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Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação política no Uganda
(2021/2545(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre o Uganda,

– Tendo em conta a declaração do Vice-Presidente da Comissão / Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança (VP/AR), em nome da 
União Europeia, de 20 de janeiro de 2021, sobre as eleições no Uganda,

– Tendo em conta a declaração do VP/AR, de 12 de janeiro de 2021, sobre as próximas 
eleições gerais no Uganda,

– Tendo em conta as observações do Embaixador da UE, Attilio Pacifici, em 12 de 
janeiro de 2021, sobre o congelamento das contas bancárias das ONG,

– Tendo em conta a declaração local conjunta das delegações da União Europeia no 
Uganda e das missões diplomáticas no Uganda da Áustria, da Bélgica, da Dinamarca, 
da França, da Alemanha, da Irlanda, da Itália, dos Países Baixos, da Suécia, da Islândia 
e da Noruega, de 26 de novembro de 2020, sobre as recentes violências relacionadas 
com as eleições no Uganda,

– Tendo em conta a nota de informação à imprensa sobre o Uganda, de 8 de janeiro de 
2021, do porta-voz da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos,

– Tendo em conta a declaração dos peritos das Nações Unidas, de 29 de dezembro de 
2020, intitulada «Uganda: UN experts gravely concerned by the election clampdown» 
(Uganda: peritos das Nações Unidas seriamente preocupados com a repressão eleitoral),

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 
1948, que o Uganda subscreveu,

– Tendo em conta o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, de 16 de 
dezembro de 1966, ratificado pelo Uganda em 21 de junho de 1995,

– Tendo em conta a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, de 27 de junho 
de 1981,

– Tendo em conta a Carta Africana sobre a Democracia, as Eleições e a Governação, de 
30 de janeiro de 2007,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos 
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 10 de dezembro de 1984,

– Tendo em conta a Constituição da República do Uganda, de 1995, alterada em 2005,

– Tendo em conta o Acordo de Parceria entre os Estados de África, das Caraíbas e do 
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Pacífico, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, 
(o Acordo de Cotonu), de 23 de junho de 20001, e nomeadamente o artigo 8.o, n.o 4, 
sobre a não discriminação,

– Tendo em conta a Estratégia Conjunta UE-África,

– Tendo em conta o relatório final da missão de observação eleitoral da UE ao Uganda, de 
18 de fevereiro de 2016,

– Tendo em conta a declaração local conjunta do grupo Partners for Democracy and 
Governance Group (PDG, Parceiros para a Democracia e a Governação), de 23 de 
dezembro de 2020, sobre a detenção de ativistas no domínio dos direitos humanos no 
Uganda,

– Tendo em conta a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) dela constantes,

– Tendo em conta o programa indicativo nacional para o Uganda do 11.º Fundo Europeu 
de Desenvolvimento,

– Tendo em conta o artigo 144.º, n.º 5, e o artigo 132.º, n.º 4, do seu Regimento,

A. Considerando que, em 14 de janeiro de 2021, os eleitores ugandeses se deslocaram às 
urnas para eleger o presidente e deputados, num contexto de inúmeros relatos de 
irregularidades, e que, em 16 de janeiro de 2021, a Comissão Eleitoral declarou o 
Presidente Yoweri Museveni, no poder há 35 anos, como vencedor – eleito para um 
sexto mandato – com 59 % dos votos, derrotando o principal líder da oposição, Robert 
Kyagulanyi Ssentamu, também conhecido como Bobi Wine, que obteve 35 % dos 
votos; considerando que os resultados das eleições foram difíceis de conferir, devido ao 
facto de a Comissão Eleitoral não ter respeitado o processo de contagem previsto;

B. Considerando que o período que antecedeu as eleições presidenciais de 2020 no Uganda 
ficou marcado pela violência, tendo os candidatos da oposição, as organizações da 
sociedade civil (OSC), os defensores dos direitos humanos, os peritos eleitorais e os 
jornalistas sido confrontados com atos de opressão e intimidação sistemáticos no 
exercício dos seus direitos legítimos; considerando que o uso excessivo da força pelos 
serviços responsáveis pela aplicação da lei e pela segurança prejudicou gravemente o 
processo eleitoral;

