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PREFÁCIO�

�

Ano�após�ano,�a�União�Europeia�tem�vindo�a�desenvolver�e�a�aprofundar�as�suas�acções�a�favor�da�

promoção�e�do�respeito�dos�direitos�humanos�em�todo�o�mundo.�O�presente�décimo�relatório�anual�

da�UE�sobre�os�direitos�humanos�é�testemunho�desse�empenho�constante.�A�promoção�dos�direitos�

humanos�é�actualmente�uma�das�dimensões�mais�desenvolvidas�das�relações�externas�da�União�

Europeia.�

�

O�principal�objectivo�do�presente�relatório�é�informar�um�público�tão�vasto�quanto�possível,�quer�na�

Europa�quer�para�além�das�fronteiras�da�União,�sobre�as�acções�levadas�a�cabo�pela�UE�para�

promover�os�direitos�humanos�em�todo�o�mundo.�

�

O�presente�relatório�abrange�o�período�compreendido�entre�Julho�de�2007�e�Junho�de�2008.�Ao�

longo�destes�doze�meses�foram�alcançados�verdadeiros�progressos�em�matéria�de�direitos�humanos.�

�

A�conclusão�da�reforma�do�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�e�a�aprovação�dos�seus�

procedimentos�operacionais�deverá�permitir�que�este�órgão�central�das�Nações�Unidas�se�consagre�

agora�às�questões�de�fundo.�TrataJse�da�única�instância�que�reúne�representantes�dos�Estados,�

peritos�e�membros�da�sociedade�civil.�A�União�Europeia�está�inteiramente�empenhada�em�fazer�

ouvir�a�sua�voz�neste�Conselho�e�em�trabalhar�para�que�este�funcione�de�modo�eficaz.�O�Conselho�

dos�Direitos�do�Homem�iniciou�os�seus�trabalhos�de�forma�auspiciosa,�mas�todos�os�intervenientes,�

e�antes�de�mais�os�Estados�membros�do�Conselho,�deverão�trabalhar�em�conjunto�e�de�boaJfé�por�

forma�a�que�esta�nova�instituição�possa�cumprir�o�seu�mandato�e�corresponder�às�expectativas�dos�

cidadãos.�O�primeiro�semestre�de�2008�foi�marcado�pelas�primeiras�sessões�da�revisão�periódica�

universal�(RPU),�mecanismo�inovador�do�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�destinado�a�analisar�a�

situação�dos�direitos�humanos�em�cada�país�do�mundo,�o�que�implica�que�todos�Estados�assumam�

compromissos�substanciais�no�sentido�de�melhorar�o�respeito�pelos�direitos�humanos.�

�

A�pena�de�morte�continua�a�recuar.�O�Ruanda�e�o�Usbequistão�aboliram�a�pena�capital,�elevando�

para�135�o�número�de�países�que�já�o�fizeram.�Nos�Estados�Unidos,�o�Estado�de�Nova�Jersey�foi�o�

primeiro�Estado�dos�EUA�a�declarar�a�pena�de�morte�ilegal,�desde�1965.�A�União�Europeia�continua�

mobilizada�para�esta�luta.�A�União�Europeia�congratulaJse�com�a�adopção,�por�104�países,�de�uma�

resolução�da�62.ª�AssembleiaJGeral�das�Nações�Unidas�que�apela�a�uma�moratória�sobre�a�pena�de�

morte,�tendo�em�vista�a�abolição�da�pena�capital.�
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A�justiça�internacional�está�a�progredir.�As�detenções�de�JeanJPierre�Bemba�e�de�Radovan�Karadžić�

e�o�despacho�de�pronúncia�do�Tribunal�Penal�Internacional�contra�Thomas�Lubanga,�Germain�

Katanga,�Mathieu�Ngudjolo,�antigos�senhores�da�guerra�da�República�Democrática�do�Congo�

acusados�de�crimes�de�guerra�e�de�crimes�contra�a�humanidade,�constituem�um�avanço�significativo�

para�pôr�termo�à�impunidade�por�violações�maciças�dos�direitos�humanos.�A�União�Europeia�apoia�

a�acção�do�Tribunal�Penal�Internacional.�

�

A�acção�da�UE�no�domínio�dos�direitos�humanos�está�a�ser�continuamente�reforçada.�Com�base�nas�

suas�directrizes,�a�União�Europeia�intervém,�sempre�que�possível,�através�de�diligências�

diplomáticas�ou�de�declarações�quando�uma�pessoa�é�condenada�à�morte,�torturada,�detida�em�

virtude�das�suas�opiniões�ou�convicções,�ou�ameaçada.�A�UE�atribui�particular�atenção�à�promoção�

dos�direitos�da�criança�e�alargará�proximamente�o�âmbito�da�sua�acção,�por�forma�a�incluir�a�

situação�das�mulheres�vítimas�de�violência.�

�

A�UE�promove�os�direitos�humanos�quando�participa�na�gestão�de�crises,�tomandoJos�activamente�

em�conta�no�planeamento,�condução�e�avaliação�das�operações�PESD.�Algumas�dessas�missões�

incluem�peritos�responsáveis�pelos�direitos�das�mulheres�ou�pela�situação�das�crianças�vítimas�de�

conflitos�armados.�

�

Para�além�das�intervenções�de�emergência,�sempre�que�necessário,�para�evitar�violações�dos�direitos�

humanos,�a�União�Europeia�tenciona�privilegiar�o�diálogo�e�a�cooperação.�A�UE�procura�manter�

uma�colaboração�estreita�com�as�organizações�da�sociedade�civil.�A�UE�mantém�actualmente�mais�

de�trinta�diálogos�e�consultas�sobre�os�direitos�humanos�com�países�terceiros�nos�cinco�continentes,�

e�o�facto�de�esse�número�estar�a�aumentar�rapidamente�vem�demonstrar�a�importância�crescente�que�

os�direitos�humanos�assumem�nas�relações�internacionais.�Para�além�dos�programas�de�cooperação�

geridos�pelos�EstadosJMembros,�a�Comissão�reforçou�o�seu�Instrumento�Europeu�para�a�

Democracia�e�os�Direitos�do�Homem,�que�é�agora�dotado�de�um�orçamento�anual�de�EUR�140�

milhões.�
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A�luta�pelos�direitos�humanos�é�uma�luta�a�longo�prazo.�Em�muitas�regiões�do�mundo�a�situação�

continua�a�ser�preocupante:�na�República�Democrática�do�Congo,�onde�a�violência�sexual�maciça�é�

utilizada�como�arma�de�guerra,�no�Darfur,�onde�a�comunidade�internacional�continua�a�tentar�pôr�

termo�às�atrocidades�cometidas�contra�a�população�civil,�na�Birmânia,�que�foi�palco�de�brutal�

repressão�em�Setembro�de�2007,�e�onde�as�autoridades�não�reagiram�de�modo�adequado�à�catástrofe�

humanitária�provocada�pelo�ciclone�Nargis.�No�Sri�Lanka,�as�populações�civis�são�as�primeiras�

vítimas�dos�confrontos�entre�as�autoridades�e�os�movimentos�separatistas.�Na�Coreia�do�Norte�e�

noutros�países�continuam�a�manterJse�no�poder�regimes�autoritários�e�repressivos�que�não�respeitam�

os�direitos�humanos.�

�

Neste�ano�em�que�se�celebra�o�60.º�aniversário�da�Declaração�Universal�dos�Direitos�do�Homem�e�

o�10.º�aniversário�da�Declaração�das�Nações�Unidas�sobre�os�Defensores�dos�Direitos�Humanos,�é�

importante�recordar�que�os�direitos�humanos�são�universais�e�não�podem�depender�dos�assuntos�

internos�de�um�Estado,�seja�na�Europa,�seja�no�resto�do�mundo.�Todos�os�direitos�civis,�políticos,�

económicos,�sociais�e�culturais�são�indivisíveis,�interdependentes�e�reforçamJse�mutuamente.�

�

Para�ser�mais�eficaz,�a�União�Europeia�tem�de�continuar�a�reforçar�a�sua�unidade�de�acção.�

Esperamos�que�o�presente�relatório,�para�além�de�constituir�uma�fonte�de�informação,�contribua�

para�a�reflexão�sobre�o�modo�como,�em�conjunto,�poderemos�continuar�a�reforçar�a�coerência�da�

nossa�acção�e�assim�tornáJla�ainda�mais�eficaz.�

�

�

Bernard�Kouchner�

Ministro�dos�Negócios�Estrangeiros�da�França�

O�Presidente�do�Conselho�da�União�Europeia�

�

Javier�SOLANA,�

Alto�Representante�para�a�Política�Externa�e�de�Segurança�Comum�SecretárioJGeral�do�Conselho�da�

União�Europeia�

�

Benita�FerreroJWaldner�

Membro�da�Comissão�Europeia,�responsável�pelas�Relações�Externas�e�pela�Política�Europeia�de�

Vizinhança�
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1.� I
TRODUÇÃO�

�

O�respeito�pelos�direitos�humanos�constitui�o�fundamento�da�União�Europeia,�assim�como�as�

liberdades�fundamentais,�a�democracia�e�o�Estado�de�direito.�Sem�direitos�humanos�não�podem�

existir�paz�e�segurança�duradouras�nem�desenvolvimento�sustentável.�A�UE�está�convicta�de�que�

esta�questão�constitui�uma�fonte�de�preocupação�legítima�e�uma�responsabilidade�importante�para�a�

comunidade�internacional.�Por�conseguinte,�atribui�particular�importância�ao�respeito�dos�direitos�

humanos�dentro�e�fora�das�suas�fronteiras.�

�

O�presente�décimo�relatório�anual�da�UE�sobre�os�direitos�humanos�abrange�o�período�

de�1�de�Julho�de�2007�a�30�de�Junho�de�2008.�O�seu�objectivo�é�apresentar�uma�panorâmica�das�

políticas�e�acções�da�UE�no�domínio�dos�direitos�humanos.�O�relatório�garante�assim�a�

transparência�e�a�visibilidade�necessárias�à�interacção�entre�a�UE�e�a�sociedade�civil,�devendo�

também�facilitar�a�análise�e�a�avaliação�da�eficácia�da�acção�da�UE1.�

�

O�presente�relatório�visa�abranger�as�acções�da�UE�no�domínio�dos�direitos�humanos�em�relação�a�

países�terceiros,�nas�instâncias�multilaterais�e�sobre�certas�questões�temáticas�específicas.�Não�

pretende�ser�exaustivo�e,�pelo�contrário,�centraJse�deliberadamente�em�questões�onde�a�acção�da�UE�

foi�mais�significativa,�o�que�deverá�facilitar�a�sua�leitura.�

�

A�UE�dispõe�de�diversos�instrumentos�para�promover�o�respeito�pelos�direitos�humanos�a�nível�

mundial.�Até�agora,�desenvolveu�seis�conjuntos�de�directrizes:�sobre�a�pena�de�morte,�sobre�a�

tortura,�sobre�os�diálogos�sobre�direitos�humanos�com�países�terceiros,�sobre�as�crianças�e�os�

conflitos�armados,�sobre�os�defensores�dos�direitos�humanos�e,�no�ano�passado,�sobre�os�direitos�das�

crianças.�Em�2005,�a�UE�aprovou�também�directrizes�sobre�a�promoção�do�direito�internacional�

humanitário.�A�UE�aplica�essas�diferentes�directrizes�através�de�acções�específicas�(tais�como�uma�

campanha�mundial�de�diligências�contra�a�tortura).�A�UE�efectua�diligências�diplomáticas�quando�

há�violações�dos�direitos�humanos.�Mantém�diálogos�políticos�ou�especificamente�relacionados�com�

os�direitos�humanos�com�numerosos�países�terceiros�(mais�de�trinta�diálogos�sobre�os�direitos�

humanos�actualmente).�Financia�o�Instrumento�Europeu�para�a�Democracia�e�os�Direitos�do�

Homem�(IEDDH).�

������������������������������������������������������
1� Análise�da�eficácia�da�acção�e�dos�instrumentos�da�UE.�
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A�nível�multilateral,�a�União�Europeia�tem�um�papel�activo�no�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�

(CDH)�e�na�AssembleiaJGeral�das�Nações�Unidas�(AGNU).�Durante�o�período�abrangido�pelo�

relatório,�o�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�realizou�as�suas�6.ª,�7.ª�e�8.ª�sessões�ordinárias,�bem�

como�três�sessões�especiais�sobre�as�violações�dos�direitos�humanos�nos�territórios�palestinianos�

ocupados,�a�situação�dos�direitos�humanos�na�Birmânia�(realizada�a�pedido�da�UE)�e�o�direito�à�

alimentação.�A�UE�apoiou�com�êxito�a�prorrogação�dos�mandatos�dos�relatores�especiais�sobre�a�

situação�dos�direitos�humanos�em�certos�países�(Haiti,�Sudão,�Burundi,�Libéria,�Coreia�do�Norte,�

Birmânia�e�Somália)�ou�sobre�questões�temáticas�específicas�(por�exemplo�a�protecção�dos�direitos�

humanos�na�luta�contra�o�terrorismo,�defensores�dos�direitos�humanos,�minorias).�Na�8.ª�sessão�

do�CDH,�a�UE�lançou�também�o�processo�tendo�em�vista�à�adopção�de�uma�resolução�sobre�a�

situação�dos�direitos�humanos�em�Mianmar,�nomeadamente�na�sequência�da�passagem�do�ciclone�

Nargis,�denunciando�as�violações�dos�direitos�humanos�em�Mianmar�e�apelando�ao�governo�deste�

país�para�que�coopere�plenamente�com�a�comunidade�internacional�a�fim�de�pôr�termo�às�mesmas.�

�

A�UE�apoiou�também�o�lançamento�da�revisão�periódica�universal,�mecanismo�inovador�do�

Conselho�dos�Direitos�do�Homem�destinado�a�analisar�a�situação�dos�direitos�humanos�em�cada�país�

do�mundo�de�quatro�em�quatro�anos,�a�que�vários�EstadosJMembros�se�decidiram�submeter.�Neste�

contexto,�a�UE�envidará�esforços�no�sentido�de�garantir�que�as�recomendações�dos�diferentes�

comités�das�Nações�Unidas�sejam�devidamente�tidas�em�conta�durante�os�debates�e�que�as�ONG�

participem�plenamente�aquando�da�adopção�dos�relatórios�de�análise.�

�

Na�62.ª�sessão�da�AssembleiaJGeral�das�Nações�Unidas,�a�UE�lançou�uma�declaração�em�que�95�

países�de�todos�os�continentes�apelaram�a�uma�moratória�tendo�em�vista�a�abolição�da�pena�de�

morte.�Na�sequência�desta�iniciativa,�uma�resolução�sobre�a�pena�de�morte�foi�adoptada�por�104�

países,�graças,�nomeadamente,�a�uma�campanha�activa�conduzida�pela�União�Europeia�e�pelos�

outros�coJautores�da�resolução.�Esta�resolução�constitui�um�êxito�histórico�rumo�à�abolição�

universal�da�pena�de�morte.�A�UE�também�se�mobilizou�a�fim�de�assegurar�a�adopção�de�várias�

resoluções�sobre�a�situação�dos�direitos�humanos�em�certos�países�(Mianmar,�Coreia�do�Norte,�Irão,�

Bielorrússia),�bem�como�de�uma�resolução�sobre�os�direitos�das�crianças�(em�cooperação�com�os�

países�da�América�Latina�e�das�Caraíbas)�que�estabelece�o�mandato�do�Representante�Especial�para�

a�violência�contra�as�crianças.�
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O�lugar�único�da�União�Europeia�no�mundo�levaJa�a�empenharJse�particularmente�na�promoção�e�na�

protecção� dos� direitos� humanos.� As� vítimas� esperam� que� a� UE� contribua� para� pôr� termo� às�

injustiças�de�que� são� alvo�diariamente.�Os�defensores�dos�direitos�humanos�voltamJse�para� a�UE�

para�que�esta�os�apoie�nos�seus�incansáveis�esforços�para�promover�os�direitos�humanos.�O�presente�

relatório�mostra�que�a�União�Europeia�procura�dar�resposta�a�essas�expectativas,�envidando�esforços�

constantemente�renovados�e�recorrendo�aos�numerosos�instrumentos�à�sua�disposição.�

2.� I
STRUME
TOS�E�I
ICIATIVAS�DA�UE�EM�PAÍSES�TERCEIROS�

�

2.1.� Acções�comuns,�posições�comuns�e�operações�de�gestão�de�crises�

�

São�apresentadas�nesta�secção�uma�panorâmica�e�uma�actualização�das�acções�comuns�e�posições�

comuns�em�vigor,�bem�como�das�operações�de�gestão�de�crises�em�curso�no�período�abrangido�pelo�

relatório.�

�

As�acções�comuns�dizem�respeito�a�situações�específicas�em�que�se�considera�ser�necessária�a�

actuação�da�União.�No�período�abrangido�pelo�presente�relatório,�a�UE�adoptou�um�número�

considerável�de�acções�comuns�com�relevância�em�matéria�de�direitos�humanos.�As�acções�comuns�

em�questão�dizem�principalmente�respeito�à�nomeação�dos�Representantes�Especiais�da�UE�(REUE)�

e�a�operações�de�gestão�civil�e�militar�de�crises.�

�
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Os�onze�Representantes�Especiais�da�UE�em�funções�durante�o�período�abrangido�pelo�presente�

relatório�cobrem�as�seguintes�regiões:�

�� Afeganistão�(Francesc�Vendrell,�nomeado�em�25�de�Junho�de�2002)2,�

�� Região�dos�Grandes�Lagos�(Roeland�van�de�Geer,�nomeado�em�15�de�Fevereiro�de�2007)3,�

�� União�Africana�(Koen�Vervaeke,�nomeado�em�6�de�Dezembro�de�2007)4,�

�� Bósnia�e�Herzegovina�(Miroslav�Lajčák,�nomeado�em�18�de�Junho�de�2007)5,�

�� Ásia�Central�(Pierre�Morel,�nomeado�em�5�de�Outubro�de�2006)6,�

�� Kosovo�(Pieter�Feith,�nomeado�em�4�de�Fevereiro�de�2008)7,�

�� antiga�República�Jugoslava�da�Macedónia�(Erwan�Fouéré,�nomeado�em�17�de�Outubro�

de�2005)8,�

�� Médio�Oriente�(Marc�Otte,�nomeado�em�14�de�Julho�de�2003)9,�

�� Moldávia�(Kálmán�Mizsei,�nomeado�em�15�de�Fevereiro�de�2007)10,�

�� �Sul�do�Cáucaso�(Peter�Semneby,�nomeado�em�20�de�Fevereiro�de�2006)11�

�� Sudão�(Torben�Brylle,�nomeado�em�19�de�Abril�de�2007)12.�

�
�

As�posições�comuns�tratam�essencialmente�de�medidas�restritivas,�quer�na�sequência�de�uma�

obrigação�imposta�por�uma�resolução�do�Conselho�de�Segurança�das�Nações�Unidas,�quer�enquanto�

medida�autónoma�da�UE.�As�sanções�são�aplicadas�no�âmbito�da�prossecução�dos�objectivos�

específicos�da�PESC�estabelecidos�no�artigo�11.º�do�Tratado�da�União�Europeia,�que�são�extensivas�

–�mas�não�se�limitam�–�à�promoção�do�respeito�pelos�direitos�humanos�e�pelas�liberdades�

fundamentais,�a�democracia,�o�Estado�de�Direito�e�a�boa�governação.�

�

������������������������������������������������������
2� Acção�Comum�2002/496/PESC�do�Conselho,�de�25�de�Junho�de�2002,�JO�L�167�de�26.6.2002,�p.�12.�
3� Acção�Comum�2007/112/PESC�do�Conselho,�de�15�de�Fevereiro�de�2007,�JO�L�46�de�16.2.2007,�

p.�79.�
4� Acção�Comum�2007/805/PESC�do�Conselho,�de�6�de�Dezembro�de�2007,�JO�L�323�de�8.12.2007,�

p.�45.�
5� Decisão�2007/427/CE�do�Conselho,�de�18�de�Junho�de�2007,�JO�L�159�de�20.6.2007,�p.�63.�
6� Decisão�2006/670/CE�do�Conselho,�de�5�de�Outubro�de�2006,�JO�L�275�de�6.10.2006,�p.�65.�
7� Acção�Comum�2008/123/PESC�do�Conselho,�de�4�de�Fevereiro�de�2008,�JO�L�42�de�16.2.2008,�p.�88.�
8� Acção�Comum�2005/724/PESC�do�Conselho,�de�17�de�Outubro�de�2005,�JO�L�272�de�18.10.2005,�

p.�26.�
9� Acção�Comum�2003/537/PESC�do�Conselho,�de�21�de�Julho�de�2003,�JO�L�184�de�23.7.2003,�p.�45.�
10� Acção�Comum�2007/107/PESC�do�Conselho,�de�15�de�Fevereiro�de�2007,�JO�L�46�de�16.2.2007,�

p.�59.�
11� Acção�Comum�2006/121/PESC�do�Conselho,�de�20�de�Fevereiro�de�2006,�JO�L�49�de�21.2.2006,�

p.�14.�
12� Decisão�2007/238/CE�do�Conselho,�de�19�de�Abril�de�2007,�JO�L�103�de�20.4.2007,�p.�52.�
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A�União�Europeia�continua�a�procurar�melhorar�os�seus�procedimentos�ao�aplicar�as�sanções�

autónomas�impostas�pela�UE�ou�os�aditamentos�da�UE�às�listas�de�sanções�da�ONU,�tendo�

nomeadamente�em�conta�as�obrigações�relativas�ao�direito�a�um�processo�equitativo,�o�dever�de�

fundamentação�e�o�direito�a�uma�protecção�judicial�efectiva.�

�

Operações�de�gestão�de�crises:�questões�relativas�aos�direitos�humanos�e�à�prevenção�de�

conflitos�

�

No�domínio�da�prevenção�de�conflitos,�a�UE�continuou�a�desenvolver�os�instrumentos�de�que�

dispõe�para�a�prevenção�tanto�a�longo�como�a�curto�prazo.�O�"Relatório
sobre
as
actividades
da
UE


no
âmbito
da
prevenção,
incluindo
a
implementação
do
Programa
da
UE
para
a
Prevenção
de


