondeu adequadamente à situação no 

Sudão; deplora, em particular, que o 

UNHRC não tenha dado ao perito 

independente sobre a situação dos direitos 

humanos no Sudão um mandato que lhe 

permitisse exercer controlo e elaborar 

relatórios em matéria de violações dos 

direitos humanos em todo o país, tendo, 

pelo contrário, sido focalizado o aspecto 

do reforça das capacidades; toma nota dos 

relatórios que serão apresentados pelos 

relatores especiais, entre outros assuntos, 

sobre a situação dos direitos humanos na 

República Popular Democrática da Coreia, 

no Irão e na Birmânia/Myanmar, bem 

como sobre a tortura e outras penas e 

tratamentos cruéis, desumanos e 

degradantes, sobre a situação dos 

defensores dos direitos humanos e sobre a 

liberdade de religião ou de convicção; 

apela aos Estados-Membros da UE para 
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que participem ativamente nestes debates; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/3 

Alteração  3 

Frank Vanhecke 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Posição do Parlamento para a 19.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem da ONU 

Proposta de resolução 

N.° 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Reitera, uma vez mais, o seu apelo aos 

Estados-Membros da UE para que se 

oponham firmemente a qualquer tentativa 

de enfraquecimento dos conceitos de 

universalidade, indivisibilidade e 

interdependência dos direitos humanos e 

para que encorajem ativamente o UNHRC 

a conferir a mesma atenção a todas as 

formas de discriminação, incluindo em 

função do género, da raça, da idade, da 

orientação sexual e da religião ou 

convicção; considera que a Resolução 

A/HRC/17/19, de 17 de junho de 2011, 

sobre direitos humanos, orientação sexual 

e identidade de género deve ser seguida de 

forma palpável e duradoura; 

5. Reitera, uma vez mais, o seu apelo aos 

Estados-Membros da UE para que se 

oponham firmemente a qualquer tentativa 

de enfraquecimento dos conceitos de 

universalidade, indivisibilidade e 

interdependência dos direitos humanos e 

para que encorajem ativamente o UNHRC 

a conferir a mesma atenção a todas as 

formas de discriminação, incluindo em 

função do género, da raça, da idade, da 

orientação sexual e da religião ou 

convicção; condena igualmente, a este 

respeito, a violência sistemática e 

persistente contra os cristãos no Egipto e 

na Indonésia, e convida a UE e os seus 

Estados-Membros a inscrever com 

determinação estas questões na agenda do 

UNHRC, bem como a subordinar as suas 

relações com esses Estados à condição de 

que se verifiquem progressos nesse 

domínio; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/4 

Alteração  4 

Frank Vanhecke 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Posição do Parlamento para a 19.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem da ONU 

Proposta de resolução 

N.° 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Lamenta que o processo de revisão não 

tenha conduzido ao desenvolvimento de 

critérios de adesão mais exigentes, no que 

respeita a compromissos e ao desempenho 

em questões de direitos humanos; reitera o 

seu apelo para que se realizem eleições 

abertas a todos os grupos regionais e 

recomenda à UE e aos seus 

Estados-Membros que manifestem 

claramente a sua oposição aos grupos 

regionais que apresentam "tábuas rasas", e 

que deem o exemplo nesta matéria; 

8. Deplora fortemente o facto de alguns 

dos autores das mais graves violações dos 

direitos humanos no mundo, como a 

China, Cuba e a Arábia Saudita, serem 

membros do UNHRC; assinala, a esse 

respeito, o facto de a China ter lançado, o 

ano passado, a mais feroz repressão em 

mais de dez anos contra os defensores dos 

Direitos do Homem; lamenta que o 

processo de revisão não tenha conduzido 

ao desenvolvimento de critérios de adesão 

mais exigentes, no que respeita a 

compromissos e ao desempenho em 

questões de direitos humanos; sublinha, a 

este respeito, que os membros do UNHRC 

deveriam defender os mais elevados 

padrões em matéria de direitos humanos, 

cooperar plenamente nas questões 

respeitantes aos direitos humanos e ser 

partes num número significativo de 

convenções internacionais relativas aos 

Direitos do Homem;  entende que os 

países que cometem violações massivas 

dos direitos humanos, os Estados que 

ratificaram menos de metade dos 

principais instrumentos respeitantes aos 

direitos humanos e os países que não 

cooperam seriamente com os 

procedimentos especiais deveriam ser 

excluídos ou ser-lhes recusada a 

possibilidade de se candidatarem a 

membros; reitera o seu apelo para que se 
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realizem eleições abertas a todos os grupos 

regionais e recomenda à UE e aos seus 

Estados-Membros que manifestem 

claramente a sua oposição aos grupos 

regionais que apresentam "tábuas rasas", e 

que deem o exemplo nesta matéria; é de 

opinião que, relativamente à condição de 

membro, cumpre prever a realização de 

audições em Nova Iorque ou Genebra 

sobre os países candidatos e a sua 

aspiração à eleição, e que o UNHRC 

deveria desenvolver um procedimento 

tendente a comprovar os progressos 

realizados no respeitante a esses 

empenhamentos e promessas voluntários; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/5 

Alteração  5 

Frank Vanhecke 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Posição do Parlamento para a 19.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem da ONU 

Proposta de resolução 

N.° 37 

 

Proposta de resolução Alteração 

37. Reafirma a sua opinião de que os 

procedimentos especiais constituem o 

centro do sistema dos direitos humanos da 

ONU e de que a credibilidade e a eficácia 

do CDHNU assentam na aplicação plena 

dos procedimentos e na cooperação do 

Conselho com os titulares de mandatos; 

37. Reafirma a sua opinião de que os 

procedimentos especiais constituem o 

centro do sistema dos direitos humanos da 

ONU e de que a credibilidade e a eficácia 

do CDHNU assentam na aplicação plena 

dos procedimentos e na cooperação do 

Conselho com os titulares de mandatos; 

deplora que um certo número de 

governos, incluindo de membros do 

UNHRC, não coopere com os 

procedimentos especiais e que esses 

governos não sejam responsabilizados 

desse facto pelo UNHRC, muito embora o 

Código de Conduta seja bastante claro a 

esse respeito; deplora que o UNHRC não 

debata suficientemente a substância dos 

relatórios dos procedimentos especiais; 

considera a este respeito que a 

cooperação estatal deveria ser medida 

observando a comunicação entre os 

procedimentos especiais e os Estados com 

base nas estatísticas relativas às respostas 

dos estados às cartas de denúncia ou às 

visitas solicitadas no âmbito dos 

procedimentos especiais; sublinha a 

necessidade de um maior diálogo 

interactivo sobre os relatórios dos 

procedimentos especiais; 

Or. en 

 