C. Considerando que, a partir do outono de 2020, as autoridades intensificaram a repressão 
da oposição política no período que antecedeu as eleições, tendo os serviços de 
segurança detido os principais candidatos da oposição – Bobi Wine, Patrick Oboi 
Amuriat e Tenente General Henry Tumukunde –, interrompido os seus comícios e 
limitado a cobertura mediática das eleições;

D. Considerando que o candidato presidencial do partido da oposição Forum for 

1 JO L 317 de 15.12.2000, p. 3.
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Democratic Change (Fórum para a Mudança Democrática), Patrick Oboi Amuriat, foi 
detido várias vezes antes das eleições, que os participantes numa das suas manifestações 
de campanha foram dispersados com gás lacrimogéneo, em 9 de novembro de 2020, e 
que a sua comitiva foi alvejada pela polícia, em 6 de janeiro de 2021;

E. Considerando que a crescente militarização da campanha eleitoral se tornou 
particularmente evidente em 18 e 19 de novembro de 2020, quando as forças de 
segurança reprimiram os manifestantes que exigiam a libertação do candidato 
presidencial recém-detido, Bobi Wine, o que resultou na morte de, no mínimo, 54 
manifestantes em sete distritos de todo o país, pelo menos, e em centenas de detidos e 
alguns desaparecidos;

F. Considerando que, após as eleições, o candidato da oposição Bobi Wine foi colocado 
em situação de, de facto, prisão domiciliária, com forças de segurança a cercarem a sua 
casa durante onze dias;

G. Considerando que, em 1 de fevereiro de 2021, Bobi Wine apresentou um recurso junto 
do Supremo Tribunal do Uganda para contestar os resultados eleitorais, alegando fraude 
generalizada, incluindo a participação de militares no enchimento de urnas de voto, 
inserindo boletins em vez das pessoas e dissuadindo os eleitores de acederem às mesas 
de voto; considerando que foram apresentados recursos contra o Presidente Museveni, 
perante o Supremo Tribunal, após as últimas quatro eleições;

H. Considerando que, em 7 de janeiro de 2021, Bobi Wine apresentou um recurso junto do 
Tribunal Penal Internacional (TPI), acusando o Presidente Museveni e nove outros altos 
funcionários de várias violações dos direitos humanos;

I. Considerando que as missões internacionais de observadores e de peritos eleitorais 
estiveram, em grande medida, ausentes das eleições, uma vez que as autoridades 
ugandesas não concederam acreditações às missões e também não aplicaram as 
recomendações de missões anteriores; considerando que a UE se tinha oferecido para 
enviar uma pequena equipa de observadores eleitorais, mas que a proposta foi rejeitada; 
considerando que os EUA cancelaram a sua missão de observação das eleições gerais 
do Uganda devido à recusa da maioria dos seus pedidos de acreditação; considerando 
que o relatório final da missão de observação eleitoral da UE de 2016 apresentou cerca 
de 30 recomendações, inclusive realçando a necessidade de um órgão eleitoral mais 
independente e do fim do uso excessivo da força pelos serviços de segurança, nenhuma 
das quais foi aplicada pelas autoridades ugandesas;

J. Considerando que o governo restringiu o acesso à Internet antes das eleições e começou 
a introduzir um imposto sobre as redes sociais com incidência nos utilizadores que 
compram dados Internet e que houve relatos de que o acesso a mensagens em linha e a 
plataformas de redes sociais foi bloqueado antes das eleições; considerando que o 
acesso a alguns sítios das redes sociais continua limitado;

K. Considerando que a pandemia de COVID-19 também foi utilizada como pretexto para a 
repressão e restrições desproporcionadas às reuniões e atividades da oposição; 
considerando que o Uganda comunicou cerca de 40 000 casos de COVID-19; 



RC\1224527PT.docx 6/11 PE689.000v01-00 }
PE689.002v01-00 }
PE689.001v01-00 }
PE689.003v01-00 }
PE689.004v01-00 } RC1

PT

considerando que a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
manifestou preocupação pelo facto de as medidas relativas à COVID-19 terem sido 
utilizadas para restringir as liberdades políticas e a participação política durante o 
processo eleitoral; considerando que, em 26 de dezembro de 2020, o Uganda suspendeu 
as atividades de campanha em regiões onde a oposição gozava de especial popularidade, 
nomeadamente Mbarara, Kabarole, Luwero, Kasese, Masaka, Wakiso, Jinja, Kalungu, 
Kazo, Kampala City e Tororo, citando precauções relacionadas com a COVID-19;

L. Considerando que, em várias ocasiões, as medidas restritivas relacionadas com a 
COVID-19 visaram grupos específicos, resultando em violência excessiva e detenções 
arbitrárias sem acesso a um advogado, tal como ilustrado pela operação policial de 29 
de março de 2020 contra a Children of the Sun Foundation, um abrigo para jovens sem 
abrigo que se identificam como lésbicas, homossexuais, bissexuais ou transexuais;

M. Considerando que, em novembro de 2020, o National Bureau for NGOs (gabinete 
nacional das organizações não governamentais) suspendeu arbitrariamente as atividades 
da recém-criada National Election Watch Uganda, uma OSC liderada por cidadãos 
criada para observar eleições; considerando que a Financial Intelligence Authority 
(unidade de informação financeira) do Uganda congelou as contas bancárias de várias 
organizações da sociedade civil, incluindo o Uganda National NGO Forum e a Uganda 
Women’s Network (UWONET), invocando acusações não corroboradas de 
financiamento do terrorismo;

N. Considerando que, nos últimos anos, as autoridades ugandesas têm visado cada vez 
mais as organizações da sociedade civil, em particular as que trabalham no domínio dos 
direitos humanos e das eleições; considerando que, em 23 de dezembro de 2020, 
Nicholas Opiyo, um proeminente defensor dos direitos humanos e bolseiro Sakharov, 
foi detido com três outros advogados – Herbert Dakasi, Anthony Odur e Esomu Obure – 
e com Hamid Tenywa, membro da National Unity Platform (NUP), sob acusações de 
branqueamento de capitais e de violação das garantias constitucionais do Uganda; 
considerando que Nicholas Opiyo foi libertado sob caução em 30 de dezembro de 2020, 
mas que ainda aguarda julgamento; considerando que Nicholas Opiyo contesta 
veementemente as acusações, afirmando que os fundos foram utilizados legalmente para 
apoiar o trabalho realizado no domínio dos direitos humanos pela Chapter Four 
Uganda;

O. Considerando que centenas de apoiantes da NUP foram raptados por agentes de 
segurança durante a campanha e que um número pouco claro destes apoiantes continua 
detido à força ou desaparecido;

P. Considerando que, em 2 de janeiro de 2020, numa carta ao ministério das Finanças, o 
Presidente Museveni ordenou a suspensão do mecanismo para a governação 
democrática; considerando que este mecanismo financia a maioria das ONG no Uganda 
e é apoiada por vários Estados-Membros, incluindo a Áustria, a Noruega, os Países 
Baixos, a Suécia, a Dinamarca e a Irlanda; considerando que a sua finalidade é reforçar 
a democratização, proteger os direitos humanos, melhorar o acesso à justiça e aumentar 
a responsabilização; considerando que a execução de programas importantes que 
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beneficiam de financiamento da UE está a ser gravemente dificultada;

Q. Considerando que, em dezembro de 2020, o ramo da Rede de direitos humanos para 
jornalistas no Uganda denunciou mais de 100 casos de violações dos direitos humanos 
dos jornalistas, incluindo violências policiais, que ocorreram, sobretudo, enquanto 
cobriam as campanhas de candidatos políticos; considerando que, em 30 de dezembro 
de 2020, a polícia prometeu que apenas os «jornalistas acreditados» seriam autorizados 
a acompanhar a votação; considerando que, no final de novembro de 2020, as 
autoridades expulsaram três jornalistas canadianos; considerando que, no Índice 
Mundial da Liberdade de Imprensa de 2020, elaborado pelos Repórteres Sem 
Fronteiras, o Uganda ocupa agora o 125.º lugar numa lista de 180 países;

R. Considerando que, em 12 de dezembro de 2020, o governo congelou os ativos de quatro 
ONG ativas em campanhas eleitorais que incentivam a participação das mulheres e dos 
jovens – a UWONET, o National NGO Forum, a Women International Peace Centre e 
a Alliance of Finance Election Monitoring –, acusadas de financiamento do terrorismo;

S. Considerando que, em 11 de janeiro de 2021, o Alto-Comissariado das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos condenou o que designou por «deterioração da situação dos 
direitos humanos no Uganda» e denunciou diversas violações dos direitos humanos, 
incluindo o direito à liberdade de expressão, de reunião pacífica e de participação, bem 
como a privação arbitrária da vida, a prisão e detenção arbitrárias e a tortura;

T. Considerando que se tem assistido à emergência de uma retórica cada vez mais 
antiocidental na campanha eleitoral e nas declarações do presidente Museveni;

U. Considerando que a população do Uganda é uma das mais jovens do mundo e que 
apresenta um crescimento mais rápido, e que muitos dos habitantes do país exerceram o 
seu direito de voto de forma pacífica; que um milhão de jovens eleitores elegíveis não 
foram inscritos pela Comissão Nacional de Eleições do Uganda, que alegou não dispor 
de recursos materiais para os recensear;

V. Considerando que, a título do 11.º Fundo Europeu de Desenvolvimento, a UE 
disponibiliza ao Uganda 578 milhões de euros, designadamente para apoiar a promoção 
da boa governação, a melhoria das infraestruturas, a garantia da segurança alimentar e o 
reforço da agricultura; que o Uganda recebe igualmente 112,2 milhões de euros do 
Fundo Fiduciário de Emergência da UE para África;

W. Considerando que a cooperação em matéria de segurança e desenvolvimento entre o 
Uganda e a UE, os EUA e outros países se inscreve no contexto da Missão da União 
Africana de Manutenção da Paz na Somália (AMISOM);

X. Considerando que, no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, o 
Uganda ocupa o 159.º lugar num total de 189 países e que, de acordo com a 
Transparência Internacional, o Uganda ocupa a 137.ª posição entre 180 países no Índice 
de Perceção da Corrupção;

Y. Considerando que o Uganda tem uma das mais severas leis do mundo contra a 
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homossexualidade e que a discriminação e a violência contra as pessoas LGBTQ+ 
persistem;

Z. Considerando que o antigo criança-soldado e líder da milícia Dominic Ongwen, do 
Uganda, foi considerado culpado de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade 
no acórdão histórico de 4 de fevereiro de 2021 do Tribunal Penal Internacional (TPI), 
tendo sido condenado por 61 acusações individuais de crimes de homicídio, violação, 
escravatura sexual, rapto e tortura cometidos quando era comandante do Exército de 
Resistência do Senhor (LRA), uma seita violenta que empreendeu uma sangrenta 
campanha de violência no Uganda e nos países vizinhos desde meados da década de 80 
até há alguns anos;

1. Lamenta o facto de o processo eleitoral não ter sido democrático e transparente; 
condena o uso excessivo da força pela polícia e pelas forças armadas durante as eleições 
presidenciais e a sua interferência crescente no processo político; lamenta o facto de 
observadores eleitorais independentes, locais e internacionais, terem sido proibidos de 
acompanhar as eleições, o que impediu a avaliação das mesmas à luz das normas 
internacionalmente reconhecidas; sublinha a importância fundamental de eleições livres 
e justas, que são uma condição prévia para o desenvolvimento sustentável e a longo 
prazo; louva, neste espírito, o povo ugandês, em particular os jovens, pela coragem e 
pelo entusiasmo relativamente à democracia que demonstraram durante esta campanha 
eleitoral;

2. Condena a violência, a perseguição constante e a repressão sistemática de que são alvo 
os líderes da oposição política no Uganda, assim como a repressão da sociedade civil, 
dos defensores dos direitos humanos e dos meios de comunicação social, e a 
perturbação do funcionamento das plataformas de redes sociais e os bloqueios da 
Internet;

3. Exorta, por conseguinte, o Governo a pôr fim ao uso persistente de força letal e 
excessiva pelas forças de segurança e a prisão e detenção arbitrárias e os ataques de que 
são alvo políticos e apoiantes da oposição, manifestantes, defensores dos direitos 
humanos e jornalistas;

4. Insta o Governo do Uganda a garantir a justiça para todas as vítimas e a 
responsabilização dos autores de crimes, mediante a realização de investigações 
imparciais, exaustivas e independentes sobre os disparos e os atos de violência 
perpetrados pelas forças de segurança, e insta igualmente o sistema judicial ugandês a 
aplicar de forma objetiva e independente o quadro legislativo existente e a ter 
plenamente em conta os factos e os elementos de prova disponíveis; apela às 
autoridades ugandesas para que lancem de imediato uma investigação independente 
sobre os trágicos acontecimentos de 18 e 19 de novembro de 2020, que levaram a que 
pelo menos 54 pessoas perdessem desnecessariamente a vida devido à atuação da 
polícia na sequência da detenção de Bobi Wine e várias centenas de pessoas ficassem 
feridas, uma tragédia que o próprio presidente Museveni reconheceu, e a 
responsabilizarem os autores de tais atos;

5. Sublinha que os recursos e as contestações no âmbito dos resultados eleitorais são uma 
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característica fundamental de um processo eleitoral credível; espera que todas as 
contestações dos resultados eleitorais e reclamações sejam tratadas de forma 
independente e transparente através das vias de recurso constitucionais e legais 
disponíveis;

6. Solicita ao Governo que liberte de imediato e incondicionalmente todas as pessoas 
presas e detidas apenas por terem participado em reuniões políticas pacíficas ou por 
terem exercido o seu direito à liberdade de expressão e de associação, nomeadamente o 
vencedor de uma bolsa Sakharov do Parlamento Europeu em 2016 Nicholas Opiyo, ou 
que retire todas as acusações contra essas pessoas; recorda ao Governo do Uganda o seu 
dever de respeitar a liberdade de expressão e o direito de reunião pacífica e segura, 
incluindo a livre circulação de todos os intervenientes políticos e respetivos apoiantes, e 
denuncia a atual repressão da sociedade civil; apela ao Governo para que garanta que o 
direito de Nicholas Opiyo a um processo equitativo e a um julgamento justo seja 
respeitado ao mais alto nível;

7. Recorda às autoridades ugandesas a sua obrigação de garantir, proteger e promover os 
direitos fundamentais – designadamente os direitos civis e políticos dos cidadãos do 
país –, a representação justa independentemente da origem étnica, a liberdade de 
expressão e a liberdade de reunião, e de afirmar o papel crucial que a oposição política, 
os intervenientes da sociedade civil, os jornalistas e os meios de comunicação social 
desempenham no país; insta as autoridades a levantarem quaisquer restrições suscetíveis 
de limitar o direito das pessoas à liberdade de reunião pacífica, à liberdade de expressão 
e à liberdade de associação;

8. Recorda ao Governo do Uganda a importância da liberdade de expressão e o papel de 
meios de comunicação social livres e pluralistas numa sociedade democrática; observa 
com preocupação que os jornalistas responsáveis pela cobertura mediática das eleições 
foram regularmente vítimas de intimidação e violência; espera que as autoridades 
ugandesas criem um ambiente que permita que os jornalistas realizem o seu trabalho 
sem entraves;

9. Solicita às autoridades ugandesas que garantam que todas as pessoas tenham um acesso 
à Internet seguro e sem restrições, incluindo as plataformas de redes sociais e as 
plataformas de mensagens em linha, uma vez que a ausência de tal acesso constitui um 
grave obstáculo à liberdade de informação, nomeadamente a liberdade dos meios de 
comunicação social;

10. Exorta as autoridades ugandesas a porem cobro à suspensão arbitrária das atividades da 
sociedade civil, à prisão de ativistas da sociedade civil e ao congelamento dos seus 
ativos financeiros; condena veementemente, a este respeito, as tentativas de limitar o 
financiamento da sociedade civil, em particular a ordem do presidente Museveni no 
sentido de suspender o mecanismo a favor da governação democrática no valor de 
vários milhões de euros, um fundo comum coordenado pela UE e pelos parceiros 
nacionais em matéria de desenvolvimento que visa apoiar os grupos que se dedicam a 
promover os direitos humanos, reforçar a democracia e melhorar a responsabilização no 
Uganda;
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11. Espera que o Governo do Uganda se abstenha de imediato de utilizar a pandemia de 
COVID-19 como pretexto para introduzir leis e políticas contrárias ao Direito 
internacional e reduzir as garantias em matéria de direitos humanos, nomeadamente 
restringindo de forma indevida o direito à liberdade de reunião pacífica e à liberdade de 
expressão, visando em particular as pessoas LGTBTQ+; exorta as autoridades 
ugandesas a respeitarem os direitos e a dignidade da população do país e a limitarem o 
exercício do poder em caso de urgência estritamente à proteção da saúde pública;

12. Critica vivamente as leis severas do Uganda contra a homossexualidade e apela à sua 
revisão urgente, a par de uma estratégia de combate à discriminação e à violência contra 
as pessoas LGBTQ+;

13. Insiste em que a delegação da UE no Uganda continue a acompanhar de perto a situação 
das pessoas LGBTQ+ e a apoiar ativamente as OSC, os defensores dos direitos 
humanos e as pessoas LGBTQ+ no terreno;

14. Insiste no empenho e na disponibilidade da UE para dialogar com as autoridades 
ugandesas e prestar assistência nas reformas democráticas e de governação necessárias; 
sublinha, no entanto, que o sucesso desta cooperação depende, em grande medida, da 
vontade do Uganda de levar a cabo efetivamente essas reformas; recorda, a este 
respeito, que o recurso sistemático à repressão estatal e à violência pode ter um impacto 
fundamental nas futuras relações da UE com o Uganda; insta a UE a tirar partido da 
influência política proporcionada pelos programas de ajuda ao desenvolvimento, 
nomeadamente os programas de apoio orçamental, a fim de reforçar a defesa e a 
promoção dos direitos humanos no Uganda;

15. Insiste em que a UE e outros intervenientes internacionais mantenham e reforcem a sua 
abordagem integrada e coordenada em relação ao Uganda, que prevê a promoção da boa 
governação, da democracia e dos direitos humanos, bem como o reforço do sistema 
judicial e do Estado de direito, e insta a UE e os seus Estados-Membros a manifestarem 
estas preocupações através dos canais públicos e diplomáticos; reitera que, ao abrigo do 
novo mecanismo de sanções da UE em matéria de direitos humanos, a chamada Lei 
Magnitsky, devem ser adotadas sanções a nível da UE contra as pessoas e as 
organizações responsáveis por violações dos direitos humanos no Uganda;

16. Recomenda um maior controlo da gestão e da transparência orçamental do Uganda; 
insta a Comissão e o Serviço Europeu para a Ação Externa a continuarem a proceder a 
revisões sistemáticas dos programas de apoio orçamental da UE sempre que se verifique 
o risco de os fundos serem desviados para utilização por parte das autoridades 
ugandesas em atividades suscetíveis de facilitar a violação dos direitos humanos e visar 
ativistas;

17. Congratula-se com a sentença proferida no processo contra o antigo comandante do 
LRA, Dominic Ongwen, que foi considerado culpado de crimes de guerra e de crimes 
contra a humanidade pelo TPI, e considera que tal constitui um passo importante para a 
justiça e a responsabilização dos culpados pelas atrocidades cometidas pelo LRA;

18. Mantém a sua preocupação com a situação geral de segurança na região e sublinha, a 



RC\1224527PT.docx 11/11 PE689.000v01-00 }
PE689.002v01-00 }
PE689.001v01-00 }
PE689.003v01-00 }
PE689.004v01-00 } RC1

PT

este respeito, o importante trabalho da AMISOM; salienta que os seus objetivos a longo 
prazo só serão alcançados se todas as partes implicadas derem o exemplo no que se 
refere ao respeito pelo Estado de direito, pelos direitos fundamentais e pelos princípios 
democráticos;

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
ao Vice-Presidente da Comissão / Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Representante Especial da UE para os 
Direitos Humanos, ao Presidente da República do Uganda, ao Presidente do Parlamento 
do Uganda, e à União Africana e respetivas instituições.