Conflitos
Violentos",�descreve�os�progressos�realizados�neste�domínio13.�

�

As�questões�em�matéria�de�direitos�humanos,�incluindo�a�dimensão�de�género�e�as�crianças�

vítimas�de�conflitos�armados�continuaram�a�assumir�uma�importância�cada�vez�maior�no�contexto�

das�operações�e�missões�de�gestão�de�crises�e�passaram�sistematicamente�a�fazer�parte�do�

planeamento�e�da�condução�de�todas�as�operações�da�PESD,�sendo�subsequentemente�avaliadas�

durante�os�processos�de�recolha�de�ensinamentos.�Houve�também�uma�cooperação�mais�estreita�

nestas�matérias�com�os�REUE,�cujos�mandatos�contêm�agora�disposições�específicas�sobre�as�

questões�de�direitos�humanos,�de�género�e�relativas�às�crianças�vítimas�de�conflitos�armados.�Várias�

operações/missões�da�PESD�integram�agora�pessoal�especializado�em�questões�de�género.�Na�

operação�EUFOR�Chade/RCA,�a�conselheira�para�as�questões�de�género�nomeada�para�o�QuartelJ

JGeneral�da�Operação�está,�nomeadamente,�a�ministrar�uma�formação�na�área�das�questões�de�

género�e�propôs�uma�estrutura�abrangente�de�controlo�e�de�apresentação�de�relatórios.�A�EULEX�

Kosovo�possui�uma�unidade�de�direitos�humanos�e�questões�de�género�que�não�só�assegura�a�

conformidade�das�políticas�e�decisões�da�EULEX�Kosovo�com�as�normas�em�matéria�de�direitos�

humanos�e�de�género,�mas�constitui�também�um�ponto�de�entrada�para�todas�as�reclamações�

apresentadas�por�terceiros�relacionadas�com�alegadas�violações�do�Código�de�Conduta.�A�EUSEC�

RD�Congo�e�a�EUPOL�RD�Congo�têm�uma�mesma�conselheira�para�as�questões�de�género,�bem�

como�um�perito�em�matéria�de�direitos�humanos�e�de�crianças�e�conflitos�armados,�e�a�conselheira�

para�as�questões�de�género�da�EUPOL�Afeganistão�presta�aconselhamento�em�matéria�de�política�

sobre�questões�de�género�às�autoridades�afegãs�na�Polícia�Nacional�Afegã.�

������������������������������������������������������
13� http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10917.en06.pdf.�
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A�compilação�dos�documentos�pertinentes�na�área�da�integração�transversal�dos�direitos�humanos�e�

das�questões�de�género�na�PESD,�que�foi�recomendada�pelo�CPS�em�Junho�de�2007�como�

instrumento�de�referência�para�os�trabalhos�futuros�de�planeamento�e�condução�das�missões�e�

operações�da�PESD,�bem�como�para�efeitos�de�formação,�foi�agora�(Junho�2008)�publicada�numa�

versão�desclassificada14�(na�sequência�dos�esforços�continuados�das�Presidências�Alemã,�

Portuguesa�e�Eslovena).�

�

A�importância�da�integração�transversal�das�questões�de�género�continuou�a�ser�salientada,�bem�

como�a�intensificação�dos�esforços�de�implementação�da�RCSNU�1325�e�dos�documentos�

pertinentes�da�UE,�em�especial�com�vista�à�obtenção�de�resultados�mais�concretos�no�terreno�nesta�

matéria.�Neste�contexto,�durante�a�Presidência�Eslovena�foi�realizado�um�estudo�sobre�"o�reforço�da�

resposta�da�UE�à�problemática�das�mulheres�nos�conflitos�armados".�

�

No�que�diz�respeito�à�problemática�das�crianças�afectadas�pelos�conflitos�armados�e�à�prossecução�

da�implementação�da�RCSNU�1612,�um�estudo�realizado�sobre�esta�questão�por�iniciativa�da�

Presidência�Eslovena�intitulado�"�Reforçar
a
reacção
da
UE
em
relação
às
crianças
afectadas
por


conflitos
armados"�bem�como�um�reexame�com�base�no�questionário�e�nas�alterações�concretas�

introduzidas�na�"Lista�de�controlo�da�UE�para�a�integração�da�protecção�das�crianças�afectadas�

pelos�conflitos�armados�nas�operações�da�PESD",�pôs�a�tónica�no�objectivo�de�reforçar�ainda�mais�a�

sua�implementação�no�terreno15.�

�

Gestão�de�crises:�actividades�operacionais�

�

Durante�o�período�em�apreço,�a�actividade�operacional�no�sector�da�gestão�de�crises�continuou�a�

ampliarJse,�tanto�no�domínio�militar�como�no�civil.�A�UE�está�agora�envolvida�num�amplo�leque�de�

missões�civis�e�militares�em�três�continentes,�com�tarefas�que�vão�da�manutenção�da�paz�e�da�

fiscalização�de�processos�de�paz�ao�aconselhamento�e�assistência�nos�sectores�militar,�policial�e�do�

Estado�de�direito.�Estão�a�ser�activamente�preparadas�novas�missões.�

������������������������������������������������������
14� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf.�
15� Ver�Capítulo�4.4�"As�crianças�e�os�conflitos�armados".�
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Médio�Oriente�–�Ásia�central�

�

A�promoção�da�democracia,�dos�direitos�humanos�e�do�Estado�de�direito�estão�no�cerne�das�relações�

da�UE�com�o�Iraque.�Através�da�sua�Missão�Integrada�para�o�Estado�de�Direito�no�Iraque�

(EUJUST�LEX),�a�UE,�desde�Julho�de�2005,�assegurou�72�cursos�de�formação�e�12�destacamentos�

para�aquisição�de�experiência�profissional�em�EstadosJMembros�da�UE,�tendo�formado�mais�

de�1650�quadros�superiores�dos�serviços�de�polícia�e�do�sistema�judicial�e�penitenciário�do�Iraque.�

Na�sequência�de�uma�primeira�prorrogação�em�2006,�no�final�de�2007�a�UE�decidiu�voltar�a�

prorrogar�a�missão�até�30�de�Junho�de�2009,�data�em�que�terão�já�sido�formados�

aproximadamente�2000�iraquianos.�A�UE�irá�possivelmente�explorar�as�oportunidades�de�alargar�a�

missão�a�actividades�a�nível�nacional.�

�

O�actual�REUE�para�o�Afeganistão,�Francesc�Vendrell,�renunciou�ao�seu�cargo�em�31�de�Agosto�

de�2008.�Ettore�Francesco�Sequi�foi�nomeado�em�1�de�Setembro�de�200816�O�seu�mandato,�que�

chegará�ao�seu�termo�em�28�de�Fevereiro�de�2009,�é�contribuir�para�a�execução�da�Declaração�

Conjunta�UEJAfeganistão�e�do�Pacto�com�o�Afeganistão,�bem�como�das�Resoluções�pertinentes�das�

Nações�Unidas.�Um�dos�objectivos�centrais�é�fomentar�o�estabelecimento�de�um�Estado�afegão�

democrático,�seguro�e�sustentável,�prestando�especial�atenção�à�segurança�e�à�estabilização,�à�boa�

governação,�à�reforma�do�sector�judicial�e�de�segurança,�aos�direitos�humanos,�à�democratização�e�à�

justiça�nas�situações�de�transição.�

�

A�impunidade�presente�e�passada�em�relação�às�violações�dos�direitos�humanos�no�Afeganistão�

continua�também�a�pôr�em�causa�os�esforços�envidados�no�sentido�de�criar�um�serviço�de�polícia�

"eficaz�e�digno�de�confiança".�Tal�como�definido�na�EUPOL�AFEGA
ISTÃO�CONOPS,�um�dos�

objectivos�da�reforma�da�Polícia�Nacional�afegã�(PNA)�é�o�respeito�institucional�e�a�adesão�ao�

direito�internacional�humanitário,�bem�como�a�cooperação�com�a�Comissão�Independente�para�os�

Direitos�Humanos�do�Afeganistão�(AIHRC).�Um�dos�objectivos�estratégicos�da�missão�é�dar�

assistência�e�apoiar,�em�conformidade�com�as�normas�internacionais,�o�desenvolvimento�de�um�

serviço�de�polícia�digno�de�confiança,�que�opere�com�integridade�no�quadro�do�Estado�de�direito�e�

respeite�os�direitos�humanos.�Os�aspectos�relacionados�com�os�direitos�humanos�foram�também�

integrados�noutros�objectivos�estratégicos�da�EUPOL.�

������������������������������������������������������
16� Acção�Comum�2008/612/PESC�do�Conselho,�de�24�de�Julho�de�2008,�JO�L�197�de�25.7.2008,�p.�60.�



�

�

14146/1/08�REV�1� � cm/SR/jc� 14�
� DG�E�HR�� LIMITE� PT�

Foi�nomeado�um�conselheiro�para�os�direitos�humanos�para�o�QG�em�Cabul.�Foi�elaborado�um�

plano�de�acção�em�matéria�de�direitos�humanos�para�a�missão.�Em�Fevereiro,�os�conselheiros�para�

questões�de�polícia�da�EUPOL�destacados�no�exterior�de�Cabul�realizaram�um�inquérito�que�

constitui�a�base�para�prosseguir�o�planeamento�sobre�o�modo�de�integrar�os�direitos�humanos�nas�

actividades�da�EUPOL�na�província.�O�conselheiro�para�os�direitos�humanos�da�EUPOL�está�

também�a�trabalhar�em�estreita�colaboração�com�a�equipa�da�EUPOL�para�o�Estado�de�direito�sobre�

as�questões�de�direito�penal�no�Afeganistão,�a�fim�de�garantir�a�conformidade�com�as�normas�

internacionais�em�matéria�de�direitos�humanos�nos�processos�de�revisão�das�alterações�à�lei�relativa�

à�polícia,�ao�projecto�de�lei�sobre�a�luta�contra�os�raptos�e�o�tráfico�de�seres�humanos�e�ao�Código�de�

Processo�Penal.�A�EUPOL�coopera�com�os�principais�parceiros�internacionais�e�afegãos�(UNAMA,�

UNICEF,�UNODC,�OIM,�Comissão�Independente�para�os�Direitos�Humanos�do�Afeganistão�

(AIHRC),�Ministério�do�Interior�e�outros�Ministérios)�a�nível�estratégico�a�fim�de�desenvolver�as�

estruturas�institucionais�e�a�cooperação�interJagências�em�matéria�de�direitos�humanos.�

�

A�Missão�de�Polícia�da�União�Europeia�para�os�Territórios�Palestinianos�(EUPOL�COPPS)�

reatou�as�suas�actividades�com�a�Polícia�Civil�palestiniana�(PCP),�redefinindo�vários�projectos�de�

assistência�que�tinham�sido�congelados�no�início�de�2006�e�continuando�a�aumentar�a�sua�

visibilidade�enquanto�principal�interlocutor�internacional�e�coordenador�da�assistência�à�PCP.�Com�

base�na�Estratégia�de�Acção�da�UE�acordada�em�Novembro�de�2007,�a�UE�aprovou,�em�Junho�

de�2008,�o�alargamento�das�actividades�da�Missão�ao�sector�da�justiça�penal.�Em�24�de�Junho�

de�2008,�a�Conferência�de�Berlim�confirmou�o�apoio�dos�doadores�internacionais�à�PCP�e�à�EUPOL�

COPPS,�tendo�um�montante�substancial�dos�donativos�sido�especificamente�afectado�à�execução�de�

projectos�concebidos�pela�Polícia�Civil�palestiniana�em�cooperação�com�a�Missão.�

�

Na�sequência�da�tomada�da�Faixa�de�Gaza�pelo�Hamas�em�Junho�de�2007,�a�MAF�UE�Rafa�17�não�

voltou�para�o�Posto�de�Passagem�de�Rafa,�tendo�ficado�de�prevenção�durante�todo�esse�período.�

Em�2008,�o�Egipto�lançou�as�negociações�para�a�reabertura�do�Posto�de�Passagem�de�Rafa,�sem�ter�

conseguido�alcançar�um�acordo�entre�o�Fatah,�o�Hamas�e�Israel.�A�fim�de�dar�resposta�à�mudança�da�

situação�operacional,�a�Missão�foi�reduzida�para�18�efectivos�internacionais,�mas�manteveJse�pronta�

para�uma�projecção�rápida�no�Posto�de�Passagem�de�Rafa,�caso�viessem�a�estar�reunidas�as�

condições�políticas�e�de�segurança.�

������������������������������������������������������
17� http://www.eubamJrafah.eu/portal/.�
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África�

�

Nos�termos�da�Resolução�1778�(2007)�do�Conselho�de�Segurança�da�ONU,�que�aprovou�a�projecção�

no�Chade�e�na�República�CentroLAfricana�de�uma�presença�multidimensional�e�autorizou�a�UE�a�

assegurar�uma�componente�militar,�em�28�de�Janeiro�de�2008�a�UE�lançou�uma�operação�militar�de�

transição�no�Leste�do�Chade�e�no�Nordeste�da�República�CentroJAfricana�(EUFOR�Tchad/RCA).�

Essa�operação�está�a�ser�conduzida�no�quadro�da�Política�Europeia�de�Segurança�e�Defesa,�por�um�

período�de�um�ano�a�contar�da�data�em�que�foi�declarada�a�sua�capacidade�operacional�inicial�

(15�de�Março�de�2008).�

�

A�projecção�da�EUFOR�Chade/RCA�é�expressão�concreta�do�empenho�da�UE�em�diligenciar�

activamente�no�sentido�de�melhorar�a�situação�de�segurança�na�região,�em�particular�no�Leste�do�

Chade�e�no�Nordeste�da�República�CentroJAfricana,�contribuindo�para�a�protecção�dos�refugiados�e�

dos�deslocados�internos,�facilitando�a�prestação�de�assistência�humanitária,�ajudando�a�criar�as�

condições�necessárias�para�que�as�pessoas�deslocadas�regressem�voluntariamente�aos�seus�locais�de�

origem,�com�o�apoio�do�com�o�apoio�do�Programa�de�Acompanhamento�para�a�Estabilização�do�

Leste�do�Chade,�da�Comissão,�e�contribuindo�para�garantir�a�segurança�e�a�liberdade�de�acção�da�

MINURCAT.�No�cumprimento�do�seu�mandato,�a�EUFOR�Chade/RCA�terá�uma�actuação�neutra,�

imparcial�e�independente.�A�sua�projecção�foi�saudada�pelos�Governos�do�Chade�e�da�República�

CentroJAfricana.�

�

A�União�Europeia�tem�manifestado�repetidamente�o�seu�apoio�ao�processo�de�transição�na�

República�Democrática�do�Congo�(RDC).�Em�15�de�Fevereiro�de�2007�o�Conselho�nomeou�um�

novo�REUE�para�a�Região�dos�Grandes�Lagos,�Roeland�Van�De�Geer�que,�nas�suas�frequentes�

missões�à�região,�suscita�periodicar�e�energicamente�questões�relativas�aos�direitos�humanos.�

�

Na�sequência�da�anterior�missão�EUPOL�Kinshasa�(que�terminou�em�30�de�Junho�de�2007),�a�UE�

lançou�a�EUPOL�RD�Congo�(1�de�Julho�de�2007),�a�fim�de�apoiar�o�aspecto�policial�da�reforma�do�

sector�da�segurança,�bem�como�a�sua�articulação�com�o�sector�da�justiça.�A�EUPOL�RD�Congo�foi�

prorrogada�por�mais�um�ano�e�está�a�preparar�a�projecção�de�uma�presença�no�Leste�do�país.�
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A�missão�EUSEC�RD�Congo�continuou�a�desenvolver�as�suas�actividades�e�esforços�no�domínio�

da�reforma�do�sector�da�segurança�(RSS)�e�do�desarmamento,�desmobilização�e�reintegração�(DDR)�

em�conformidade�com�o�mandato�que�terminou�a�30�de�Junho�de�2008.�No�que�diz�respeito�às�

actividades�relacionadas�com�a�reforma�da�administração�militar,�a�missão�prosseguiu�o�

recenseamento�biométrico�do�pessoal�das�Forças�Armadas.�O�projecto�da�cadeia�de�pagamento�

registou�progressos�concretos,�nomeadamente�no�que�toca�à�eficácia�do�pagamento�de�salários�mais�

elevados�às�forças�armadas.�A�transferência�progressiva�de�responsabilidades�para�a�administração�

congolesa�constitui�agora�um�objectivo�realista�até�Junho�de�2009.�

�

As�condições�de�segurança�no�Leste�do�país�registaram�alguma�melhoria�após�a�assinatura�do�

comunicado�de�Nairobi�e�das�declarações�de�compromisso�de�Goma�referentes�às�províncias�do�

Kivu.�As�violações�dos�direitos�humanos�que�continuam�a�ser�cometidas�por�grupos�armados�e�o�

clima�de�impunidade�que�ainda�subsiste�demonstram�que�estas�recentes�conquistas�não�estão�ainda�

consolidadas.�Marcam�porém�o�início�de�um�processo�que�poderá�conduzir�a�uma�paz�duradoura.�

Neste�contexto,�a�missão�EUSEC�RD�Congo�apoiou�os�esforços�desenvolvidos�pelo�REUE�para�a�

Região�Africana�dos�Grandes�Lagos�para�evitar�o�descarrilamento�destes�processos.�

�

Na�sequência�da�aprovação�pelo�Conselho�da�Acção�Comum�de�12�de�Fevereiro�de�2008�e�dos�

documentos�de�planeamento�subsequentes�(Conceito�de�Operações�de�12�de�Fevereiro�e�Plano�

Operacional�de�5�de�Junho),�foi�lançada�em�16�de�Junho�de�2008�a�Missão�da�UE�de�apoio�à�

reforma�do�sector�da�segurança�na�GuinéLBissau,�que�durará�até�ao�final�de�Maio�de�2009.�Esta�

missão�tem�por�objectivo�estratégico�conseguir�que�o�sector�da�segurança�se�torne�autónomo,�capaz�

de�responder�às�necessidades�da�sociedade�em�termos�de�segurança,�nomeadamente�na�luta�contra�a�

criminalidade�organizada,�e�compatível�com�as�normas�e�princípios�democráticos�da�boa�

governação,�contribuindo�assim�para�a�estabilidade�e�para�um�desenvolvimento�duradouro�na�

GuinéJBissau.�

�

A�missão�presta�aconselhamento�e�assistência�às�autoridades�locais�sobre�a�reforma�do�sector�de�

segurança�(RSS)�na�GuinéJBissau,�a�fim�de�contribuir�para�criar�as�condições�de�implementação�da�

Estratégia�Nacional�de�RSS,�em�estreita�cooperação�com�outros�intervenientes�da�UE,�

internacionais�e�bilaterais,�e�tendo�em�vista�aí�facilitar�o�ulterior�empenhamento�dos�doadores.�A�

missão�adopta�uma�abordagem�abrangente,�integrando�plenamente�componentes�policiais,�

judiciárias�e�militares.�

�

O�êxito�da�implementação�da�RSS�na�GuinéJBissau�dependerá�da�disponibilização�de�meios�e�

verbas�pela�comunidade�internacional�e�do�empenhamento�das�autoridades�locais�em�promover�a�

execução�da�RSS.�
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A�UE�prosseguiu�a�sua�acção�de�apoio�civiloLmilitar�à�Missão�da�União�Africana�(AMIS)�na�

região�sudanesa�do�Darfur�(AMIS)�até�ao�final�de�2007.�Neste�contexto,�a�UE�prestou�assistência�

militar�permanente,�sob�a�forma�de�apoio�técnico�e�de�apoio�ao�planeamento�e�gestão,�através�da�

estrutura�de�comando�da�AMIS.�Foi�também�prestado�apoio�financeiro�–�através�do�Fundo�de�Apoio�

à�Paz�em�África�ou�bilateralmente�–�e�logístico,�incluindo�o�fornecimento�de�transporte�aéreo�

estratégico.�Além�disso,�a�UE�assumiu�a�ViceJPresidência�da�Comissão�do�CessarJFogo,�que�

desempenhou�um�papel�decisivo�no�acordo�de�paz�do�Darfur,�tendo�também�destacado�vários�

observadores�militares.�Os�agentes�de�polícia�da�UE�continuaram�a�desempenhar�um�papel�essencial�

na�criação�da�capacidade�de�policiamento�civil�da�AMIS,�prestando�apoio,�aconselhamento�e�

formação�à�cadeia�de�comando�policial�da�AMIS�e�aos�agentes�de�polícia�no�terreno.�A�UE�

continuou�também�a�apoiar�o�desenvolvimento�da�capacidade�de�policiamento�da�União�Africana�e�

a�criação�de�uma�unidade�de�polícia�no�Secretariado�da�UA�em�Adis�Abeba.�

�

Em�31�de�Julho�de�2007�(RCSNU�1769),�o�Conselho�de�Segurança�das�Nações�Unidas�autorizou�o�

lançamento�da�Operação�híbrida�ONU/UA�no�Darfur�(UNAMID),�que�constitui�a�parte�final�de�uma�

abordagem�em�três�fases�para�o�reforço�da�manutenção�da�paz�no�Darfur.�A�UNAMID�assumiu�a�

autoridade�da�AMIS�(e�a�AMIS�foi�incorporada�na�UNAMID)�em�1�de�Janeiro�de�2008.�Após�ter�

sido�prorrogada�por�um�quinto�período�de�seis�meses�a�partir�de�1�de�Julho�de�2007,�a�acção�de�

apoio�civiloJmilitar�da�UE�à�AMIS�foi�concluída�(através�da�revogação�da�Acção�

Comum�2007/887/PESC)18�em�31�de�Dezembro�de�2007.�

������������������������������������������������������
18� JO�L�346�de�29.12.2007,�p.�28.�
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O�trabalho�do�REUE�para�o�Sudão,�Torben�Brylle,�(nomeado�em�19�de�Abril�de�2007,�

Decisão�2007/238/PESC�do�Conselho19�e�Acções�Comuns�2007/108/PESC20,�2007/809/PESC21�

e�2008/110/PESC22),�continuou�a�centrarJse�em�três�áreasJchave:�ajudar�as�partes�sudanesas,�a�UA�e�

a�ONU�a�chegarem�a�uma�resolução�política�do�conflito�no�Darfur;�garantir�a�máxima�eficácia�e�

visibilidade�do�apoio�da�União�Europeia�à�AMIS;�e�facilitar�a�aplicação�do�Acordo�de�Paz�Global�

(APG)�no�Sudão.�Uma�boa�parte�do�mandato�do�REUE�enquadraJse�na�esfera�dos�direitos�humanos:�

o�REUE�acompanha�a�situação�neste�domínio�e�mantém�contactos�com�as�autoridades�sudanesas,�

a�UA�e�a�ONU,�em�particular�com�o�Alto�Comissariado�para�os�Direitos�Humanos,�com�os�

observadores�dos�direitos�humanos�activos�na�região�e�com�a�Procuradoria�do�Tribunal�Penal�

Internacional.�As�áreas�especificamente�mencionadas�no�mandato�do�REUE�são�os�direitos�das�

crianças�e�das�mulheres�e�a�luta�contra�a�impunidade�no�Sudão.�

�

Europa�Oriental�

�

O�actual�REUE�para�a�Moldávia,�o�Dr.�Kalman�Mizsei,�tomou�posse�a�1�de�Março�de�2007�

(2007/107/PESC23)�e�o�seu�mandato�foi�prorrogado�por�mais�um�ano�a�partir�de�1�de�Março�de�2008�

(2008/106/PESC24).�O�seu�mandato�centraJse�principalmente�no�contributo�da�UE�para�a�resolução�

do�conflito�na�Transnístria.�Abrange�igualmente�o�reforço�da�democracia�e�dos�direitos�humanos,�

bem�como�o�combate�ao�tráfico�de�seres�humanos.�Além�disso,�o�REUE�mantémJse�globalmente�

informado�de�todas�as�actividades�da�União�Europeia,�nomeadamente�dos�aspectos�relevantes�do�

Plano�de�Acção�para�a�Moldávia�no�âmbito�da�PEV,�assinado�em�22�de�Fevereiro�de�2005.�

�

Em�25�de�Fevereiro�de�2008,�o�Conselho�prorrogou�as�medidas�restritivas�contra�os�dirigentes�da�

região�transnístria�da�República�da�Moldávia�e�contra�vários�altos�funcionários�da�Transnístria�

implicados�no�encerramento�forçado�de�estabelecimentos�escolares�moldavos�onde�o�ensino�é�

dispensado�em�alfabeto�latino�(2008/160/PESC25).�O�Conselho�retirou�seis�pessoas�da�lista�de�

pessoas�visadas�e�acrescentou�outras�seis�pessoas�a�essa�lista.�

������������������������������������������������������
19� JO�L�103,�de�20.4.2007,�p.�52–53.�
20� JO�L�323,�de�8.12.2007,�p.�57–58.�
21� JO�L�323,�de�8.12.2007,�p.�57–58.�
22� JO�L�38,�de�13.2.2008,�p.�28–31.�
23� JO�L�46,�de�16.2.2007,�p.�59–62.�
24� JO�L�38,�de�13.2.2008,�p.�15–18.�
25� Posição�Comum�2008/160/PESC�do�Conselho�de�25�de�Fevereiro�de�2008�que�impõe�medidas�

restritivas�contra�os�dirigentes�da�região�Transnístria�da�República�da�Moldávia,�JO�L�51,�
de�26.2.2008,�p.�23J25.�
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A�Missão�de�Assistência�Fronteiriça�da�União�Europeia�na�Moldávia�e�na�Ucrânia�(EUBAM)�

prosseguiu�o�seu�trabalho.�A�Missão�é�organizada�pela�Comissão�Europeia�e�emprega�mais�de�200�

efectivos,�incluindo�cerca�de�120�peritos�em�matéria�aduaneira�e�de�fronteiras�originários�de�mais�

de�20�EstadosJMembros.�Em�Maio�de�2007,�o�mandato�da�Missão�foi�prorrogado�

até�30�de�Novembro�de�2009.�O�Chefe�de�Missão�exerce�uma�função�dupla,�actuando�igualmente�

como�Alto�Conselheiro�Político�junto�do�REUE�para�a�Moldávia.�Além�disso,�uma�equipa�de�

fronteiras�dependente�do�REUE,�constituída�por�três�elementos,�assegura�a�ligação�com�o�REUE�e�o�

Conselho.�

�

Balcãs�Ocidentais�

�

O�REUE�para�a�Bósnia�e�Herzegovina,�Miroslav�Lajčák,�continuou�a�dar�prioridade�à�promoção�de�

uma�abordagem�coerente�e�sistemática�da�integração�transversal�da�política�da�UE�em�matéria�de�

direitos�humanos,�tendo�também�continuado�a�coordenar�acções�concretas�em�vários�domínios.�

�

Desde�2003,�a�Missão�de�Polícia�da�União�Europeia�(MPUE)26�tem�vindo�a�apoiar,�no�quadro�de�

uma�abordagem�mais�lata�em�matéria�de�Estado�de�direito�na�Bósnia�e�Herzegovina�e�na�região,�a�

criação�de�um�serviço�de�polícia�sustentável,�profissional�e�multiJétnico�que�funcione�de�acordo�

com�os�padrões�europeus�e�internacionais.�Este�serviço�de�polícia�deverá�funcionar�de�acordo�com�

os�compromissos�assumidos�no�âmbito�do�Processo�de�Estabilização�e�de�Associação�com�a�União�

Europeia.�A�MPUE�actua�em�conformidade�com�os�objectivos�gerais�estabelecidos�no�Anexo�11�

dos�Acordos�de�Paris/Dayton,�e�os�seus�objectivos�foram�apoiados�por�instrumentos�comunitários.�

�

Na�sequência�do�êxito�da�reconfiguração�da�Operação�ALTHEA�na�Bósnia�e�Herzegovina�(BH)�

em�2007,�a�força�liderada�pela�UE�(EUFOR)27�conta�agora�com�cerca�de�2�500�militares�no�terreno,�

apoiados�por�forças�de�reserva�fora�do�teatro�de�operações.�A�sua�acção�continua�centrada�na�

manutenção�de�um�clima�de�segurança�e�na�transferência�das�actividades�no�domínio�dos�Assuntos�

Militares�Conjuntos�(AMC)�para�as�autoridades�nacionais�competentes.�Elementos�da�Força�de�

Gendarmaria�Europeia�participam�na�Unidade�Integrada�de�Polícia�da�EUFOR�desde�Novembro�

de�2007.�A�UE�continua�activamente�empenhada�na�Bósnia�e�Herzegovina,�nomeadamente�através�

da�Operação�ALTHEA,�e�decidiu�que,�no�quadro�do�compromisso�global�da�UE�para�com�o�país,�a�

presença�militar�liderada�pela�UE�na�BH�será�mantida�enquanto�tal�se�revelar�necessário.�

������������������������������������������������������
26� (http://www.eupm.org)�
27� (http://www.eupm.org)�
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A�coerência�da�actuação�global�da�UE�na�Bósnia�e�Herzegovina,�mesmo�em�termos�de�apoio�à�

evolução�das�reformas�em�curso�–�que�envolve�todos�os�intervenientes�da�UE,�nomeadamente�a�

Comissão�e�os�Chefes�de�Missão�–,�continua�a�ser�uma�prioridade.�O�Comandante�da�Força�da�UE,�

o�REUE�e�o�Chefe�da�MPUE�continuam�a�consultarJse�regularmente�antes�de�qualquer�acção.�

�

Em�4�de�Fevereiro�de�2008,�Pieter�Feith�foi�nomeado�REUE�no�Kosovo28.�O�seu�mandato,�que�

termina�em�28�de�Fevereiro�de�2009,�inclui�também�o�contributo�para�a�consolidação�do�respeito�

pelos�direitos�humanos�e�liberdades�fundamentais�no�Kosovo.�

�

A�Equipa�de�Planeamento�da�União�Europeia�no�Kosovo�(EUPT�Kosovo)�foi�criada�para�iniciar�

o�planeamento�de�uma�eventual�futura�missão�da�PESD�no�sector�do�Estado�de�direito.�Em�

Fevereiro�de�2008,�essa�missão,�EULEX�KOSOVO29,�foi�criada�pelo�Conselho.�A�EULEX�

KOSOVO�constitui�um�elemento�essencial�do�compromisso�da�UE�para�com�o�Kosovo,�com�o�

objectivo�de�assistir�o�Kosovo�na�consolidação�do�Estado�de�direito�e�de�avançar�no�sentido�da�

integração�europeia.�A�EULEX�KOSOVO�irá�implementar�o�seu�mandato�através�da�monitorização,�

da�orientação�e�do�aconselhamento,�mantendo�porém,�sempre�que�necessário,�algumas�

responsabilidades�executivas.�A�missão�assistirá�as�autoridades�do�Kosovo�a�criar�autoridades�

judicias�e�serviços�de�polícia�e�aduaneiros�independentes�e�multiJétnicos,�isentos�de�interferências�

políticas,�que�promovam�os�direitos�humanos�e�obedeçam�às�normas�internacionalmente�

reconhecidas�e�às�melhores�práticas�europeias.�Se�bem�que�nos�últimos�anos�se�tenham�registado�

algumas�melhorias�na�situação�das�comunidades�não�maioritárias�do�Kosovo�em�matéria�de�direitos�

humanos�e�de�segurança,�trataJse�de�uma�área�que�continua�a�exigir�atenção�específica.�

�

ProcederJseJá�à�integração�transversal�dos�direitos�humanos�em�toda�a�estrutura�da�EULEX�

KOSOVO�que,�ao�destacar�peritos�em�questões�de�direitos�humanos�e�de�género,�irá�criar�um�

mecanismo�para�garantir�que�a�missão�respeite�plenamente�as�normas�internacionais�em�matéria�de�

direitos�humanos�na�execução�de�todas�as�suas�actividades.�Em�Maio�de�2008,�foi�realizada�uma�

importante�conferência�sobre�direitos�humanos�e�questões�de�género,�a�fim�de�explicar�o�mandato�

da�EULEX�KOSOVO�e�ouvir�os�pontos�de�vista�das�ONG�e�da�sociedade�civil.�

�

A�necessidade�de�aplicar�integralmente�a�RCSNU�1325�no�contexto�das�missões�da�PESD,�

incluindo,�nomeadamente,�os�contactos�com�grupos�locais�de�mulheres�e�a�inclusão�das�funções�de�

conselheiro�para�as�questões�de�género,�foi�tida�em�conta�no�planeamento�das�novas�missões�da�

PESD�e�na�condução�das�missões�em�curso.�

������������������������������������������������������
28� Ao�abrigo�da�Resolução�1244�do�Conselho�de�Segurança�das�Nações�Unidas.�
29� http://www.eulexJkosovo.eu.�
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O�Embaixador�Erwan�Fouéré�continuou�a�exercer�a�dupla�função�de�REUE�e�Chefe�da�Delegação�

da�Comissão�na�antiga�República�jugoslava�da�Macedónia.�O�seu�mandato�de�REUE�centraJse�

em�especial�no�aconselhamento�e�facilitação�do�processo�político,�na�coordenação�dos�esforços�da�

comunidade�internacional�de�apoio�ao�AcordoJQuadro�de�Ohrid�e�no�estreito�acompanhamento�das�

questões�interJétnicas�e�de�segurança.�Faz�também�parte�das�atribuições�do�REUE�contribuir�para�o�

desenvolvimento�e�a�consolidação�do�respeito�pelos�direitos�humanos�e�liberdades�fundamentais�no�

país.�

�

2.2.� Papel�da�Representante�Pessoal�do�SG/AR�para�os�Direitos�Humanos�

�

Riina�Kionka�exerce�o�cargo�de�Representante�Pessoal�do�SecretárioJGeral/Alto�Representante�para�

a�PESC,�Javier�Solana,�para�os�Direitos�Humanos�no�domínio�da�PESC,�desde�29�de�Janeiro�

de�2007.�É�a�segunda�pessoa�a�exercer�este�cargo�desde�a�sua�criação,�em�Dezembro�de�2004.�Riina�

Kionka�é�também�responsável�pelos�direitos�humanos�no�Secretariado�do�Conselho,�contribuindo�

assim�para�a�coerência�e�a�continuidade�da�política�da�UE�em�matéria�de�direitos�humanos�(tendo�na�

devida�conta�as�competências�da�Comissão�Europeia).�

�

A�sua�dupla�função�faz�com�que�Riina�Kionka�esteja�empenhada�num�vasto�leque�de�actividades�

relacionadas�com�uma�ampla�gama�de�temas,�que�vão�da�diplomacia�pública�à�elaboração�de�

políticas,�incluindo�a�integração�transversal�dos�direitos�humanos�na�PESC�e�na�PESD,�a�

participação�nos�diálogos�e�consultas�sobre�direitos�humanos�com�países�terceiros�e�contribuindo,�

de�um�modo�geral,�para�a�implementação�das�directrizes�da�UE�sobre�direitos�humanos�e�direito�

internacional�humanitário�e�da�política�de�direitos�humanos�da�UE�na�ONU,�no�Conselho�da�Europa�

e�na�OSCE.�

�

As�questões�de�natureza�política�encontramJse�no�cerne�do�trabalho�da�Representante�Pessoal�

Durante�o�período�abrangido�pelo�presente�relatório,�a�Representante�Pessoal�procurou�aumentar�a�

coerência�no�interior�do�Secretariado,�em�especial�através�da�implementação�dos�compromissos�

assumidos�pelos�EstadosJMembros�no�sentido�da�integração�transversal�dos�direitos�humanos�e�das�

questões�de�género�nas�operações�da�PESD�Prosseguiu�também�os�seus�esforços�para�chamar�mais�

frequentemente�a�atenção�do�Comité�Político�e�de�Segurança�para�as�questões�relacionadas�com�os�

direitos�humanos,�a�fim�de�suscitar�essas�questões�a�um�nível�político�mais�elevado.�Aumentar�a�

sensibilização�para�a�política�da�UE�em�matéria�de�direitos�humanos�constituiu�igualmente�uma�

prioridade.�Dar�resposta�ao�interesse�do�público�em�conhecer�a�actuação�da�UE�em�relação�aos�

direitos�humanos�constitui�também�uma�forma�de�alargar�a�base�de�apoio�para�todas�as�demais�

acções�da�UE�a�nível�mundial.�
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Durante�o�período�em�apreço�e�abordando�agora�a�vertente�da�representação,�a�Representante�

Pessoal�do�SG/AR�participou,�em�nome�de�Javier�Solana�e�do�Conselho,�em�muitas�conferências�e�

seminários�internacionais,�tendo�feito�mais�de�quarenta�intervenções,�nomeadamente�sobre�o�tema�

dos�defensores�dos�direitos�humanos,�na�Reunião�de�Implementação�da�Dimensão�Humana�

realizada�em�Varsóvia,�em�Outubro�de�2007,�sobre�a�prevenção�do�genocídio,�no�seminário�

organizado�em�Março�de�2008�pela�Fundação�Madariaga,�e�sobre�a�liberdade�dos�meios�de�

comunicação,�num�seminário�organizado�pela�Comissão�Europeia�em�Chisinau,�em�Maio�de�2008.�

Algumas�das�intervenções�da�Representante�Pessoal�do�SG/AR�nestes�e�noutros�eventos�públicos�

estão�acessíveis�no�sítio�web�do�Conselho30.�

�

A�Representante�Pessoal�do�SG/AR�e�os�seus�colaboradores�encontraramJse�igualmente�com�

numerosos�defensores�dos�direitos�humanos�de�diferentes�regiões�do�mundo,�representaram�o�

Conselho�sete�vezes�nas�audiências�da�Subcomissão�dos�Direitos�do�Homem�e�em�sessões�informais�

de�informação�do�Parlamento�Europeu,�trocaram�pontos�de�vista�com�os�funcionários�competentes�

do�Conselho�da�Europa�e�da�OSCE,�incluindo�o�Comissário�Thomas�Hammarberg,�do�Conselho�da�

Europa,�e�o�Director�do�ODHIR,�Christian�Strohal.�

�

Durante�o�período�em�apreço,�a�Representante�Pessoal�do�SG/AR�participou�em�15�diálogos�e�

consultas�sobre�direitos�humanos.�

�

A�realização�de�várias�sessões�de�formação�organizadas�conjuntamente�pela�Representante�Pessoal�

do�SG/AR�e�pelo�Serviço�de�Formação�do�Secretariado�do�Conselho,�destinadas�a�sensibilizar�o�

pessoal�do�Secretariado�para�os�direitos�humanos,�proporcionou�uma�plataforma�para�que�oradores�

externos�como�a�FIDH,�a�Amnistia�Internacional�e�o�Observatório�para�os�Direitos�Humanos,�a�

presidente�da�Subcomissão�dos�Direitos�do�Homem�do�PE,�Hélène�Flautre,�e�o�Comissário�do�

Conselho�da�Europa�Thomas�Hammaberg�pudessem�apresentar�os�seus�pontos�de�vista.�Numa�

sessão�de�formação�da�Comissão�sobre�as�directrizes�da�UE�em�matéria�de�direitos�humanos�

realizada�no�Outono�de�2007,�Riina�Kionka�dirigiuJse�também�ao�pessoal�da�Comissão,�

nomeadamente�ao�pessoal�das�delegações�em�países�terceiros.�

������������������������������������������������������
30� http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1193&lang=EN&mode=g.�
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A�Representante�Pessoal�do�SG/AR�procurou�também�reforçar�a�visibilidade�dos�direitos�humanos�

no�âmbito�do�Conselho,�abordando�as�questões�de�direitos�humanos�nos�grupos�geográficos�e�

temáticos�desta�instituição.�Durante�o�período�em�apreço,�essa�actividade�foi�desenvolvida�no�

Grupo�da�África�(COAFR),�no�Grupo�da�Ásia�e�da�Oceânia�(COASI),no�Grupo�do�Terrorismo�

COTER)�e�no�Grupo�da�Europa�Oriental�e�Ásia�Central�(COEST).�Nos�últimos�12�meses,�a�

Representante�Pessoal�do�SG/AR�chamou�cinco�vezes�a�atenção�do�Comité�Político�e�de�Segurança�

para�questões�de�direitos�humanos.�tendo�também�identificado�a�necessidade�de�uma�integração�

transversal�dos�direitos�humanos�nas�administrações�dos�EstadosJMembros�e�procurando�dar�o�seu�

contributo,�nomeadamente�através�da�sua�intervenção�numa�Conferência�de�Embaixadores�sobre�as�

Directrizes�realizada�no�MNE�dos�Países�Baixos,�na�Haia,�em�Setembro�de�2007,�e�num�grupo�de�

novos�presidentes�de�grupos�de�trabalho�em�Liubliana,�em�Dezembro�do�mesmo�ano.�

�

A�integração�transversal�dos�direitos�humanos�e�das�questões�de�género�nas�operações�da�PESD�

continuou�a�ser�um�dos�pólos�centrais�do�trabalho�da�Representante�Pessoal�do�SG/AR.�Sob�a�

Presidência�Eslovena,�e�enquanto�projecto�do�"Trio�de�Presidências"�(Alemanha,�Portugal�e�

Eslovénia)�foi�publicado�em�Junho�de�2008�um�manual�sobre�a�integração�das�questões�de�direitos�

humanos�e�das�questões�de�género�na�PESD31,�que�colige�material�que�inclui�princípios�orientadores�

para�os�responsáveis�pelo�planeamento�de�operações�da�UE,�bem�como�exemplos�da�sua�utilização.�

�

No�âmbito�do�seu�compromisso�de�integrar�os�direitos�humanos�na�gestão�de�crises�da�UE,�Riina�

Kionka�intensificou�também�a�cooperação�com�os�Representantes�Especiais�da�UE�e�efectuou�

visitas�conjuntas�a�regiões�em�crise.�Em�Julho�de�2007,�Riina�Kionka�deslocouJse�a�Baku�com�Peter�

Semneby,�o�Representante�Especial�da�UE�para�o�Sul�do�Cáucaso,�a�fim�de�identificar�problemas�

relacionados�com�a�liberdade�dos�meios�de�comunicação�social.�Em�Outubro�de�2007,�a�

Representante�Pessoal�do�SG/AR�visitou�os�Kivus�na�República�Democrática�do�Congo�com�o�

Representante�Especial�da�União�Europeia�para�a�Região�dos�Grandes�Lagos,�Roeland�van�de�Geer,�

a�fim�de�salientar�até�que�ponto�a�violência�sexual�é�utilizada�como�arma�de�guerra.�

�

2.3.� Planos�de�acção�no�quadro�da�PEV�

�

A�Política�Europeia�de�Vizinhança�(PEV)�foi�desenvolvida�em�2004�com�o�objecto�de�evitar�o�

surgimento�de�novas�divisões�entre�a�UE�alargada�e�os�seus�vizinhos,�e�de�reforçar�a�prosperidade,�a�

estabilidade�e�a�segurança�de�todos�os�interessados32.�

������������������������������������������������������
31� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�
32� http://ec.europa.eu/external_relations/enp/index_en.htm.�
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O�elemento�central�da�Política�Europeia�de�Vizinhança�é�o�Plano�de�Acção�da�PEV�acordado�entre�

a�UE�e�cada�um�dos�parceiros.�TrataJse�de�um�instrumento�que�define�uma�agenda�de�reformas�

políticas�e�económicas,�com�prioridades�a�curto�e�a�médio�prazo.�O�capítulo�político�de�cada�Plano�

de�Acção�da�PEV�cobre�um�vasto�leque�de�questões�de�direitos�humanos,�governação�e�

democratização,�com�tónicas�e�cambiantes�diferentes�consoante�o�grau�de�empenhamento�

demonstrado�por�cada�um�dos�países�parceiros.�

�

Os�compromissos�assumidos�nos�Planos�de�Acção�destinamJse�a�contribuir�para�reformas�

fundamentais�na�área�da�democratização�(p.�ex.�legislação�eleitoral,�descentralização,�reforço�da�

capacidade�administrativa),�do�Estado�de�direito�(p.�ex.�reforma�dos�códigos�penal�e�civil,�do�código�

de�processo�penal,�reforço�da�eficácia�da�administração�judicial,�elaboração�de�estratégias�de�luta�

contra�a�corrupção),�e�dos�direitos�humanos�(p.�ex.�legislação�de�protecção�dos�direitos�humanos�e�

liberdades�fundamentais,�aplicação�das�convenções�internacionais�de�direitos�humanos,�luta�contra�

o�ódio�racial�e�a�xenofobia,�formação�em�matéria�de�direitos�humanos,�aplicação�das�convenções�

internacionais�sobre�os�direitos�fundamentais�dos�trabalhadores).�

�

Durante�o�período�em�apreço�foram�aplicados�doze�Planos�de�Acção�da�PEV�(Arménia,�Azerbaijão,�

Geórgia,�Egipto,�Israel,�Jordânia,�Líbano,�Moldávia,�Marrocos,�Autoridade�Palestiniana,�Tunísia�e�

Ucrânia).�A�implementação�destes�Planos�de�Acção�é�conjuntamente�acompanhada�por�meio�de�

subcomités,�em�que�se�incluem,�para�alguns�países�parceiros,�subcomités�especialmente�

consagrados�aos�direitos�humanos�e�à�democracia.�Até�à�data,�foram�criados�subcomités�dos�direitos�

humanos�e�realizadas�sessões�com�a�Jordânia�(3.ª�sessão�a�25�de�Junho�de�2008),�Marrocos�(2.ª�

sessão�a�27�de�Novembro�de�2007)�Tunísia�(1.ª�sessão�a�12�de�Novembro�de�2007)�e�Líbano�(1.ª�

sessão�a�12�de�Março�de�2007).�O�Grupo�informal�dos�direitos�humanos�com�Israel�realizou�a�sua�

terceira�sessão�em�30�de�Abril�de�2008.�Com�o�Egipto,�os�compromissos�em�matéria�de�direitos�

humanos�no�quadro�do�Plano�de�Acção�da�PEV�foram�debatidos�em�2�e�3�de�Junho�de�2008�no�

âmbito�do�Subcomité�para�os�assuntos�políticos,�os�direitos�humanos�e�a�democracia,�as�questões�

internacionais�e�regionais.�Com�a�Moldávia�e�a�Ucrânia,�as�questões�de�direitos�humanos�no�quadro�

dos�Planos�de�Acção�da�PEV�foram�debatidas�sob�os�auspícios�dos�Subcomités�para�a�Justiça,�a�

Liberdade�e�a�Segurança,�que�se�reuniram,�respectivamente,�a�19�de�Setembro�de�2007�e�

a�10�de�Abril�de�2008.�No�primeiro�Subcomité�UEJGeórgia�para�a�liberdade,�segurança�e�justiça,�

em�30�de�Abril�de�2008,�ficou�acordado�que�serão�realizadas�regularmente�reuniões�informais�sobre�

os�direitos�humanos,�paralelamente�a�este�Subcomité,�em�formato�de�tróica.�
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A�UE�procura�melhorar�os�métodos�de�trabalho�destas�novas�estruturas,�nomeadamente�centrando�

as�atenções�nas�principais�questões�operacionais,�estabelecendo�prioridades�e�sequências�de�acções,�

e�definindo�conjuntamente�os�resultados�concretos�pretendidos�no�final�do�processo.�Como�é�óbvio,�

a�eficácia�e�os�resultados�concretos�do�diálogo�dependem�em�grande�medida�do�empenho�do�país�

parceiro�em�implementar�e�aplicar�os�compromissos�assumidos�no�quadro�da�PEV�nos�domínios�dos�

direitos�humanos�e�das�liberdades�fundamentais.�

�

A�comunicação�da�Comissão�intitulada�"Uma�Política�Europeia�de�Vizinhança�forte"33�(Dezembro�

de�2007)�apresentava�várias�propostas�específicas�destinadas�a�garantir�uma�oferta�mais�substancial�

da�UE�em�relação�aos�países�parceiros,�em�particular�no�que�respeita�à�integração�comercial�e�

económica,�à�mobilidade�e�à�resolução�de�conflitos�regionais.�Nas�suas�conclusões�de�Fevereiro�

de�2008,�os�Ministros�dos�Negócios�Estrangeiros�da�UE�congratularamJse�com�a�comunicação,�que�

constitui�uma�base�para�que�possa�ser�prosseguida�a�reflexão�sobre�o�modo�de�tornar�a�Política�

Europeia�de�Vizinhança�(PEV)�mais�eficaz�e�mais�atractiva�para�os�parceiros�da�PEV,�com�o�

objectivo�de�utilizar�plenamente�o�potencial�desta�política.�

�

A�comunicação�da�Comissão�intitulada�"Execução�da�Política�Europeia�de�Vizinhança�em�2007"34,�

acompanhada�de�relatórios�intercalares�por�país35�(Abril�de�2008),�registou�que�os�processos�de�

reforma�política,�embora�partilhem�de�importantes�princípios�essenciais,�são�diferentes�de�país�para�

país�ao�abrigo�da�PEV�e�reflectem�os�compromissos�por�si�assumidos�neste�contexto.�Na�Europa�de�

Leste,�todos�os�parceiros�da�PEV�que�aprovaram�planos�de�acção�são�membros�da�OSCE�e�do�

Conselho�da�Europa,�o�que�contribui�para�a�elaboração�de�uma�determinada�agenda�de�reformas�

destinada�a�uma�estreita�aproximação�com�as�normas�fundamentais�em�vigor�na�UE.�A�aplicação�de�

reformas�na�maior�parte�dos�países�da�região�realizouJse�também�num�contexto�de�crescimento�

económico�e�de�relativa�estabilidade.�No�Sul,�a�agenda�de�reformas�baseiaJse�em�valores�

consagrados�na�Declaração�de�Barcelona�e�estes,�juntamente�com�os�compromissos�da�ONU,�são�

considerados�como�pontos�de�referência.�Em�muitos�países�que�ainda�não�respeitam�plenamente�

essas�normas,�a�reforma�política�progride�lentamente.�De�um�modo�geral,�o�diálogo�político�e�a�

agenda�de�reformas�dos�parceiros�da�PEV�são�extremamente�diferenciados.�Para�além�da�

comunicação,�que�faz�uma�avaliação�global,�cada�relatório�por�país�analisou�os�progressos�

realizados�na�aplicação�do�respectivo�plano�de�acção�no�período�compreendido�

entre�1�de�Novembro�de�2006�e�31�de�Dezembro�de�2007.�

������������������������������������������������������
33�� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_774_en.pdf�
34�� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/com08_164_en.pdf�
35� http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.�
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A�UE�presta�um�apoio�técnico�e�financeiro�substancial�à�aplicação�da�PEV�através�dos�seus�

programas�de�ajuda�externa,�com�especial�destaque�para�o�Instrumento�Europeu�de�Vizinhança�e�

Parceria.�O�Mecanismo�de�apoio�à�governação�incita�os�países�vizinhos�a�ir�mais�longe�nos�seus�

processos�de�reformas.�Esse�mecanismo�presta�um�apoio�adicional,�em�acréscimo�às�dotações�

normais�por�país,�reconhecendo�e�apoiando�os�países�parceiros�que�realizaram�mais�progressos�na�

execução�da�agenda�de�reformas�acordada,�tal�como�exposta�no�seu�plano�de�acção.�De�acordo�com�

a�avaliação�dos�progressos�realizados�na�execução�dos�aspectos�de�governação�(definidos�em�linhas�

gerais)�incluídos�nos�planos�de�acção,�este�financiamento�seria�disponibilizado�para�dotações�

nacionais�adicionais,�a�fim�de�apoiar�elementosJchave�da�agenda�de�reformas,�ajudando�assim�os�

governos�reformadores�a�preparar�os�seus�eleitorados�nacionais�para�as�reformas.�O�mecanismo�foi�

atribuído�em�partes�iguais�à�Moldávia,�a�Marrocos�e�à�Ucrânia�para�o�ano�2007.�

�

2.4.� Directrizes�da�UE�em�matéria�de�direitos�humanos:�

�

As�directrizes�da�UE�em�matéria�de�direitos�humanos�são�documentos�de�orientação�aprovados�pelo�

Conselho.�As�directrizes�abrangem�questões�de�especial�importância�para�os�EstadosJMembros�

da�UE,�incluindo�a�pena�de�morte�(adoptadas�em�1998,�actualizadas�em�2008),�a�tortura�e�outras�

penas�ou�tratamentos�cruéis,�desumanos�ou�degradantes�(2001,�actualizadas�em�2008),�os�

diálogos�sobre�direitos�humanos�(2001),�as�crianças�e�os�conflitos�armados�(2003,�actualizadas�

em�2008),�os�defensores�dos�direitos�humanos�(2004)�e�os�direitos�das�crianças�(2007).�Podem�

ser�consultadas,�em�todas�as�línguas�da�UE�e�ainda�em�russo,�chinês,�árabe�e�persa,�no�seguinte�sítio�

web�do�Secretariado�do�Conselho:�http://consilium.europa.eu/HumanJRights.�

�

Além�disso,�em�Dezembro�de�2005,�a�UE�aprovou�directrizes�sobre�a�promoção�da�observância�do�

direito�internacional�humanitário�(DIH)36.�O�seu�principal�objectivo�é�criar�ferramentas�operacionais�

que�permitam�à�UE�promover�a�observância�do�DIH.�

�

As�directrizes�não�são�vinculativas,�mas�constituem�um�instrumento�muito�pragmático�da�política�

da�UE�em�matéria�de�direitos�humanos.�Facultam�aos�diferentes�intervenientes�da�UE�–�não�só�nos�

gabinetes�centrais,�mas�também�nos�países�terceiros�–�elementos�que�permitem�uma�acção�

sustentada�em�vários�domínios�que�estão�no�cerne�das�preocupações�da�UE.�

������������������������������������������������������
36� JO�C�327�de�23.12.2005,�p.�4.�
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O�modo�como�a�UE�implementou�as�directrizes�temáticas�é�abordado�mais�detalhadamente�no�

Capítulo�4.�No�Capítulo�2.6�são�dadas�informações�sobre�as�acções�empreendidas�no�âmbito�das�

directrizes�sobre�os�diálogos�em�matéria�direitos�humanos.�

�

2.5.� Diligências�e�declarações�

�

As�diligências�em�matéria�de�direitos�humanos�efectuadas�junto�das�autoridades�de�países�terceiros�

constituem�importantes�instrumentos�da�política�externa�da�UE.�As�diligências�são�geralmente�

efectuadas�a�título�confidencial�conjuntamente�pela�Presidência�em�exercício�e�pela�Presidência�

seguinte,�bem�como�pela�Comissão.�Além�disso,�a�UE�pode�fazer�declarações�públicas�apelando�a�

um�governo�ou�a�outras�partes�para�que�respeitem�os�direitos�humanos,�ou�manifestando�a�sua�

satisfação�perante�uma�evolução�positiva.�As�declarações�são�publicadas�simultaneamente�em�

Bruxelas�e�na�capital�do�país�que�assegura�a�Presidência�da�UE.�

�

RecorreJse�com�frequência�às�diligências�e�às�declarações�para�manifestar�preocupações�a�respeito�

dos�direitos�humanos.�Os�principais�problemas�abordados�são�a�protecção�dos�defensores�dos�

direitos�humanos,�a�detenção�ilegal,�os�desaparecimentos�forçados,�a�pena�de�morte,�a�tortura,�a�

protecção�das�crianças,�os�refugiados�e�os�requerentes�de�asilo,�as�execuções�extrajudiciais,�a�

liberdade�de�expressão�e�de�associação�e�o�direito�a�um�julgamento�equitativo,�bem�como�os�actos�

eleitorais.�

�

Durante�o�período�em�apreço,�a�UE�fez�declarações�relacionadas�com�os�direitos�humanos,�

nomeadamente�sobre�os�seguintes�países:�

Afeganistão,�Azerbaijão,�Bielorrússia,�Birmânia/Mianmar,�China,�Colômbia,�Estados�Unidos�da�

América,�Guatemala,�Irão,�RDC,�Rússia,�Síria,�Somália,�Sri�Lanca,�Sudão,�Togo�e�Usbequistão.�

�
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As�diligências�e�declarações�podem�também�ser�motivadas�por�acontecimentos�positivos.�No�

período�em�apreço,�a�UE�acolheu�com�satisfação,�através�de�declarações,�uma�série�de�evoluções�

positivas,�de�que�são�exemplo�os�acordos�humanitários�na�Colômbia�(9�de�Outubro�de�2007),e�a�

abolição�da�pena�de�morte�(4�de�Janeiro�de�2008)�e�a�libertação�de�defensores�dos�direitos�humanos�

no�Usbequistão�(4�de�Janeiro�de�2008).As�declarações�podem�também�ser�utilizadas�para�transmitir�

uma�mensagem�de�apoio�às�prioridades�da�UE:�por�exemplo,�a�declaração�sobre�o�Dia�Europeu�

contra�a�pena�de�morte�(declaração�comum�da�UE�e�do�Conselho�da�Europa)37,ou�a�declaração�

sobre�o�Dia�Internacional�da�ONU�em�apoio�às�vítimas�da�tortura38.�Foram�efectuadas�diligências�

em�todas�as�regiões�do�mundo�destinadas�a�promover�a�universalidade�e�a�integridade�do�Estatuto�

de�Roma�do�Tribunal�Penal�Internacional.�

�

Além�disso,�o�Alto�Representante�da�UE�para�a�PESC�profere�ocasionalmente�declarações�sobre�

evoluções�importantes�em�matéria�de�direitos�humanos.�

�

2.6.� Diálogos�e�consultas�sobre�direitos�humanos�

�

Os�diálogos�sobre�direitos�humanos�são�um�dos�instrumentos�de�que�a�União�Europeia�pode�dispor�

para�implementar�a�sua�política�em�matéria�de�direitos�humanos�e�constituem�um�elemento�

essencial�da�estratégia�global�da�UE�para�os�países�terceiros.�A�União�Europeia�estabeleceu�cerca�de�

trinta�diálogos,�consultas�e�debates�específicos�sobre�direitos�humanos�com�países�terceiros.�

������������������������������������������������������
37� Ver�igualmente�Capítulo�4.1�sobre�a�pena�de�morte.�
38� Para�mais�informações�sobre�esta�declaração,�ver�Capítulo�4.2�"Tortura�e�outras�penas�ou�tratamentos�

cruéis,�desumanos�ou�degradantes".�
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�

�

�

Actualmente,�os�diálogos�sobre�direitos�humanos�realizamJse�em�diversos�formatos:�

�

�� diálogos�estruturados�em�matéria�de�direitos�humanos;�

�� diálogos�realizados�em�subcomités�especializados�ao�abrigo�de�acordos�de�associação,�de�

acordos�de�parceria�e�cooperação�ou�de�acordos�de�cooperação,�em�particular�no�contexto�da�

Política�Europeia�de�Vizinhança;�

�� diálogos�locais�em�matéria�de�direitos�humanos;�

�� Consultas�da�Tróica�sobre�questões�de�direitos�humanos.�

�

Por�vezes,�os�direitos�humanos�são�também�debatidos�em�diálogos�ao�abrigo�do�artigo�8.º�e�em�

consultas�com�os�países�ACP�ao�abrigo�do�artigo�96.º�do�Acordo�de�Cotonu,�mas�não�são�

considerados�diálogos�sobre�direitos�humanos�enquanto�tal.�

�������������	
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�

Síntese�dos�diálogos�e�consultas�da�UE�com�países�terceiros�consagrados�aos�direitos�humanos�

(período�compreendido�entre�1�de�Julho�de�2007�e�30�de�Junho�de�2008)�

�

União�Africana� � China� � Jordânia� � Nova�Zelândia� � EUA�

Bangladesh�� � Egipto� � Laos� � � Rússia� � � Usbequistão�

Canada� � � Índia�� � Líbano� � Turquemenistão�

Camboja� � � Israel�� � Moldávia� � Tunísia�

Países�Candidatos� Japão�� � Marrocos� � Ucrânia�

�

2.6.1.�Diálogo�sobre�direitos�humanos�com�a�China�

�

Durante�o�período�em�apreço�foram�realizadas�duas�novas�rondas�de�diálogo�UEJChina�sobre�

direitos�humanos:�A�24.ª�ronda�realizouJse�em�Pequim,�em�17�de�Outubro�de�2007�e�a�25.ª�em�Brdo,�

Eslovénia,�em�15�de�Maio�de�2008.�Como�é�habitual,�em�ambas�as�ocasiões�o�pacote�de�diálogo�

incluiu�uma�visita�no�terreno�e�uma�"visita�de�cortesia"�a�nível�político,�tendo�sido�entregue�uma�

lista�de�casos�específicos�antes�das�reuniões.�Após�um�ano�de�interrupção,�em�Maio�de�2008�foi�

retomada�a�prática�de�realizar�um�seminário�jurídico�sobre�direitos�humanos�paralelamente�ao�

diálogo.�

�

Em�Pequim,�em�Outubro�de�2007,�a�reforma�do�sistema�de�justiça�penal�na�China,�a�liberdade�de�

expressão,�a�liberdade�de�religião�no�Tibete�e�os�direitos�dos�trabalhadores�eram�questões�essenciais�

para�a�UE.�Foram�obtidas�respostas�concretas�da�China�sobre�o�Pacto�Internacional�sobre�os�

Direitos�Civis�e�Políticos�(PIDCP),�a�pena�de�morte,�a�tortura,�a�liberdade�de�expressão�e�a�

cooperação�nas�instâncias�da�ONU.�Numa�troca�de�pontos�de�vista�que�levou�ao�mais�aceso�debate�

da�sessão,�a�UE�e�a�China�debateram�a�liberdade�de�religião�no�Tibete�e,�em�particular,�as�novas�

medidas�destinadas�a�reforçar�o�controlo�estatal�da�aprovação�dos�Lamas�reencarnados.�

�

No�quadro�do�diálogo,�a�Tróica�da�UE�realizou�uma�visita�no�terreno�à�Província�de�Shanxi.�

�

Durante�a�25.º�reunião�de�diálogo�realizada�em�Brdo,�Eslovénia,�em�15�de�Maio�de�2008,�foi�dada�

particular�atenção�às�questões�relacionadas�com�a�liberdade�de�expressão,�os�direitos�das�pessoas�

pertencentes�a�minorias,�em�particular�no�Tibete,�e�a�cooperação�nas�instâncias�da�ONU.�
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A�UE�manifestou�especial�preocupação�com�a�continuação�das�restrições�à�liberdade�de�expressão�

na�China,�incluindo�à�liberdade�de�imprensa�e�na�Internet,�bem�como�acerca�da�situação�dos�

defensores�dos�direitos�humanos�e�dos�peticionários.�

�

A�UE�exprimiu�uma�séria�preocupação�no�que�respeita�aos�direitos�humanos�e�à�situação�

humanitária�no�Tibete�na�sequência�dos�recentes�acontecimentos.�A�China�reiterou�detalhadamente�

a�sua�posição�habitual�sobre�a�situação�no�Tibete�e�o�papel�do�Dalai�Lama,�fazendo�embora�notar�

que�se�mantém�aberta�a�porta�para�novos�debates.�

�

Outras�actividades�relacionadas�com�o�diálogo�incluíram�uma�visita�no�terreno�às�instituições�da�

minoria�italiana�em�Koper�e�Piran�e�o�seminário�jurídico�realizado�em�Bled�em�13�e�14�de�Maio,�

que�se�centrou�no�direito�à�saúde�e�nos�direitos�das�crianças.�Este�foi�o�primeiro�seminário�deste�tipo�

realizado�desde�2006,�já�que�o�seminário�planeado�para�Maio�de�2007�em�Berlim�tinha�sido�

cancelado�devido�à�oposição�da�China�à�participação�de�duas�ONG�convidadas�pela�UE.�O�

seminário�de�Bled�proporcionou�uma�plataforma�para�a�realização�de�intercâmbios�construtivos�

entre�universitários�e�funcionários�chineses�e�europeus,�bem�como�ONG�internacionais�

especializadas�nos�temas�em�debate.�Várias�ONG�internacionais�de�direitos�humanos�que�tinham�

sido�convidadas�pela�UE,�decidiram�não�participar�no�seminário.�

�

A�próxima�ronda�de�diálogo�deverá�ter�lugar�sob�a�Presidência�Francesa,�em�Pequim,�no�segundo�

semestre�de�2008.�

�

2.6.2.�Diálogo�sobre�direitos�humanos�com�o�Irão�

�

Os�direitos�humanos�constituem�um�elemento�essencial�das�relações�globais�da�UE�com�o�Irão,�tal�

como�com�qualquer�outro�país.�Desde�2002,�a�UE�realizou�quatro�sessões�de�diálogo�sobre�direitos�

humanos�com�o�Irão,�a�última�das�quais�teve�lugar�em�Junho�de�2004.�A�União�Europeia�deplora�o�

facto�de�o�diálogo�sobre�direitos�humanos�com�o�Irão�ter�sido�congelado�desde�que�o�Irão�cancelou�

a�quinta�ronda�em�Dezembro�de�2006.�A�UE�continua�empenhada�no�reatamento�do�diálogo,�desde�

que�o�Irão�confirme�que�está�disposto�a�participar�no�processo39�com�seriedade.�

������������������������������������������������������
39� Para�mais�informações�sobre�o�Irão,�ver�Secção�6.7.�"O�Médio�Oriente�e�a�Península�Arábica.�
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2.6.3.�Diálogo�sobre�direitos�humanos�com�os�Estados�da�Ásia�Central�

�

Turquemenistão�

�

Durante�o�período�abrangido�pelo�presente�relatório,�a�UE�realizou,�em�18�de�Setembro�de�2007,�a�

última�ronda�do�diálogo�ad
hoc�com�o�Turquemenistão�em�matéria�de�direitos�humanos,�iniciado�

em�2004.�Todavia,�no�quadro�da�implementação�da�Estratégia�da�UE�para�a�Ásia�Central,�a�União�

Europeia�e�o�Turquemenistão�converteram�o�diálogo�ad
hoc�sobre�direitos�humanos�num�diálogo�

periódico�sobre�direitos�humanos,�e�realizaram�a�primeira�reunião�em�24�de�Junho�de�2008,�em�

Ashgabat.�Durante�os�debates,�a�UE�evocou�uma�vasta�série�de�aspectos�preocupantes�no�que�

respeita�à�situação�dos�direitos�humanos�no�Turquemenistão,�especialmente�em�matéria�de�liberdade�

de�associação�e�de�reunião,�liberdade�dos�meios�de�comunicação,�independência�do�aparelho�

judiciário�e�funcionamento�da�sociedade�civil,�liberdade�de�pensamento�e�de�religião,�condições�nas�

prisões�e�tortura,�direitos�das�pessoas�pertencentes�a�minorias,�liberdade�de�circulação�e�deslocações�

forçadas�e�direitos�das�crianças.�Foi�também�debatida�a�cooperação�do�Turquemenistão�com�os�

mecanismos�da�ONU.�A�UE�evocou�igualmente�junto�das�autoridades�turquemenas�alguns�casos�

individuais�que�suscitam�preocupação.�

�

Usbequistão�

�

A�segunda�ronda�do�diálogo�UEJUsbequistão�sobre�direitos�humanos�teve�lugar�em�Bruxelas�em�

5�de�Junho�de�2008,�no�âmbito�do�Subcomité�da�Justiça�e�Assuntos�Internos,�Direitos�Humanos�e�

Questões�Conexas.�Nos�debates�foi�abordada�a�situação�dos�direitos�humanos�no�Uzbequistão�e�

na�UE,�bem�como�a�evolução�registada�na�matéria�a�nível�das�instâncias�da�ONU�e�da�OSCE.�A�UE�

evocou�uma�vasta�série�de�aspectos�preocupantes�no�que�respeita�à�situação�dos�direitos�humanos�

no�Usbequistão,�especialmente�em�matéria�de�liberdade�de�expressão,�condições�nas�prisões�e�

acesso,�incluindo�o�tratamento�dos�refugiados�retornados,�seguimento�da�abolição�da�pena�de�morte,�

liberdade�de�religião,�desenvolvimento�da�sociedade�civil,�nomeadamente�das�ONG�e�dos�

defensores�dos�direitos�humanos,�e�trabalho�infantil.�A�UE�evocou�igualmente�alguns�casos�

individuais�junto�das�autoridades�usbeques.�O�Usbequistão,�por�seu�lado,�centrou�as�suas�atenções�

em�aspectos�específicos�da�situação�das�crianças�em�certos�EstadosJMembros.�



�

�

14146/1/08�REV�1� � cm/SR/jc� 33�
� DG�E�HR�� LIMITE� PT�

EncontravaJse�igualmente�prevista�a�realização,�à�margem�do�diálogo�sobre�direitos�humanos,�de�

um�seminário�da�sociedade�civil.�Não�se�tendo�chegado�a�um�acordo�em�Maio�sobre�as�respectivas�

modalidades,�o�seminário�acabou�por�se�realizar�em�2�e�3�de�Outubro,�em�Tashkent.�

�

2.6.4.�Diálogo�UELUnião�Africana�sobre�direitos�humanos�

�

A�UE�pretende�reforçar�a�cooperação�com�os�Estados�membros�da�União�Africana,�tanto�a�nível�

bilateral�como�nas�instâncias�internacionais,�nomeadamente�no�contexto�do�Conselho�dos�Direitos�

do�Homem.�Em�Setembro�de�2007,�a�Tróica�da�UE�realizou�conversações�preliminares�com�a�

Tróica�da�União�Africana.�Ambas�as�partes�chegaram�a�acordo�sobre�a�necessidade�de�reforçar�a�

cooperação�entre�a�UE�e�a�União�Africana�(UA)�sobre�direitos�humanos�e�debateram�as�

modalidades�de�um�diálogo�UEJUA.�

�

A�primeira�ronda�do�diálogo�UEJUA�realizouJse�em�Bruxelas,�em�26�de�Maio�de�2008.�As�partes�

chegaram�a�acordo�sobre�as�modalidades�do�diálogo�incluindo,�nomeadamente,�o�objectivo�de�

proceder�a�uma�avaliação�regular�dos�principais�desafios�em�matéria�de�respeito�dos�direitos�

humanos,�dos�princípios�democráticos�e�do�Estado�de�direito�em�África�e�na�Europa.�Debateram�

também�o�desenvolvimento�dos�direitos�humanos�na�UE�e�na�UA,�tendo�acordado�em�reforçar�a�sua�

cooperação�sobre�questões�pertinentes�em�instâncias�internacionais.�

�

A�próxima�ronda�do�diálogo�deverá�realizarJse�em�27�de�Outubro�de�2008,�em�Adis�Abeba.�

�

Na�sequência�da�Cimeira�de�Lisboa�de�Dezembro�de�2007,�a�UE�e�a�UA�decidiram�criar�uma�

Estratégia�conjunta,�que�inclui�uma�parceria�específica�no�domínio�dos�direitos�humanos�e�da�

governação�democrática.�A�parceria�constitui�um�complemento�aos�debates�do�diálogo�UEJUA�em�

matéria�de�direitos�humanos�e�encontraJse�estreitamente�ligada�a�esse�diálogo.�



�

�

14146/1/08�REV�1� � cm/SR/jc� 34�
� DG�E�HR�� LIMITE� PT�

2.6.5.�Consultas�sobre�direitos�humanos�com�a�Federação�da�Rússia�

�

A�sexta�ronda�de�consultas�UEJRússia�sobre�direitos�humanos�foi�realizada�em�Bruxelas,�em�

3�de�Outubro�de�2007,�e�a�sétima�ronda�em�Liubliana,�em�17�de�Abril�de�2008.�A�sexta�e,�em�

especial,�a�sétima�ronda�de�consultas�sobre�direitos�humanos�voltaram�a�abordar�muitas�das�

questões�tratadas�em�rondas�anteriores,�demonstrando�que�existem�poucos�pontos�de�acordo�entre�as�

partes,�tendo�a�Rússia�contraJatacado�sistematicamente�sempre�que�foi�objecto�de�críticas.�A�Rússia�

estava�interessada�em�centrarJse�no�processo,�salientando�que�a�Federação�Russa�via�as�consultas�

como�um�exercício�de�criação�de�confiança,�enquanto�que�a�UE�pretendia�uma�abordagem�mais�

orientada�para�os�resultados.�

�

Os�debates�abordaram�a�situação�dos�direitos�humanos�na�UE�e�na�Rússia,�bem�como�questões�

relacionadas�com�a�protecção�internacional�dos�direitos�humanos.�A�UE�evocou�alguns�aspectos�

preocupantes�na�situação�dos�direitos�humanos�na�Rússia,�em�especial�no�que�respeita�à�liberdade�

dos�meios�de�comunicação�social,�de�expressão�e�de�reunião,�em�particular�à�luz�das�recentes�

eleições�parlamentares�e�presidenciais,�ao�funcionamento�da�sociedade�civil,�aos�direitos�das�

pessoas�pertencentes�a�minorias,�à�luta�contra�o�racismo�e�a�xenofobia,�bem�como�aos�direitos�das�

crianças�e�das�mulheres.�Ambas�as�partes�debateram�os�direitos�humanos�no�Norte�do�Cáucaso.�Em�

ambas�as�ocasiões,�a�UE�evocou�também�casos�individuais�junto�da�parte�russa.�

�

Os�debates�centraramJse�igualmente�nas�obrigações�internacionais�da�UE�e�da�Rússia�em�matéria�de�

direitos�humanos,�incluindo�a�cooperação�com�os�Procedimentos�Especiais�da�ONU�neste�domínio.�

Nas�reuniões�foi�também�abordada�a�cooperação�com�o�Conselho�da�Europa,�em�especial�a�questão�

da�execução�das�decisões�do�Tribunal�Europeu�dos�Direitos�do�Homem.�A�pedido�da�Rússia,�a�UE�

forneceu�elementos�acerca�da�situação�actual�em�vários�EstadosJMembros.�

�

Mantendo�a�sua�política�de�envolver�estreitamente�a�sociedade�civil�nos�diálogos�sobre�direitos�

humanos,�a�UE�fez�questão�de�associar�as�ONG�à�preparação�das�consultas�e�realizou�uma�mesa�

redonda�com�ONG�russas�e�internacionais�no�dia�anterior�às�reuniões�de�diálogo.�As�autoridades�

russas�recusaram�participar�nas�mesas�redondas40.�

������������������������������������������������������
40� Para�mais�informações�sobre�a�Rússia,�ver�Secção�6.3.�"Rússia�e�Ásia�Central".�
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2.6.6.�Consultas�sobre�direitos�humanos�entre�a�Tróica�e�os�EUA,�o�Canadá,�o�Japão,�a�
ova�
Zelândia�e�os�países�candidatos�

�

Consultas�entre�a�Tróica�e�os�EUA�

�

As�consultas�bianuais�UEJEUA�sobre�direitos�humanos�tiveram�lugar�em�20�de�Setembro�de�2007�

(Bruxelas)�e�26�de�Fevereiro�de�2008�(Washington).�Ambas�as�reuniões�deram�origem�a�

intercâmbios�abertos,�construtivos�e�aprofundados�sobre�as�prioridades�temáticas�e�por�país,�

respectivamente�para�a�Terceira�Comissão�da�AssembleiaJGeral�das�Nações�Unidas�e�o�Conselho�

dos�Direitos�do�Homem.�Foram�debatidas�as�possibilidades�de�cooperação�e�coordenação�UEJEUA�

em�ambas�as�instâncias.�Os�EUA�manifestaram�um�cepticismo�e�uma�frustração�crescentes�acerca�

do�trabalho�do�Conselho�dos�Direitos�do�Homem,�prefigurando�a�sua�decisão�de�se�retirar�do�

Conselho�em�Junho�de�2008.�Na�reunião�de�Fevereiro�teve�lugar�uma�troca�de�pontos�de�vista�

aprofundada�sobre�os�países�que�são�fonte�de�preocupação�e�as�políticas�para�com�esses�países.�

Além�disso,�a�UE�e�os�EUA�trocaram�informações�acerca�dos�diálogos�e�consultas�sobre�direitos�

humanos�com�países�terceiros.�

�

Em�ambas�as�reuniões,�a�questão�dos�direitos�humanos�e�da�luta�contra�o�terrorismo�esteve�inscrita�

na�ordem�de�trabalhos,�constituindo�uma�oportunidade�para�que�a�UE�colocasse�uma�série�de�

questões�específicas�sobre�certas�práticas�e�políticas�dos�EUA�na�luta�contra�o�terrorismo,�e�

manifestasse�a�sua�preocupação.�A�UE�manifestou�a�sua�preocupação�perante�a�persistência�da�

aplicação�da�pena�de�morte�nos�EUA.�

�

Outras�das�questões�abordadas�foram�o�processo�de�Durban,�o�apoio�dos�EUA�aos�defensores�dos�

direitos�humanos,�o�Fundo�para�a�Democracia�da�ONU�e�uma�iniciativa�conjunta�UEJEUA�sobre�os�

prisioneiros�de�consciência.�
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Consultas�entre�a�Tróica�e�o�Canadá�

�

As�consultas�UEJCanadá�sobre�direitos�humanos�tiveram�lugar�em�6�de�Setembro�de�2007�em�

Bruxelas�e�em�28�de�Fevereiro�de�2008�em�Otava.�O�Canadá�e�os�EUA�procederam�a�uma�troca�de�

pontos�de�vista�sobre�as�prioridades�temáticas�e�por�país�para�a�Terceira�Comissão�da�AssembleiaJ

JGeral�das�Nações�Unidas�e�o�Conselho�dos�Direitos�do�Homem,�bem�como�sobre�outras�questões�

relacionadas�com�o�CDH.�Além�disso,�a�UE�e�o�Canadá�trocaram�informações�acerca�dos�diálogos�e�

consultas�sobre�direitos�humanos�com�países�terceiros.�Foram�abordados�outros�temas,�como�a�

preocupação�da�UE�relativamente�à�decisão�do�Canadá�de�se�retirar�da�Conferência�de�Análise�de�

Durban�e�a�sua�posição�relutante�no�que�respeita�à�Declaração�das�Nações�Unidas�sobre�os�direitos�

das�populações�indígenas.�

�

Consultas�entre�a�Tróica�e�o�Japão�

�

As�consultas�UEJJapão�sobre�direitos�humanos�tiveram�lugar�em�9�de�Outubro�de�2007�em�Bruxelas�

e�em�6�de�Março�de�2008�em�Genebra.�O�Japão�e�a�UE�trocaram�opiniões�acerca�da�evolução�da�

situação�no�que�respeita�ao�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�e�à�sua�interface�com�a�Terceira�

Comissão�da�AssembleiaJGeral�da�ONU,�bem�como�acerca�dos�diálogos�bilaterais�sobre�direitos�

humanos�com�países�terceiros.�A�UE�manifestou�a�sua�preocupação�perante�a�persistência�da�

aplicação�da�pena�de�morte�no�Japão.�

�

Consultas�entre�a�Tróica�e�a�
ova�Zelândia�

�

A�quarta�ronda�de�consultas�sobre�direitos�humanos�com�a�Nova�Zelândia�teve�lugar�em�

14�de�Fevereiro�de�2008�em�Bruxelas.�A�Nova�Zelândia�e�a�UE�procederam�a�uma�troca�de�pontos�

de�vista�sobre�a�evolução�da�situação�na�ONU.�Além�disso,�trocaram�informações�acerca�dos�

diálogos�e�consultas�sobre�direitos�humanos�com�países�terceiros.�Outra�questão�importante�em�

discussão�foi�o�seguimento�da�resolução�AGNU�sobre�a�moratória�sobre�a�pena�de�morte�e�a�sua�

abolição.�
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Consultas�entre�a�Tróica�e�os�países�candidatos�

�

As�consultas�bianuais�sobre�direitos�humanos�com�os�países�candidatos�–�Croácia,�antiga�República�

jugoslava�da�Macedónia�(ARJM)�e�Turquia�–�tiveram�lugar�a�8�de�Outubro�de�2007�e�

a�11�de�Fevereiro�de�2008�em�Bruxelas.�A�UE�informou�os�países�candidatos�acerca�das�prioridades�

da�UE�no�que�respeita�à�promoção�dos�direitos�humanos,�nomeadamente�em�matéria�de�iniciativas�

da�UE�ao�nível�da�ONU,�e�solicitou�o�apoio�desses�países.�A�Croácia,�a�ARJM�e�a�Turquia�

informaram�a�UE�sobre�as�respectivas�políticas�gerais�em�matéria�de�direitos�humanos.�

�

2.7.� Cláusulas�sobre�direitos�humanos�nos�acordos�de�cooperação�com�países�terceiros�

�

Desde�1995,�a�Comunidade�Europeia�tem�procurado�inserir�uma�cláusula�sobre�direitos�humanos�

em�todos�os�acordos,�com�excepção�dos�acordos�sectoriais,�celebrados�com�países�não�

industrializados.�A�cláusula�faz�dos�direitos�humanos�uma�questão�de�interesse�comum�e�um�

elemento�do�diálogo�entre�as�partes,�servindo�igualmente�de�base�para�a�aplicação�de�medidas�

positivas�ao�mesmo�título�que�as�outras�disposiçõesJchave�do�acordo.�Em�caso�de�violação�grave�e�

persistente�dos�direitos�humanos,�a�cláusula�sobre�direitos�humanos�permite�a�uma�das�partes�no�

acordo�tomar�medidas�restritivas�contra�a�parte�em�falta,�proporcionalmente�à�gravidade�da�violação�

cometida.�Em�15�de�Outubro�de�2007,�a�Comunidade�Europeia�celebrou�um�Acordo�Provisório�

sobre�Comércio�e�Matérias�Conexas�com�a�República�de�Montenegro�que�contém�uma�cláusula�

sobre�direitos�humanos41.�

�

Na�sua�resolução�de�8�de�Maio�de�2008�sobre�o�Relatório�Anual�sobre�os�Direitos�Humanos�no�

Mundo�de�2007�e�a�política�da�UE�nesta�matéria,�o�Parlamento�Europeu�deplorou�o�facto�de�a�

cláusula�sobre�direitos�humanos�e�a�democracia�não�estar�a�ser�aplicada�de�modo�concreto�devido�à�

falta�de�um�mecanismo�que�permita�a�sua�execução.�O�Parlamento�reiterou�o�seu�apelo�para�que�

sejam�aplicadas�cláusulas�sobre�direitos�humanos�através�de�um�processo�mais�transparente�de�

consultas�entre�as�partes.�

������������������������������������������������������
41� Para�uma�lista�dos�acordos�que�contêm�cláusulas�sobre�direitos�humanos,�consultar�a�base�de�dados�do�

Serviço�dos�Tratados�da�Comissão:�http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do�
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2.8.� Actividades�financiadas�ao�abrigo�do�Instrumento�Europeu�para�a�Democracia�e�os�
Direitos�do�Homem�(IEDDH)42�

�

O�Instrumento�Europeu�para�a�Democracia�e�os�Direitos�do�Homem�(IEDDH)�sucedeu�em�2007�à�

Iniciativa�IEDDH�como�instrumento�independente�de�financiamento�especificamente�destinado�a�

complementar�a�assistência�comunitária�prestada�através�da�cooperação�bilateral�económica�e�para�o�

desenvolvimento.�Contribui�para�o�desenvolvimento�e�a�consolidação�da�democracia�e�do�Estado�de�

direito�e�para�a�promoção�e�protecção�dos�direitos�humanos�e�das�liberdades�fundamentais�em�todo�

o�mundo.�O�actual�documento�de�estratégia�do�IEDDH�para�2007–2010�será�implementado�com�

base�nos�programas�de�acção�anuais43.�Os�parceiros�do�IEDDH�são�principalmente�organizações�da�

sociedade�civil�locais�e�internacionais�(91%�das�contribuições),�mas�também�organismos�

intergovernamentais�internacionais�com�conhecimentos�especializados�(9%�das�contribuições).�

�

O�trabalho�que�efectuaram�as�organizações�da�sociedade�civil,�para�elas�e�através�delas,�confere�

ao�IEDDH�o�seu�perfil�peculiar.�Por�um�lado,�promove�o�tipo�de�sociedade�aberta�que�a�sociedade�

civil�exige�para�se�desenvolver�e,�por�outro,�apoia�a�sociedade�civil�no�sentido�de�se�tornar�uma�

força�eficaz�de�diálogo�e�reforma.�O�IEDDH�é�um�instrumento�de�financiamento�independente�que�

pode�ser�utilizado�até�em�situações�em�que�não�existam�laços�de�cooperação�para�o�

desenvolvimento�com�a�Comunidade�Europeia.�O�IEDDH�pode�financiar�projectos�sem�a�

autorização�dos�governos�ou�de�outras�autoridades�públicas.�

�

As�actividades�decorrem�nos�planos�nacional,�regional�e�mundial.�As�Delegações�da�Comissão�nos�

países�terceiros�têm�a�seu�cargo�a�gestão�dos�projectos�IEDDH�a�nível�nacional.�Em�2007J2008,�os�

recursos�IEDDH�para�projectos�de�direitos�humanos�e�de�democracia�ascenderam�a�mais�de�

EUR�108�milhões,�tornando�possível�financiar�uma�vasta�gama�de�projectos�em�mais�de�80�países.�

Além�disso,�as�Missões�de�Observação�de�Eleições�da�UE�(MOE)�foram�financiadas�ao�abrigo�

do�IEDDH44.�As�missões�de�observação�de�eleições�da�EU�afirmaramJse�como�um�meio�essencial�

de�fomento�do�processo�democrático�num�país.�

������������������������������������������������������
42� Regulamento�(CE)�n.º�1889/2006�do�Parlamento�Europeu�e�do�Conselho,�de�20�de�Dezembro�de�2006,�

que�institui�um�instrumento�financeiro�para�a�promoção�da�democracia�e�dos�direitos�humanos�a�nível�
mundial�(JO�L�386�de�29.12.2006,�p.�1).�

43�� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/doc/index.htm�
44� Ver�Capítulo�4.11.�sobre�Democracia�e�eleições.�
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Com�base�no�novo�Regulamento�Financeiro,�que�permite�formas�mais�flexíveis�e�inovadoras�de�

financiamento,�o�novo�IEDDH�inclui�a�possibilidade�de,�em�determinadas�circunstâncias,�financiar�

não�apenas�organizações�registadas,�mas�também�entidades�não�jurídicas.�Além�disso,�prevê�a�

possibilidade�de�"reJatribuição",�o�que�significa�que�para�melhorar�os�direitos�humanos�em�

situações�em�que�estes�mais�se�encontrem�em�perigo,�as�organizações�da�sociedade�civil�que�têm�a�

seu�cargo�a�implementação�do�projecto�podem�conceder�pequenas�subvenções�a�outras�organizações�

locais,�a�entidades�não�jurídicas�ou�individualmente�a�defensores�dos�direitos�humanos.�

�

RealizamJse�reuniões�periódicas�entre�a�Comissão�e�representantes�da�sociedade�civil�tanto�a�nível�

local�nos�países�parceiros,�como�em�Bruxelas�com�as�plataformas�de�ONG�de�interesse�para�

o�IEDDH,�a�fim�de�aumentar�o�diálogo�com�parceiros�de�execução�e�de�partilhar�informações.�

O�IEDDH�inclui�também�fundos�para�o�reforço�de�capacidades�das�organizações�locais�da�

sociedade�civil�em�países�parceiros.�

�

Identificação,�selecção�e�financiamento�de�projectos45�

�

Para�atingir�os�objectivos�do�novo�instrumento�IEDDH,�os�projectos�são�seleccionados�de�três�

maneiras�diferentes.�

�

Foram�lançados�sete�convites�à�apresentação�de�propostas�a�nível�mundial�entre�Julho�de�2007�e�

Junho�de�2008�num�montante�total�de�EUR�57,5�milhões�retirados�dos�orçamentos�de�2007�e�2008.�

Esses�convites�à�apresentação�de�propostas�centraramJse�na�melhoria�do�respeito�pelos�direitos�

humanos�e�pelas�liberdades�fundamentais�nos�países�e�regiões�em�que�corriam�maiores�riscos�no�

apoio�a�acções�nos�domínios�abrangidos�pelas�directrizes�da�UE�em�matéria�de�direitos�humanos�

(diálogos�sobre�direitos�humanos,�defensores�dos�direitos�humanos,�pena�de�morte,�tortura);�essa�

prestação�de�apoio�a�campanhas�da�sociedade�civil�a�nível�mundial,�relacionadas�com�o�TPI,�bem�

como�com�programas�de�mestrado�em�direitos�humanos�e�em�democratização�fora�da�UE.�

������������������������������������������������������
45� Consta�do�Anexo�II�uma�panorâmica�dos�projectos�do�IEDDH�financiados�no�período�de�Julho�

de�2007�a�Junho�de�2008.�
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Desde�2002,�registaJse�um�incremento�considerável�de�microprojectos�por�países�com�convites�

locais�à�apresentação�de�propostas�geridos�pelas�delegações�da�Comissão.�Em�2007,�a�Comissão�

disponibilizou�um�montante�de�EUR�31,8�milhões�para�projectos�locais�no�âmbito�das�denominadas�

"Medidas�de�apoio�por�país".�Estas�formas�de�apoio�em�47�países�destinavamJse�ao�reforço�do�papel�

da�sociedade�civil�na�promoção�dos�direitos�humanos�e�das�reformas�democráticas,�ao�apoio�à�

conciliação�pacífica�de�grupos�de�interesses�e�à�consolidação�da�participação�e�da�representação�

políticas.�As�subvenções�no�âmbito�das�medidas�de�apoio�por�país�ciframJse�entre�EUR�10�000�

e�EUR�300�000.�

�

Os�projectos�seleccionados�sem�recurso�aos�convites�à�apresentação�de�propostas�são�parcerias�

estratégicas�destinadas�ao�"apoio�e�reforço�do�quadro�internacional�e�regional�para�a�defesa�dos�

direitos�humanos,�da�justiça,�do�Estado�de�Direito�e�a�promoção�da�democracia".�Em�2007–2008,�a�

contribuição�da�UE�para�as�parcerias�estratégicas�ascendeu�a�EUR�18,2�milhões�e�incluiu�

nomeadamente�o�Programa�Conjunto�com�o�Conselho�da�Europa,�o�projecto�de�gestão�conjunto�

CEJOSCE�para�fomento�da�democratização�e�dos�direitos�humanos�na�Europa�Oriental�e�uma�

contribuição�para�a�produção�e�a�apresentação�de�filmes�como�instrumentos�de�comunicação�sobre�

direitos�humanos�no�âmbito�do�60.º�aniversário�da�Declaração�Universal�dos�Direitos�do�Homem.�

As�parcerias�incluem�ainda�uma�contribuição�anual�para�o�Plano�de�Gestão�Estratégica�do�Alto�

Comissariado�para�os�Direitos�do�Homem�e�para�os�mestrados�em�Direitos�Humanos�e�

Democratização�do�Centro�InterJUniversitário�Europeu�para�os�Direitos�Humanos�e�a�

Democratização.�

�

Avaliações�e�análises�

�

Uma�avaliação�do�apoio�do�IEDDH�à�prevenção�da�tortura�e�aos�centros�de�reabilitação46�das�

vítimas�da�tortura�avaliou�36�projectos�realizados�nos�últimos�cinco�anos�em�28�países�do�Médio�

Oriente/Ásia,�África,�Europa�Oriental�e�Ocidental�e�na�América�Latina.�A�avaliação�concluiu�que�os�

trabalhos�sobre�a�prevenção�da�tortura�contribuíam�de�forma�positiva�para�a�situação�da�tortura�e�de�

outras�questões�em�matéria�de�direitos�humanos�num�grande�número�de�países.�A�assistência�às�

vítimas�da�tortura�prestada�por�centros�de�reabilitação�das�vítimas�da�tortura�tem�vindo�a�aumentar,�

tal�como�a�melhoria�da�qualidade�dos�serviços.�A�pertinência,�eficácia�e�eficiência�dos�projectos�

foram�consideradas�altamente�satisfatórias.�A�avaliação�concluiu�também�que�não�era�fácil�avaliar�

projectos�sobre�reabilitação�de�vítimas�da�tortura�devido�à�falta�de�indicadores�pertinentes,�

objectivos�e�verificáveis.�

������������������������������������������������������
46�� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/documents/evaluation_torture_projects_en.pdf�
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Além�disso,�uma�análise�de�todos�os�projectos�do�IEDDH�desde�o�ano�2000�dá�uma�panorâmica�do�

que�o�IEDDH�apoiou�e�do�modo�como�a�sua�relevância�e�impacto�poderiam�ser�avaliados.�O�estudo�

teórico�produziu�compêndios�electrónicos47�que�abrangem�todos�os�projectos�IEDDH�organizados�

geograficamente�e�por�temas.�Os�compêndios�são�actualizados�regularmente.�

�

3.� ACÇÕES�DO�PARLAME
TO�EUROPEU�
O�DOMÍ
IO�DOS�DIREITOS�HUMA
OS�

�

O�Parlamento�Europeu�(PE)�continuou�a�ser�uma�voz�importante�no�domínio�dos�direitos�humanos�e�

das�questões�de�democracia48.�No�período�em�apreço,�contribuiu�para�a�formulação,�implementação�

e�avaliação�de�políticas�no�domínio�dos�direitos�humanos�através�das�suas�resoluções,�relatórios,�

missões�a�países�terceiros,�eventos�relacionados�com�os�direitos�humanos,�delegações�

interparlamentares�e�comissões�parlamentares�mistas�com�países�terceiros,�perguntas�orais�e�escritas�

e�audições�especiais�sobre�questões�específicas,�bem�como�através�da�atribuição�anual�do�Prémio�

dos�Direitos�Humanos,�o�prémio�Sakharov�para�a�liberdade�de�pensamento.�Através�dos�debates�

públicos�em�sessão�plenária,�da�actividade�das�comissões,�subcomissões�e�grupos�de�trabalho,�o�PE�

fiscaliza�a�acção�do�Conselho�e�da�Comissão.�O�Presidente�do�PE,�assim�como�os�presidentes�das�

comissões,�subcomissões�e�delegações,�também�evocam�regularmente�as�questões�de�direitos�

humanos�com�os�representantes�de�países�terceiros,�quer�pessoalmente�quer�nas�trocas�de�

correspondência.�

�

A�Subcomissão�dos�Direitos�do�Homem�da�Comissão�dos�Assuntos�Externos,�sob�a�presidência�de�

Hélène�Flautre�(Verdes/EFA)�está�no�centro�das�discussões�sobre�direitos�humanos�no�Parlamento.�

Toma�iniciativas�parlamentares�neste�domínio�e�constitui�um�fórum�permanente�de�debate�sobre�a�

situação�dos�direitos�humanos�e�o�desenvolvimento�da�democracia�nos�países�não�UE.�Estas�

questões�são�debatidas�com�outras�instituições�da�UE,�com�os�Relatores�Especiais�da�ONU�e�com�

representantes�do�PNUD,�com�o�Conselho�da�Europa,�com�representantes�dos�governos,�defensores�

dos�direitos�humanos�e�ONG.�

������������������������������������������������������
47� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/projects_en.htm.�
48� As�principais�actividades�do�PE�em�matéria�de�direitos�humanos�no�contexto�das�relações�externas�são�

descritas�em�termos�gerais�no�seguinte�sítio�web:�
http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/default.htm.�
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Um�dos�principais�objectivos�da�Subcomissão�consiste�em�integrar�horizontalmente�as�questões�dos�

direitos�humanos�em�todos�os�aspectos�das�relações�externas�da�UE.�Para�tal,�formulou,�

nomeadamente,�directrizes�para�todas�as�delegações�interparlamentares�do�PE�com�países�terceiros.�

�

Durante�o�período�em�apreço,�a�Subcomissão�dos�Direitos�do�Homem�organizou�diversas�trocas�

de�pontos�de�vista�e�audiências,�nomeadamente�sobre�as�seguintes�questões�de�direitos�

humanos:�

A�China�nas�vésperas�das�Olimpíadas�e�após�o�diálogo�sobre�direitos�humanos�com�a�China,�a�

situação�problemática�no�Tibete,�a�situação�dos�direitos�humanos�na�Rússia�e�os�problemas�entre�a�

Rússia�e�o�ODIHR�no�que�diz�respeito�às�observações�de�eleições,�os�direitos�humanos�na�Birmânia,�

no�Afeganistão,�no�Iraque,�no�Irão,�nos�Estados�do�Golfo,�os�prisioneiros�palestinianos,�o�campo�de�

prisioneiros�de�Guantanamo�Bay,�os�direitos�humanos�na�Ásia�meridional,�na�Ásia�central�com�

ênfase�especial�no�Usbequistão,�a�cooperação�no�contexto�da�EuroMed,�o�programa�da�Agência�dos�

Direitos�Fundamentais,�a�Síria,�os�direitos�humanos�na�estratégia�UEJÁfrica,�a�Guatemala,�os�direitos�

humanos�na�Política�de�Vizinhança�da�UE,�a�Croácia�e�a�Turquia,�o�Conselho�dos�Direitos�do�

Homem�e�os�direitos�das�crianças.�

�

A�Subcomissão�efectuou�também�uma�reunião�extraordinária�em�Estrasburgo�com�Asma�Jahangir,�

Relatora�Especial�sobre�a�Liberdade�de�Religião�ou�Crença.�Asma�Jahangir�interveio�também�na�

sessão�plenária,�no�contexto�do�Ano�Europeu�do�diálogo�intercultural.�

�

Em�Junho�de�2008,�a�Subcomissão�dos�Direitos�do�Homem�organizou�uma�primeira�reunião�da�

Rede�de�Comissões�dos�Direitos�do�Homem�dos�parlamentos�nacionais�da�União�Europeia,�

criada�em�2007�sob�a�Presidência�Alemã�da�UE,�tendo�sido�dada�ênfase�especial�à�luta�contra�a�

tortura�enquanto�prioridade�essencial�para�a�UE�no�contexto�do�Dia�Internacional�de�Apoio�às�

Vítimas�da�Tortura.�Na�presença�de�Manfred�Nowak,�Relator�Especial�da�ONU�sobre�a�tortura,�os�

membros�presentes�acordaram�numa�declaração�sobre�esta�questão�que�declara,�nomeadamente,�que�

os�EstadosJMembros�devem�financiar�centros�de�reabilitação�para�vítimas�da�tortura�e�assinar�e�

ratificar�o�Protocolo�facultativo�à�Convenção�Internacional�contra�a�Tortura�e�outras�Penas�ou�

Tratamentos�Cruéis,�Desumanos�ou�Degradantes.�
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A�Assembleia�Parlamentar�EuroLMediterrânica�proporciona�oportunidades�de�diálogo�

parlamentar�sobre�questões�de�direitos�humanos�e�democracia�com�os�países�do�Mediterrâneo.�

Em�2008,�a�Sessão�Plenária�realizouJse�em�Atenas�em�27�e�28�de�Março.�A�Comissão�dos�Assuntos�

Externos,�Segurança�e�Direitos�do�Homem�instituiu�a�prática�de�incluir�em�todas�as�ordens�do�dia�

um�ponto�permanente�sobre�direitos�humanos,�preparado�por�um�pequeno�grupo�que�inclui�o�

Presidente�da�Subcomissão�dos�Direitos�do�Homem�do�PE.�As�questões�tratadas�foram�a�situação�da�

pena�de�morte�na�região,�bem�como�as�políticas�de�migração�numa�perspectiva�dos�direitos�

humanos.�

�

O�Parlamento�Europeu�participa�também�activamente�nas�missões�de�observação�eleitoral,�dando�

assim�mais�um�contributo�para�o�reforço�dos�direitos�humanos�e�da�democracia�nos�países�terceiros.�

É�hoje�prática�estabelecida�escolher�um�deputado�do�Parlamento�Europeu�para�chefiar�as�missões�de�

observação�eleitoral�da�União�Europeia,�bem�como�enviar�uma�delegação�do�Parlamento�Europeu�

para�breves�períodos�de�observação�em�complemento�dessas�missões.�O�Parlamento�Europeu�atribui�

grande�importância�à�questão.�

�

No�relatório�de�iniciativa�elaborado�por�Hélène�Flautre,�a�Subcomissão�abordou�o�funcionamento�

das�sanções�da�UE�contra�países�terceiros.�Esse�relatório�apelava�à�racionalização�da�utilização�

de� sanções� pela� União� Europeia� como� instrumento� de� política� externa.� Em� geral,� o� relatório�

salientou�a�necessidade�de�desenvolver�uma�política�de�sanções�transparente�e�eficaz�de�acordo�com�

os�compromissos�da�UE�no�domínio�humanitário�e�em�matéria�de�direitos�humanos,�coerente�com�a�

sua�prática�e�que�introduza�marcas�de�referência�clara�e�transparentes.�
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Os�relatórios�de�iniciativa�são�um�dos�instrumentos�mais�eficazes�à�disposição�do�Parlamento�

Europeu�para�exprimir�a�sua�posição�de�princípio�e�chamar�a�atenção�de�outros�intervenientes�no�

domínio�dos�direitos�humanos,�nomeadamente�o�Conselho�e�a�Comissão.�Em�relação�a�este�aspecto,�

o�principal�relatório�é�o�relatório�anual�sobre�a�situação�em�matéria�de�direitos�humanos�no�

mundo�e�sobre�a�política�da�UE�neste�domínio,�que,�no�âmbito�da�responsabilidade�do�

Parlamento�Europeu,�analisa�as�políticas�da�UE.�O�último�Relatório�Anual�do�PE�foi�redigido�pelo�

Deputado�Marco�Cappato�(ALDE)�e�a�resolução�correspondente�foi�aprovada�em�sessão�plenária�

em�Maio�de�2008.�A�resolução49contém�uma�análise�da�actividade�da�União�Europeia�em�todos�os�

seus�aspectos�no�domínio�dos�direitos�humanos,�e�apresenta�propostas�destinadas�a�reforçar�o�seu�

impacto.�Foram�abordados�temas�como�as�actividades�da�UE�em�organizações�internacionais,�a�

integração�transversal�dos�direitos�humanos�noutros�domínios�de�acção,�incluindo�o�comércio,�e�o�

diálogo�sobre�direitos�humanos�entre�a�UE�e�países�terceiros.�

�

Em�Dezembro�de�2007,�o�Parlamento�Europeu�atribuiu�o�Prémio�anual�dos�Direitos�Humanos,�o�

Prémio�Sakharov�pela�Liberdade�de�Pensamento,�a�Salih�Mahmoud�Osman,�um�advogado�no�

Sudão,�pela�sua�luta�pelas�vítimas�de�massacres�no�Darfur.�

�

Realiza�também�um�diálogo�regular�com�organizações�internacionais�e�regionais,�nomeadamente�

com�a�Assembleia�Parlamentar�da�OSCE�e�o�Conselho�da�Europa.�Neste�contexto,�foi�criado�um�

diálogo�permanente�com�o�Gabinete�do�Comissário�do�Conselho�da�Europa�para�os�Direitos�

Humanos.�

�

Durante�o�período�em�apreço,�a�Subcomissão�teve�ainda�oportunidade�de�proceder�periodicamente�a�

uma�troca�de�pontos�de�vista�com�o�Presidente�do�Grupo�dos�Direitos�Humanos�do�Conselho�

(COHOM),�que�apresentou�o�programa�de�trabalho�do�COHOM�e�prestou�informações�aos�

membros�da�Subcomissão.�

�

A�Subcomissão�acompanha�e�avalia�a�implementação�dos�instrumentos�da�UE�no�domínio�dos�

direitos�humanos�e�dá�espacial�atenção�à�implementação�das�Directrizes�da�UE�sobre�direitos�

humanos.�No�período�abrangido�pelo�presente�relatório,�a�Subcomissão�encomendou�um�estudo�

específico�sobre�a�implementação�das�directrizes�da�UE�sobre�tortura�e�outras�penas�ou�tratamentos�

cruéis,�desumanos�ou�degradantes,�a�fim�de�contribuir�para�o�processo�de�revisão�das�directrizes,�

que�será�levado�a�cabo�pelo�COHOM.�

������������������������������������������������������
49� PE�400.468v02.00.�
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O�PE�organizou�trocas�de�pontos�de�vista�sobre�novas�as�directrizes�da�UE�em�matéria�de�protecção�

e�promoção�dos�direitos�das�crianças,�bem�como�sobre�as�directrizes�da�UE�em�matéria�de�crianças�

e�conflitos�armados.�

�

Além�disso,�a�Subcomissão�exerceu�pressão�constante�sobre�as�Instituições�da�UE�para�melhorar�a�

eficácia�da�implementação�das�directrizes�da�UE�sobre�os�defensores�dos�direitos�humanos,�com�

especial�incidência�nas�medidas�de�facilitação�de�vistos�para�defensores�dos�direitos�humanos�

ameaçados.�Nos�debates�sobre�o�Instrumento�Europeu�para�a�Democracia�e�os�Direitos�do�Homem�

(IEDDH),�a�Subcomissão�conseguiu�garantir�que�os�programas�financiados�pelo�IEDDH�

melhorariam�imediatamente�as�actividades�de�apoio�aos�defensores�dos�direitos�humanos.�

�

�

Estudos�lançados�pela�Subcomissão�dos�Direitos�do�Homem:�

�� Diálogos�políticos�sobre�direitos�humanos�–�elementos�de�síntese;�

�� Crime�de�honra�–�causas�e�consequências;�

�� Sanções�da�UE�e�da�ONU�e�respeito�pelos�direitos�humanos�e�liberdades�fundamentais;�

�� Direitos�humanos�e�conflitos�congelados�nos�países�vizinhos�a�Leste;�

�� Papel�da�UE�no�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�das�Nações�Unidas.�

�


otas�de�informação�solicitadas�pela�Subcomissão�dos�Direitos�do�Homem:�sobre�o�diálogo�entre�

a�UE�e�a�China�sobre�direitos�humanos;�sobre�a�situação�dos�direitos�humanos�na�Rússia�"Cidadãos�

em�perigo�–�direitos�humanos�e�liberdades�na�Rússia�de�Putin";�sobre�os�acordos�de�readmissão�e�o�

respeito�pelos�direitos�humanos�em�países�terceiros;�sobre�o�Tribunal�Penal�Internacional�para�a�

antiga�Jugoslávia;�uma�nota�geográfica�sobre�os�direitos�humanos�no�Afeganistão;�sobre�as�

consequências�jurídicas�e�políticas�que�podem�advir�da�decisão�do�Tribunal�Constitucional�turco�

relativa�ao�estatuto�do�partido�AK�no�governo�e�sobre�a�situação�dos�direitos�humanos�na�China�após�

os�Jogos�Olímpicos.�

�
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No�que�diz�respeito�aos�diálogos�e�consultas�sobre�direitos�humanos�com�países�terceiros,�o�

Secretariado�do�PE�foi�convidado�periodicamente�a�participar�nas�reuniões�preparatórias�da�UE�com�

as�ONG�e�nos�Seminários�Jurídicos�antes�de�várias�rondas�de�diálogo�e�obteve�informações�da�

Presidência,�do�Conselho�e�da�Comissão�(por�vezes�discutidas�publicamente�em�reuniões�da�

Subcomissão).�Na�sequência�da�aprovação�do�relatório�do�PE�sobre�os�diálogos�sobre�direitos�

humanos�e�as�consultas�sobre�direitos�humanos�com�países�terceiros,�os�representantes�da�Comissão�

e�do�Conselho�manifestaram�a�sua�disponibilidade�para�cooperar�mais�estreitamente�com�o�

Parlamento,�realizando�reuniões�sistemáticas�de�representantes�do�Conselho�e�da�Comissão�com�os�

deputados�do�PE�que�se�dedicam�a�estas�questões,�antes�e�depois�de�cada�ronda�de�todos�os�diálogos�

e�consultas,�bem�como�reuniões�das�estruturas�pertinentes�dedicadas�aos�direitos�humanos,�tais�

como�as�subcomissões�da�PEV�sobre�direitos�humanos.�Tais�reuniões�permitem�que�o�Parlamento�

seja�informado,�contribua�para�a�ordem�do�dia�dos�diálogos/consultas/subcomissões�e�avalie�os�

resultados�obtidos�nestas�instâncias.�

�

Uma�das�principais�instâncias�de�cooperação�no�domínio�dos�direitos�humanos�é�o�Conselho�dos�

Direitos�do�Homem�(CDH)�das�Nações�Unidas,�com�sede�em�Genebra,�cujos�trabalhos�o�PE�

acompanhou�com�grande�interesse�e�expectativa.Numa�resolução�aprovada�em�21�de�Fevereiro�

de�2008,�o�Parlamento�mandatou�uma�delegação�de�Deputados�do�PE�para�acompanhar�a�7.ª�sessão�

do�CDH,�pois�iria�analisar�uma�série�de�questões�recorrendo�a�novos�métodos�de�trabalho�e�afinar�o�

sistema�de�Revisão�Periódica�Universal.�A�resolução�sublinhou�o�papel�crucial�do�CDH�na�

arquitectura�geral�da�ONU�e�salientou�que�a�credibilidade�do�CDH�assenta�na�execução�das�

reformas�e�mecanismos�propostos�de�uma�forma�que�reforce�a�sua�capacidade�para�abordar�as�

violações�dos�direitos�humanos�em�todo�o�mundo.�No�tocante�ao�novo�sistema�de�Revisão�Periódica�

Universal,�o�PE�instou�os�EstadosJMembros�da�UE�e�a�Comissão�a�garantirem�que�as�conclusões�de�

todas�as�revisões�periódicas�universais�sejam�tidas�em�conta�nos�programas�de�ajuda�da�UE.�A�

resolução�sublinhou�ainda�a�necessidade�de�a�UE�falar�a�uma�só�voz�ao�abordar�questões�de�direitos�

humanos,�apelando�simultaneamente�todos�os�EstadosJMembros�da�UE�a�salientarem�a�posição�

da�UE�a�fim�de�lhe�dar�mais�peso.�

�

Entre�17�e�19�de�Março�de�2008,�uma�delegação�de�deputados�do�PE�participou�na�7.ª�sessão�

do�CDH,�tendoJse�avistado�com�a�Presidência�da�UE�e�os�embaixadores�dos�EstadosJMembros�e�de�

outros�Estados,�com�os�Relatores�Especiais�e�com�organizações�não�governamentais.�A�delegação�

procurou�influenciar�as�decisões�fundamentais�sobre�questões�de�importância�crucial�discutidas�na�

sessão,�incluindo�a�revisão,�a�racionalização�e�a�melhoria�dos�mandatos�dos�procedimentos�

especiais,�bem�como�a�melhor�implementação�possível�do�sistema�de�revisão�periódica�universal.�
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Durante�todo�o�período�em�apreço,�a�Subcomissão�dos�Direitos�do�Homem�manteve�contactos�

estreitos�com�o�Presidente�do�CDH�e�consagrou�uma�reunião�ao�trabalho�no�CDH�da�ONU.�Nos�

debates�focou�em�especial�a�revisão�periódica�universal,�os�critérios�de�adesão�e�os�mandatos�dos�

Relatores�Especiais.�

�

Em�Novembro�de�2007,�por�iniciativa�do�seu�Presidente,�os�membros�da�Subcomissão�dos�Direitos�

do�Homem�participaram�na�3.ª�Comissão�da�AGNU�e�saudaram�a�aprovação�da�iniciativa�

patrocinada�pela�UE�de�uma�moratória�sobre�a�pena�de�morte.�Esta�questão�foi�também�tratada�

numa�resolução�do�Parlamento�Europeu�relativa�à�moratória�universal�sobre�a�pena�de�morte50.�

�

Em�Abril�de�2008,�uma�delegação�de�Deputados�do�Parlamento�Europeu,�na�sua�maioria�membros�

da�Subcomissão�dos�Direitos�do�Homem,�participou�na�Sétima�Sessão�do�Fórum�Permanente�

da�ONU�sobre�questões�indígenas�em�Nova�Iorque,�para�a�qual�se�documentou�numa�reunião�

preparatória�sobre�direitos�indígenas�em�31�de�Março�de�2008�em�que�participaram�um�membro�e�o�

chefe�do�secretariado�do�referido�Fórum.�No�contexto�da�aprovação�de�uma�declaração�da�AGNU�

sobre�os�direitos�dos�povos�indígenas,�a�Subcomissão�dos�Direitos�do�Homem�do�PE�assumiu�a�

tarefa�de�promover�as�recomendações�nas�instituições�europeias.�

�

No�período�em�apreço,�o�PE�enviou�delegações�ou�representações�oficiais�a�numerosos�eventos,�

entre�os�quais�o�Fórum�UEJONG�sobre�Direitos�Humanos.�Além�disso,�enviou�delegações�a�países�

terceiros�específicos�(p.ex.�Turquia�e�Croácia).�

�

Tal�como�a�Subcomissão�dos�Direitos�do�Homem,�também�a�Comissão�do�Desenvolvimento�

organiza�reuniões�periódicas�sobre�os�direitos�humanos�e�outras�questões�específicas,�como�o�

registo�de�nascimento�nos�países�em�desenvolvimento.�No�período�em�apreço,�a�Comissão�do�

Desenvolvimento�discutiu�em�especial�a�situação�na�Birmânia/Mianmar.�

������������������������������������������������������
50� P6_TA(2007)�0418.�
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Além�disso,�as�delegações�interparlamentares�do�PE�discutem�regularmente�questões�de�direitos�

humanos�com�deputados�de�diversos�países.�A�Assembleia�Parlamentar�Paritária�UELACP�é�o�

principal�fórum�para�o�diálogo�político�entre�o�PE�e�os�deputados�dos�países�de�África,�das�Caraíbas�

e�do�Pacífico.�Durante�a�décima�quarta�sessão�da�Assembleia�realizada�em�Kigali�(Ruanda)�de�17�

a�22�de�Novembro�de�2007,�foi�aprovada�uma�resolução�conjunta�ACPJUE�sobre�a�situação�na�parte�

oriental�da�República�Democrática�do�Congo�que�apelava�à�comunidade�internacional�no�sentido�de�

chegar�a�um�consenso�sobre�as�próximas�medidas�estratégicas.�Foi�aprovada�outra�resolução�

conjunta�sobre�a�questão�das�eleições�e�dos�processos�eleitorais�nos�países�ACP�e�da�UE.�A�

completar�o�trabalho�da�Assembleia,�um�seminário�conjunto�ACPJUE�focou�o�papel�crucial�

desempenhado�pelos�tribunais�"Gatchatcha"�no�processo�de�reconciliação�no�Ruanda.�O�Gabinete�

da�Assembleia�Parlamentar�Paritária�UEJACP�aprovou�e�publicou�um�relatório�conjunto�sobre�a�

liberdade�de�associação�nos�países�ACP.�

�

A�décima�quinta�sessão�da�Assembleia�realizouJse�em�Liubliana�(Eslovénia)�de�15�a�20�de�Março�

de�2008;�nela�foi�debatido�o�papel�do�Tribunal�Penal�Internacional�e�preparada�uma�resolução�sobre�

a�situação�no�Chade�(que�acabou�por�não�ser�aprovada)�e�no�Quénia.�Um�seminário�conjunto�

analisou�a�política�eslovena�sobre�minorias.�A�Assembleia�Parlamentar�Paritária�ACPJUE�procedeu�

a�uma�troca�de�opiniões�sobre�a�pena�de�morte�na�UE�e�nos�países�ACP�que�será�o�tema�do�próximo�

relatório.�

�

Um�debate�geral�sobre�direitos�humanos�esteve�também�na�ordem�do�dia�da�primeira�reunião�

regional�da�Assembleia�Parlamentar�Paritária�realizada�com�a�região�da�África�austral�em�

Windhoek�(Namíbia)�em�28J30�de�Abril�de�2008.�

�

As�questões�relacionadas�com�os�direitos�humanos�na�UE�são�da�competência�da�Comissão�das�

Liberdades�Cívicas,�da�Justiça�e�dos�Assuntos�Internos�(LIBE),�que�se�ocupa�da�situação�em�

matéria�de�respeito�pelos�direitos�fundamentais�na�UE.�A�Comissão�dos�Assuntos�Externos�e�a�

Subcomissão�dos�Direitos�do�Homem�colaboram�estreitamente�com�a�Comissão�LIBE�na�

observação�das�repercussões�externas�das�políticas�internas,�especialmente�no�que�se�refere�às�

questões�de�asilo�e�migração�Estes�três�órgãos�parlamentares�continuam�também�a�acompanhar�a�

questão�da�detenção�e�transporte�ilegais�de�cidadãos�europeus�e�não�europeus�em�diversos�voos�

da�CIA�que�utilizaram�o�território�e�o�espaço�aéreo�europeus.�No�princípio�de�2008,�a�Subcomissão�

procedeu,�conjuntamente�com�a�Comissão�LIBE,�a�uma�troca�de�opiniões�sobre�as�listas�negras�do�

Conselho�de�Segurança�das�Nações�Unidas�e�da�União�Europeia�com�Dick�Marty,�relator�da�

Comissão�dos�Assuntos�Jurídicos�e�Direitos�Humanos�da�Assembleia�Parlamentar�do�Conselho�da�

Europa.�



�

�

14146/1/08�REV�1� � cm/SR/jc� 49�
� DG�E�HR�� LIMITE� PT�

Um�aspecto�importante�das�actividades�do�Parlamento�são�as�resoluções�sobre�violações�dos�

direitos�humanos�em�determinados�países�e,�em�particular,�sobre�casos�individuais�preocupantes,�

que�são�abordados�nos�debates�mensais�em�sessão�plenária�consagrados�a�questões�urgentes.�Além�

das�referidas�resoluções,�o�Presidente�do�Parlamento,�assim�como�o�Presidente�da�Subcomissão�e�os�

Presidentes�das�delegações�efectuam�regularmente�diligências,�As�reacções�dos�Governos�indicam�

que�estes�são�sensíveis�às�críticas�do�Parlamento�Europeu.�As�reacções�dos�governos�indicam�que�

estes�são�muitas�vezes�sensíveis�às�críticas�do�Parlamento�Europeu.�Entre�os�casos�individuais�

evocados�pelo�Parlamento,�contamJse�os�de�vários�presos�políticos,�prisioneiros�de�consciência,�

jornalistas,�sindicalistas�e�defensores�dos�direitos�humanos�que�se�encontram�presos,�são�vítimas�de�

perseguição�ou�sofrem�ameaças.�

�
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O�Parlamento�Europeu�denunciou�em�resoluções,�nomeadamente:�

�

�� a�catástrofe�humanitária�no�Chade�e�a�necessidade�de�uma�intervenção�rápida�da�EUFOR�

Chade/RDC�para�proteger�a�população�vulnerável�incluindo�os�refugiados�e�as�pessoas�

deslocadas�no�interior�do�país..�

�� os�actuais�abusos�generalizados�dos�direitos�humanos�no�Sudão,�em�especial�na�região�do�

Darfur,�e�a�necessidade�de�o�Sudão�cooperar�incondicionalmente�com�o�Tribunal�Penal�

Internacional�(TPI)�na�investigação�e�na�instauração�de�processos�penais�contra�os�alegados�

autores�de�crimes�de�guerra�e�de�crimes�contra�a�humanidade�no�Darfur;�

�� a�actual�guerra�civil�na�Somália�e�a�matança�indiscriminada�de�civis�inocentes�no�país;�

�� a�detenção�do�dissidente�chinês�Hu�Jia;�

�� a�situação�na�República�Democrática�do�Congo�(RDC),�a�violência�sexual�generalizada�e�

impune�contra�as�mulheres�e�a�necessidade�de�a�ONU�e�a�UE�reconhecerem�formalmente�a�

violação�e�outras�formas�de�violência�sexual�como�crimes�contra�a�humanidade�e�crimes�de�

guerra;�

�� a�deterioração�da�situação�dos�direitos�humanos,�da�democracia�e�do�Estado�de�direito�na�

Bielorrússia;�

�� a�tentativa�de�assassinato�de�Ramos�Horta,�Presidente�de�TimorJLeste;�

�� a�violenta�repressão�policial�nas�manifestações�da�oposição�que�provocou�mortes�na�Arménia;�

�� a�situação�de�Mehdi�Kazemi,�homossexual�iraniano�e�requerente�de�asilo�rejeitado�que�corre�o�

risco�de�execução�se�for�deportado�para�o�Irão,�seu�país�de�origem;�

�� a�situação�dos�direitos�das�mulheres�no�Irão�e�a�actual�repressão�da�sociedade�civil�no�Irão,�

incluindo�os�defensores�dos�direitos�das�mulheres;�

�� as�violações�dos�direitos�humanos�na�Rússia,�especialmente�a�utilização�desproporcionada�de�

força�pela�polícia�e�pelas�milícias�contra�os�manifestantes�em�3�de�Março�de�2008,�após�a�

eleição�presidencial�russa;�

�� atraso�na�publicação�dos�resultados�das�eleições�no�Zimbabué;�

�� a�prisão�e�detenção�de�prisioneiros�políticos�na�Birmânia,�nomeadamente�a�prorrogação�da�

prisão�domiciliária�da�laureada�com�o�Prémio�Sakharov,�Aung�San�Suu�Kyi.�

�

�
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4.� QUESTÕES�TEMÁTICAS�

�

4.1.� Pena�de�morte�

�

A�UE�prosseguiu�activamente�a�sua�política�contra�a�pena�de�morte�durante�o�período�abrangido�

pelo�presente�relatório.�A�UE�é�contra�a�pena�de�morte,�seja�em�que�circunstâncias�for,�posição�que�

defende�sistematicamente�nas�suas�relações�com�os�países�terceiros.�Considera�que�a�abolição�da�

pena�de�morte�contribui�para�o�reforço�da�dignidade�humana�e�o�desenvolvimento�progressivo�dos�

direitos�humanos.�

�

As�directrizes�para�a�política�da�UE�em�relação�aos�países�terceiros�no�que�respeita�à�pena�de�

morte�(adoptadas�em�1998�e�revistas�em�2008)�constituem�o�fundamento�da�acção�da�União�51.�

Estas�directrizes�estabelecem�critérios�aplicáveis�às�diligências�a�efectuar�e�esboçam�normas�

mínimas�a�aplicar�aos�países�que�ainda�não�aboliram�a�pena�de�morte.�A�UE�insta�ainda�a�que,�

sempre�que�adequado,�se�introduzam�moratórias�como�primeiro�passo�no�sentido�da�abolição�da�

pena�de�morte.�As�directrizes�foram�revistas�em�2008�para�ter�em�conta�a�evolução�da�situação�

rejeitada�nos�dez�anos�que�se�seguiram�à�sua�elaboração.�

�

As�diligências�gerais�consistem�em�a�UE�suscitar�a�questão�da�pena�de�morte�no�seu�diálogo�com�

países�terceiros.�Tais�diligências�são�efectuadas�especialmente�em�momentos�de�incerteza�na�

política�seguida�nesta�matéria�por�um�determinado�país,�designadamente�quando�estiver�iminente�o�

termo�de�uma�moratória�oficial�ou�de�facto�ou�quando�a�pena�de�morte�estiver�na�iminência�de�ser�

restabelecida�através�da�legislação.�Do�mesmo�modo,�poderá�ser�efectuada�uma�diligência�ou�

emitida�uma�declaração�pública�sempre�que�os�países�tomem�medidas�tendentes�à�abolição�da�pena�

de�morte.�As�tomadas�de�posição�individualizadas�são�adoptadas�em�casos�específicos�em�que�a�

União�Europeia�toma�conhecimento�de�sentenças�de�morte�individuais�que�violam�as�normas�

mínimas.�Prevêem�essas�normas,�nomeadamente,�que�a�pena�capital�não�possa�ser�imposta�a�

pessoas�com�menos�de�18�anos�à�data�em�que�o�crime�foi�cometido,�mulheres�grávidas�ou�que�

tenham�recentemente�dado�à�luz�e�pessoas�com�deficiências�mentais.�

�

������������������������������������������������������
51� http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=822&lang=EN&mode=g��

(Policies/Foreign
Policy/Human
Rights
Policy).�
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Países�em�que�a�UE�efectuou�diligências�gerais�relacionadas�com�a�pena�de�morte:�

Afeganistão,�Arábia�Saudita,�Bielorrússia,�Brunei,�Burundi,�Canadá,�Cazaquistão,�Chade,�Congo,�

Congo�(Brazzaville),�Coreia�do�Sul,�Egipto,�Emiratos�Árabes�Unidos,�Etiópia,�Fiji,�Gana,�Granada,�

Guatemala,�GuinéJBissau,�Guiné�Equatorial,�Índia,�Irão,�Iraque,�Japão,�Koweit,�,�Libéria,�Líbia,�

Madagáscar,�Malavi,�Marrocos,�Namíbia,�Níger,�Papua,�Palau,�Quénia,�Quirguizistão,�Rússia,�Síria,�

Sudão,�Tanzânia,�Taiwan,�Togo,�Turquemenistão,�Uzbequistão,�Iémen,�EUA�e�Zâmbia.�

�

Além�disso,�a�UE�fez�uma�série�de�declarações�públicas�sobre�a�pena�de�morte�no�mundo,�muitas�

delas�relativas�a�execuções�(iminentes)�de�menores�no�Irão.�Em�Maio�de�2008,�a�UE�manifestou�

pesar�pelo�facto�de�as�execuções�terem�recomeçado�nos�EUA�na�sequência�de�uma�decisão�do�

Supremo�Tribunal�no�processo�Baze�c/�Rees�e�apelou�ao�restabelecimento�imediato�de�uma�

moratória�de�facto�sobre�a�aplicação�da�pena�de�morte�nos�Estados�Unidos.�A�UE�saudou�também�

desenvolvimentos�positivos,�por�exemplo,�a�abolição�da�pena�de�morte�no�Uzbequistão�em�

1�de�Janeiro�de�2008�ou�a�abolição�formal�da�pena�capital�no�Estado�norte�americano�de�Nova�

Jersey,�em�Dezembro�de�2007.�

�

A�Sessão�Plenária�da�AssembleiaJGeral�das�Nações�Unidas�aprovou,�em�18�de�Dezembro�de�2007,�

a�resolução�relativa�a�uma�moratória�sobre�a�aplicação�da�pena�de�morte,�com�o�voto�a�favor�de�104�

países,�54�votos�contra�e�29�abstenções�(cinco�países�não�participaram�na�votação).�Esta�resolução�é�

da�coJautoria�de�uma�coligação�transregional�de�Estados�membros�da�ONU,�incluindo�Portugal�em�

nome�da�UEJ27�e�nove�outros�Estados�membros�da�ONU,�e�foi�coJpatrocinada�por�87�Estados�

membros�da�ONU;�já�havia�sido�anteriormente�adoptada�pela�Terceira�Comissão�da�AGNU.�A�

resolução�da�AGNU�constitui�o�culminar�dos�prolongados�esforços�da�UE�e�um�marco�na�luta�

mundial�contra�a�pena�de�morte�nas�instâncias�da�ONU.�

�
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Embora�inicialmente�proposto�pela�Comissão�e�apoiado�pelo�Parlamento�Europeu,�apenas�o�

Conselho�da�Europa�proclamou�formalmente�o�Dia�Europeu�contra�a�Pena�de�Morte,�por�ocasião�

da�Conferência�Internacional�contra�a�Pena�de�Morte,�realizada�em�Lisboa�em�9�de�Outubro�

de�2007,�organizada�pela�Presidência�Portuguesa�da�UE,�pela�Comissão�Europeia�e�pelo�Conselho�

da�Europa.�Em�Dezembro�de�2007,�o�Conselho�da�União�Europeia�decidiu�associarJse�à�celebração�

deste�Dia�Europeu�a�partir�de�10�de�Outubro�de�200852.�

�

Segundo�o�relatório�da�Amnistia�Internacional�relativo�a�2007,�pelo�menos�1�252�pessoas�foram�

executadas�em�24�países�no�decurso�de�2007,�e�3�347�foram�condenadas�à�morte�em�51�países.�

Em�2007,�88%�de�todas�as�execuções�de�que�há�conhecimento�realizaramJse�em�cinco�países:�China�

(pelo�menos�470),�Irão�(pelo�menos�317),�Arábia�Saudita�(pelo�menos�143),�Paquistão�(pelo�

menos�135)�e�EUA�(42).�

�

A�UE�congratulaJse�com�o�facto�de�46�dos�47�Estados�membros�do�Conselho�da�Europa�(CdE)�

terem�ratificado�o�Protocolo�n.º�6�à�Convenção�Europeia�dos�Direitos�do�Homem,�relativo�à�

abolição�da�pena�de�morte.�Mais�de�dez�anos�após�a�sua�adesão�ao�CdE,�a�Federação�da�Rússia�

ainda�não�ratificou�o�Protocolo�6.�O�Protocolo�n.º�13,�que�proíbe�a�pena�de�morte�seja�em�que�

circunstâncias�for,�inclusive�em�tempo�de�guerra,�foi�já�ratificado�por�40�Estados�membros�do�

Conselho�da�Europa,�entre�os�quais�23�EstadosJMembros�da�UE.�Foi�assinado�por�outros�quatro�

EstadosJMembros�da�UE.�De�entre�os�Estados�membros�do�Conselho�da�Europa,�só�o�Azerbaijão�e�

a�Rússia�ainda�não�o�assinaram.�

�

Entre�os�acontecimentos�positivos�durante�o�período�em�apreço,�as�Ilhas�Cook�aboliram�a�pena�de�

morte�para�todos�os�crimes�em�Novembro�de�2007�e�o�Uzbequistão�aboliu�a�pena�de�morte�para�

todos�os�crimes�em�Janeiro�de�2008.�O�Estado�norte�americano�de�Nova�Jersey�também�aboliu�a�

pena�de�morte�em�Dezembro�de�2007.�

�

Projectos�financiados�pela�UE�

�

O�Instrumento�Europeu�para�a�Democracia�e�os�Direitos�do�Homem�(IEDDH)�tem�vindo�a�apoiar�

um�projecto�da�organização�italiana�Communità�di�San�Egidio�no�seu�esforço�global�para�lutar�

contra�a�pena�de�morte.�PrivilegiaJse�a�campanha�de�sensibilização�e�educação�em�duas�regiões�do�

mundo,�a�África�Subsaariana�e�a�Ásia�Central,�especialmente�através�do�apoio�às�organizações�da�

sociedade�civil.�

������������������������������������������������������
52� Para�uma�lista�dos�dias�europeus/internacionais�no�domínio�dos�direitos�humanos,�ver�Anexo�II.�
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As�actividades�do�projecto�incluem:�

�� A�organização�anual�das�conferências�"Africa�for�Life"�que�reúnem�Ministros�da�Justiça�dos�

países�africanos�a�fim�de�discutir�a�abolição�da�pena�de�morte.�

�� "Cities�for�Life",�uma�campanha�de�sensibilização�que�se�realiza�em�35�cidades�em�todo�o�

mundo�em�30�de�Novembro�(iluminação�de�lugares�históricos�no�mesmo�dia�em�todo�o�

mundo).�

�� Vários�programas�de�educação�destinados�aos�jovens,�dirigentes�e�decisores�no�domínio�da�

democracia�e�dos�direitos�humanos.�

�� Criação�de�seminários�permanentes�e�desenvolvimento�de�estratégias�locais�tais�como�a�

criação�de�um�grupo�de�investigadores�sobre�a�pena�de�morte.�

�� Criação�de�um�grupo�de�visitantes�de�prisioneiros�em�instância�de�execução�capital.�

�� Estabelecimento�de�redes�regionais.�

�� Reforço�do�papel�das�organizações�da�sociedade�civil.�

�

4.2.� Tortura�e�outras�penas�ou�tratamentos�cruéis,�desumanos�ou�degradantes�

�

Em�consonância�com�as�directrizes�da�UE�sobre�a�tortura,�aprovadas�pelo�Conselho�em�Abril�

de�2001�e�actualizadas�em�2008�53,�a�acção�desenvolvida�pela�UE�no�combate�à�tortura�tem�sido�

apoiada�por�iniciativas�junto�de�instâncias�internacionais,�diligências�bilaterais�em�relação�a�países�

terceiros�e�prestação�de�apoio�substancial�a�projectos�por�organismos�da�sociedade�civil�54.�A�UE�

procedeu�além�disso�a�uma�revisão�de�fundo�da�implementação�das�directrizes.�

�

Acção�da�UE�a�nível�da�O
U�e�dos�países�terceiros�

�

Na�62.ª�sessão�da�AssembleiaLGeral�das�
ações�Unidas�(AGNU),�os�EstadosJMembros�da�UE�coJ

Jpatrocinaram�uma�resolução�sobre�a�tortura�e�outras�penas�ou�tratamentos�cruéis,�desumanos�ou�

degradantes,�que�foi�aprovada�por�consenso�55.�Em�declarações�proferidas�no�decorrer�da�sessão�da�

AGNU,�a�UE�reiterou�a�proibição�absoluta�da�tortura�e�outras�penas�ou�tratamentos�cruéis,�

desumanos�ou�degradantes�no�direito�internacional�e�salientou�a�sua�apreensão�ante�o�recurso�à�

tortura�em�diversos�países�e�regiões.��

������������������������������������������������������
53� http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.en08.pdf.�
54� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index.htm.�
55� Ver�Resolução�62/148�da�AGNU�em�http://www.un.org/ga/62/resolutions.shtml.�
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Os�EstadosJMembros�da�UE�coJpatrocinaram�também�em�Junho�de�2008�uma�resolução�sobre�a�

tortura�e�tratamentos�cruéis�no�Conselho�dos�Direitos�do�Homem,�que�prorrogou�nomeadamente�

por�mais�três�anos�o�mandato�do�Relator�Especial�sobre�a�Tortura56.��

�

Na�sua�declaração�anual�proferida�por�ocasião�do�Dia�Internacional�de�Apoio�às�Vítimas�da�

Tortura,�em�26�de�Junho�de�2008,�a�UE�sublinhou�a�prioridade�que�atribui�à�erradicação�total�da�

tortura�e�à�plena�reabilitação�das�suas�vítimas,�e�reiterou�a�sua�condenação�de�qualquer�acção�

destinada�a�legalizar�ou�autorizar�a�tortura�e�outras�penas�ou�tratamentos�cruéis.�A�UE�salientou�a�

grande�importância�que�atribui�ao�papel�das�Nações�Unidas�na�luta�contra�a�tortura�e�no�apoio�às�

vítimas�e�sublinhou�o�apoio�ao�Relator�Especial�da�ONU�sobre�a�Tortura,�ao�ACDH,�à�Comissão�

da�ONU�contra�a�Tortura,�à�Subcomissão�sobre�Prevenção,�ao�Fundo�Voluntário�das�Nações�Unidas�

para�as�vítimas�da�Tortura�e�a�outros�mecanismos�que�prestam�um�valioso�contributo�neste�domínio,�

como�Comité�Europeu�para�a�Prevenção�da�Tortura�do�Conselho�da�Europa�57.�A�UE�saudou�

também�a�ratificação�do�Protocolo�facultativo�à�Convenção�Internacional�contra�a�Tortura�e�outras�

Penas�ou�Tratamentos�Cruéis,�Desumanos�ou�Degradantes�pela�Guatemala�no�ano�passado�e�instou�

todos�os�Estados�a�assinarem�e�ratificarem�o�referido�Protocolo.�Presentemente,�contamJse�61�

signatários�e�35�Estados�partes�no�Protocolo�facultativo�à�Convenção,�de�entre�os�quais�9�EstadosJ

JMembros�da�UE�são�Estados�Partes,�e�12�EstadosJMembros�estão�em�vias�de�o�ratificar�58.�

�

Foi�lançada�uma�campanha�para�dar�ao�público�um�melhor�conhecimento�das�acções�financiadas�

pela�CE�em�matéria�de�luta�contra�a�tortura�e�outras�penas�ou�tratamentos�cruéis,�que�culminou�no�

Dia�Internacional�em�Junho�de�2008,�data�em�que�as�Delegações�da�CE�em�mais�de�70�países�

organizaram�eventos.��

�

A�Rede�de�Comissões�dos�Direitos�do�Homem�dos�parlamentos�nacionais�da�União�Europeia�

realizou�no�Parlamento�Europeu,�em�25�de�Junho�de�2008,�a�sua�primeira�reunião,�especialmente�

consagrada�à�luta�contra�a�tortura,�e�que�contou�com�a�presença�do�Relator�Especial�da�ONU�sobre�a�

Tortura,�Manfred�Nowak59.��

������������������������������������������������������
56� Vd.�Resolução�8/8�do�CDH�no�sítio�http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/.�
57� Cf.�organismos�pertinentes�da�ONU�no�sítio�http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/;�para�o�CPT,�

cf.�http://www.cpt.coe.int/.�
58� http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm.�
59� Ver�também�Secção�3:�Actividades�do�Parlamento�Europeu�no�domínio�dos�direitos�humanos.�



�

�

14146/1/08�REV�1� � cm/SR/jc� 56�
� DG�E�HR� LIMITE� �PT�

Em�conformidade�com�as�suas�directrizes�sobre�a�tortura,�a�UE�tem�continuado�activamente�a�

transmitir�aos�países�terceiros�as�suas�apreensões�em�relação�à�tortura�através�do�diálogo�político�e�

de�diversas�diligências.�Nesses�contactos�–�confidenciais�ou�públicos,�dependendo�do�caso�em�

apreço�–�são�abordadas�tanto�questões�respeitantes�à�tortura�como�casos�específicos�relevantes�para�

determinado�país�e�ainda�questões�mais�vastas.�Durante�o�período�em�análise,�a�UE�concluiu�a�sua�

política�que�consiste�em�levantar�sistematicamente�a�questão�da�tortura�junto�de�todos�os�países,�

nomeadamente�no�âmbito�do�seu�"Plano�de�Acção�Mundial�sobre�a�Tortura",�e�continuou�a�

acompanhar�casos�específicos.�Para�facilitar�o�diálogo�informado,�a�UE�prosseguiu�o�seu�sistema�de�

apresentação�de�relatórios�periódicos�confidenciais�sobre�direitos�humanos,�designadamente�sobre�a�

tortura,�pelos�seus�Chefes�de�Missão�nos�países�terceiros,�aos�quais�facultou�uma�lista�de�controlo�

que,�no�âmbito�do�diálogo�político,�deverá�servir�de�base�de�sustentação�à�abordagem�desta�questão.�

�

Síntese�da�acção�da�UE�

�

Em�Abril�de�2008,�a�UE�concluiu�o�processo�de�balanço�da�sua�acção�entre�Janeiro�de�2005�e�

Dezembro�de�2007�no�âmbito�das�directrizes�sobre�a�tortura.�Esta�avaliação,�publicada�no�sítio�

http://www.consilium.europa.eu/,�inclui�uma�série�de�conclusões�e�recomendações.�Entre�estas�

últimas,�contaJse�a�necessidade�de�a�UE�desenvolver�uma�abordagem�mais�eficaz�e�integrada�em�

matéria�de�prevenção�da�tortura,�por�exemplo�abordando�de�forma�mais�coerente�a�questão�com�

países�terceiros,�melhorando�a�cooperação�com�a�ONU�e�os�mecanismos�regionais,�intensificando�

os�esforços�da�diplomacia�pública,�garantindo�a�coerência�entre�as�políticas�e�acções�internas�e�

externas�ao�abordar�a�questão�da�tortura�(por�exemplo,�no�que�diz�respeito�à�ratificação�do�

Protocolo�facultativo�à�Convenção�contra�a�Tortura�e�ao�apoio�ao�Fundo�Voluntário�da�ONU).�

A�UE�aprovou�também�"medidas�de�execução",�que�dão�orientações�às�Missões�da�UE�e�às�

delegações�da�Comissão�no�que�respeita�à�aplicação�nos�países�terceiros�das�directrizes�da�UE�sobre�

a�tortura,�bem�como�uma�versão�revista�(actualizada)�das�Directrizes.�Na�sequência�deste�processo�

de�revisão,�o�Conselho�aprovou�conclusões�sobre�a�análise�das�directrizes�da�UE�sobre�a�tortura�em�

Abril�de�200860.�

�

������������������������������������������������������
60� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/100227.pdf.�
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Regulamento�CE�sobre�equipamento�susceptível�de�ser�usado�para�infligir�tortura�

O�papel�do�comércio,�especialmente�o�de�instrumentos�utilizados�para�infligir�tortura,�constitui�

uma�das�grandes�preocupações�da�UE.�As�Directrizes�da�UE�sobre�a�Tortura�comprometemJna�a�

prevenir�a�utilização,�produção�e�comércio�de�equipamento�concebido�para�infligir�tortura�ou�outras�

penas�ou�tratamentos�cruéis,�desumanos�ou�degradantes.�A�30�de�Julho�de�2006,�com�a�entrada�em�

vigor�de�um�regulamento�CE�relativo�ao�comércio�de�determinadas�mercadorias�susceptíveis�de�

serem�utilizadas�para�aplicar�a�pena�de�morte�ou�infligir�tortura�61�que�proíbe�a�exportação�e�

importação�de�mercadorias�que,�na�prática,�só�possam�ser�utilizadas�para�aplicar�a�pena�de�morte�ou�

infligir�tortura�ou�outras�penas�ou�tratamentos�cruéis,�desumanos�ou�degradantes.�A�exportação�de�

mercadorias�susceptíveis�de�serem�utilizadas�para�tais�fins�fica�também�sujeita�a�autorização�por�

parte�das�autoridades�dos�EstadosJMembros�da�UE.�Cabe�aos�EstadosJMembros�publicar�relatórios�

anuais�sobre�as�actividades�relacionadas�com�o�regulamento.�A�UE�espera�que�outros�Estados�

introduzam�legislação�análoga.�

A�Comissão�financiou�um�projecto�em�larga�escala�para�verificar�a�aplicação�do�Regulamento�por�

forma�a�lutar�contra�a�produção�e�comércio�de�equipamento�destinado�a�infligir�tortura.�Os�trabalhos�

realizados�permitiram�identificar�mais�de�16�000�firmas�ou�empresas�envolvidas�neste�comércio.�

Além�disso,�foi�feita�uma�lista�de�mais�de�6�000�tipos�diferentes�de�equipamentos�de�tortura.�

�

������������������������������������������������������
61� Regulamento�(CE)�n.º�1236/2005�do�Conselho,�de�27�de�Junho�de�2005,�relativo�ao�comércio�de�

determinadas�mercadorias�susceptíveis�de�serem�utilizadas�para�aplicar�a�pena�de�morte�ou�infligir�
tortura�ou�outras�penas�ou�tratamentos�cruéis,�desumanos�ou�degradantes�(JO�L�200�de�30.7.2005,�
p.�1).�
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EstadosLMembros�da�UE�sujeitos�a�análise�internacional�e�regional�

�

Os�EstadosJMembros�da�UE�são�atentamente�observados�a�nível�internacional�no�tocante�ao�

cumprimento�dos�instrumentos�internacionais�e�regionais�no�domínio�da�tortura�e�das�penas�e�

tratamentos�cruéis:�

�

�� através�de�mecanismos�de�queixas�individuais�ao�abrigo�de�tratados�internacionais,�incluindo�a�

Convenção�da�O
U�contra�a�Tortura,�o�Pacto�Internacional�sobre�os�Direitos�Civis�e�

Políticos�e�a�Convenção�Europeia�dos�Direitos�do�Homem;��

�� cumprimento�dos�requisitos�da�ONU�em�matéria�de�relatórios�periódicos�ao�abrigo�da�

Convenção�das�
ações�Unidas�contra�a�Tortura�e�análise�pelo�Comité�das�
ações�Unidas�

contra�a�Tortura.�Durante�o�período�em�apreço,�Comité�contra�a�Tortura�(na�39.ª�e�40.ª�

sessões)�analisou�quatro�EstadosJMembros�da�União�Europeia�–�Estónia,�Letónia,�Portugal�e�

Suécia.�

�� visitas�do�Relator�Especial�da�O
U�sobre�a�Tortura.�Durante�o�período�em�apreço,�o�Relator�

visitou�a�Dinamarca�em�Maio�de�2008.��

�� visitas�do�Comité�Europeu�para�a�Prevenção�da�Tortura�do�Conselho�da�Europa.�Durante�o�

período�em�apreço,�o�Comité�Europeu�para�a�Prevenção�da�Tortura�do�Conselho�da�Europa�

visitou�os�10�EstadosJMembros�seguintes:�Chipre,�Dinamarca,�Espanha,�Finlândia,�Letónia,�

Lituânia,�Malta,�Portugal,�Reino�Unido�e�República�Checa.�

�
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Apoio�à�prevenção�da�tortura�e�a�projectos�de�reabilitação�

�

A�prevenção�da�tortura�e�a�reabilitação�das�vítimas�continua�a�constituir�uma�das�grandes�

prioridades�de�financiamento�pelo�IEDDH�62.�Para�o�período�de�2007J2010,�foram�atribuídos�

EUR�44�milhões�(EUR�11�milhões�por�ano)�para�apoiar�projectos�da�sociedade�civil�em�todo�o�

mundo�neste�domínio,�no�âmbito�de�um�convite�à�apresentação�de�propostas�específico�bienal�do�

IEDDH�(está�actualmente�na�fase�final�de�selecção�um�convite�para�apresentação�de�propostas�

para�2007J2008,�num�montante�total�de�EUR�22�milhões.�O�IEDDH�representa�assim�a�principal�

fonte�de�financiamento�para�reabilitação�das�vítimas�da�tortura�e�para�a�prevenção�da�tortura�em�

todo�o�mundo.�Os�temas�seleccionados�para�apoio�destinamJse�a�reforçar�a�política�da�UE:�por�

exemplo,�campanhas�de�sensibilização�para�o�Protocolo�facultativo�à�Convenção�contra�a�Tortura,�

investigações�sobre�o�fornecimento�de�tecnologias�utilizadas�na�tortura�e�apoio�à�reabilitação�das�

vítimas.�No�final�do�período�em�apreço,�o�IEDDH�apoiava�actividades�de�reabilitação�das�vítimas�

da�tortura�e�de�prevenção�da�tortura,�respectivamente,�em�38�e�31�países�no�mundo�inteiro.�

�

������������������������������������������������������
62� Vd.�campanha�de�informação�e�comunicação�sobre�projectos�financiados�pelo�IEDDH,�realizados�pela�

Comissão�Europeia�(EuropeAid)�por�ocasião�do�Dia�Internacional�contra�a�Tortura�
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/tortureJisJunacceptable/index_en.htm.�
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Estudos�de�casos�do�IEDDH:�apoio�às�O
G�de�todo�o�mundo�na�luta�contra�a�tortura�

�

Progressos�realizados�na�luta�contra�a�impunidade�dos�torcionários�–�Serra�Leoa�(2003L2006)�

Nos�termos�de�uma�decisão�da�Câmara�de�Recurso�do�Tribunal�Especial�para�a�Serra�Leoa,�não�

serão�concedidas�amnistias�aos�torcionários.�Esta�decisão�marcante�é�o�resultado�de�um�projecto�

financiado�pelo�IEDDH.�A�decisão�constitui�um�importante�precedente�para�todos�os�demais�

tribunais�penais�internacionais�que�se�lidam�com�a�questão�da�impunidade�dos�torcionários.�

Coordenador
do
projecto:�The�Redress�Trust�–�www.redress.org��

�

Facilitar�o�tratamento�das�queixas�de�vítimas�(2003L2006)�

Um�projecto�do�IEDDH�permitiu�facilitar�o�tratamento�de�queixas�apresentadas�pelas�vítimas�de�

tortura�e�de�maus�tratos.�O�resultado�tangível�deste�projecto�pode�ser�visto�numa�colecção�de�guias�

jurídicos�que�estabelecem�práticas,�procedimentos�e�jurisprudência�dos�principais�sistemas�

internacionais�sobre�direitos�humanos.�Este�tipo�de�meios�ilustrativos�de�referência�únicos�estão�

disponíveis�na�Internet�em�várias�línguas.�

Coordenador
do
projecto:�Organização�Mundial�contra�a�Tortura�–�www.omct.org��

�

Apoio�à�reabilitação�das�vítimas�da�tortura�–�América�Latina�(2002L2004)�

O�projecto�ajudou�as�vítimas�da�violência�social�e�política�na�América�Latina�e�prestou�um�

importante�contributo�para�o�sucesso�do�processo�de�reconciliação�nacional�nos�países�da�América�

Latina.�A�execução�do�projecto�do�IEDDH�foi�possível�graças�aos�esforços�combinados�na�

campanha�de�uma�rede�de�mais�de�60�organizações�dos�direitos�humanos.�Em�especial,�o�projecto�

permitiu�ajudar�as�vítimas�a�recuperar�a�saúde�mental�e�física�e�a�melhorar�a�sua�qualidade�de�vida.�

Permitiu�também�sensibilizar�o�público�para�as�violações�dos�direitos�humanos.�

Coordenador
do
projecto:�Coordinadora�Nacional�de�Derechos�Humanos�–�www.dhperu.org��

�
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4.3.� Direitos�das�Crianças�

�

Em�Dezembro�de�2007,�o�Conselho�aprovou�novas�Directrizes�da�União�Europeia�sobre�os�

direitos�das�crianças.�O�objectivo�das�directrizes�é�promover�os�direitos�das�crianças�em�todo�o�

mundo,�em�especial�antecipando�a�aplicação�da�Convenção�das�Nações�Unidas�sobre�os�Direitos�da�

Criança�e�dos�seus�dois�Protocolos�Facultativos,�relativos,�respectivamente,�à�Participação�de�

Crianças�em�Conflitos�Armados�e�à�Venda�de�Crianças,�Prostituição�Infantil�e�Pornografia�Infantil,�

e�garantindo�que�os�direitos�das�crianças�sejam�tidos�em�conta�em�todas�as�políticas�e�acções�da�UE,�

inclusive�no�diálogo�político�da�UE�com�países�terceiros.�"Todas�as�formas�de�Violência�contra�as�

Crianças"�foi�o�domínio�prioritário�escolhido�para�os�dois�primeiros�anos�de�implementação�das�

Directrizes.�Uma�estratégia�de�implementação�especifica�o�modo�como�a�UE�deverá�promover�os�

direitos�das�crianças�a�nível�bilateral�e�multilateral63.��

�

Segundo�as�Directrizes,�a�UE�dispõe�de�um�conjunto�de�instrumentos�para�a�promoção�dos�

direitos�das�crianças�nas�suas�relações�externas.�O�diálogo�político�constitui�uma�oportunidade�para�

promover�a�ratificação�e�a�efectiva�execução�dos�instrumentos�internacionais�pertinentes�sobre�os�

direitos�das�crianças.�Podem�ser�efectuadas�diligências�em�resposta�a�violações�dos�direitos�das�

crianças.�A�cooperação�bilateral�e�multilateral�deve�ter�mais�em�conta�os�direitos�das�crianças,�por�

exemplo�nos�programas�de�ajuda�humanitária�ou�nas�negociações�comerciais.�Por�último,�a�

coordenação�com�organizações�internacionais�e�com�a�sociedade�civil�no�domínio�dos�direitos�das�

crianças�deverá�contribuir�para�uma�melhor�promoção�desses�direitos.�

�

Tendo�as�Directrizes�sido�redigidas�durante�a�Presidência�Alemã�e�aprovadas�durante�a�Presidência�

Portuguesa�(2007),�a�Presidência�Eslovena�(Janeiro�a�Junho�de�2008)�centrou�os�seus�esforços�na�

implementação�das�directrizes.�Os�EstadosJMembros�seleccionaram�dez�países�prioritários�para�

os�quais�foram�elaboradas�estratégias�de�implementação,�adaptadas�às�circunstâncias�locais.�Esses�

países�foram�escolhidos�em�estreita�colaboração�com�o�Centro�Innocenti�da�UNICEF�e�com�

as�ONG�pertinentes.�As�estratégias�serão�enviadas�aos�Chefes�de�Missão�para�sobre�elas�se�

pronunciarem�e�a�sua�implementação�deverá�ter�início�durante�a�Presidência�Francesa.�

�

������������������������������������������������������
63� Vd.�Anexo�1�às�Directrizes�UE�sobre�os�direitos�das�crianças.�Todas�as�Directrizes�estão�acessíveis�no�

seguinte�endereço�Internet:�
http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=en&id=822&mode=g&name=.�
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Os�direitos�das�crianças�fazem�parte�integrante�dos�direitos�humanos�que�a�UE�e�os�seus�EstadosJ

JMembros�são�obrigados�a�respeitar,�ao�abrigo�de�Convenções�e�outros�instrumentos�internacionais�

e�europeus,�como�a�Convenção�das�Nações�Unidas�sobre�os�Direitos�da�Criança�e�os�seus�dois�

Protocolos�Facultativos�ou�a�Convenção�Europeia�dos�Direitos�do�Homem.�A�UE�e�os�seus�EstadosJ

JMembros�subscreveram�com�grande�empenho�os�Objectivos�de�Desenvolvimento�do�Milénio.�

�

Aos�países�candidatos�à�adesão�à�União�Europeia�(actualmente:�Croácia,�Antiga�República�

jugoslava�da�Macedónia�e�Turquia)�e�potenciais�candidatos�(Albânia,�Bósnia�e�Herzegovina,�

Montenegro,�Sérvia�e�Kosovo�64)�é�nomeadamente�solicitado�que�respeitem�os�direitos�humanos.�

Neles�se�incluem�os�direitos�das�crianças,�que�fazem�parte�integrante�dos�valores�comuns�europeus�a�

que�se�refere�o�artigo�24.º�da�Carta�dos�Direitos�Fundamentais�da�UE65.�Os�progressos�realizados�

por�países�candidatos�e�potenciais�candidatos�são�anualmente�avaliados�em�relatórios�da�Comissão�

Europeia.�Para�2007,�esses�relatórios�referem,�por�exemplo,�os�maus�tratos�às�crianças�colocadas�em�

instituições�(Croácia),�o�trabalho�infantil�(Turquia,�Albânia),�a�lentidão�com�que�tem�vindo�a�ser�

implementado�o�plano�de�acção�para�a�protecção�dos�direitos�das�crianças�(antiga�República�

jugoslava�da�Macedónia),�a�violência�doméstica�(Sérvia),�a�inadequação�dos�mecanismos�para�

proteger�as�crianças�da�violência,�do�trabalho�infantil�e�do�tráfico�de�crianças�(Kosovo),�a�protecção�

social�(Bósnia�e�Herzegovina)�ou�a�falta�de�capacidades�para�aplicar�a�legislação�sobre�direitos�das�

crianças�no�Montenegro.�

�

O�instrumento�TAIEX�(Gabinete�de�Assistência�Técnica�e�Intercâmbio�de�Informações)�da�

Comissão�Europeia�organizou�na�Turquia,�em�Março�de�2008,�um�seminário�sobre�os�direitos�das�

crianças.�O�seminário�foi�um�êxito,�mas�no�entanto�demonstrou�que�muito�há�ainda�por�fazer.�

�

A�questão�dos�direitos�das�crianças�foi�suscitada�nas�consultas�que�a�UE�realiza�duas�vezes�por�ano�

com�os�países�candidatos�à�adesão.�Estes�encontros�proporcionam�a�ambas�as�partes�a�oportunidade�

de�harmonizar�os�seus�pontos�de�vista,�a�fim�de�reforçarem�a�cooperação�a�nível�das�Nações�Unidas�

neste�domínio.�

������������������������������������������������������
64� De�acordo�com�a�Resolução�1244�do�Conselho�de�Segurança�das�Nações�Unidas.�
65� JO�C�303�de�14.12.2007,�p.�1.�
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A�União�Europeia�procura�promover�os�direitos�das�crianças�no�âmbito�da�PESC,�em�especial�ao�

nível�das�Nações�Unidas�e�nas�suas�relações�com�países�terceiros.�Na�62.ª�sessão�da�Assembleia�

Geral�das�
ações�Unidas�(UNGA),�a�resolução�sobre�os�direitos�das�crianças�iniciada�pela�União�

Europeia�em�cooperação�com�os�países�do�Grupo�da�América�Latina�e�das�Caraíbas�(GRULAC)�

estabeleceu�o�mandato�do�Representante�Especial�do�SecretárioJGeral�da�ONU�sobre�a�violência�

contra�as�crianças,�encarregado�de�promover�a�prevenção�e�a�eliminação�de�todas�as�formas�de�

violência�contra�as�crianças.�Para�o�efeito,�o�Representante�Especial�coopera�com�os�organismos,�

mecanismos,�fundos�e�programas�das�Nações�Unidas,�com�a�sociedade�civil,�com�o�sector�privado�e�

com�os�EstadosJMembros�e�apresenta�anualmente�um�relatório�à�AGNU,�ao�Conselho�dos�Direitos�

do�Homem�e�ao�ECOSOC.�No�final�do�período�abrangido�pelo�presente�relatório,�a�ONU�estava�a�

trabalhar�sobre�as�questões�práticas�(como�a�redacção�do�mandato)�relacionadas�com�a�nomeação�do�

Representante�Especial.�

�

Na�sequência�da�comunicação�da�Comissão�intitulada�"Um�lugar�especial�para�as�crianças�na�acção�

externa�da�UE"�de�Fevereiro�de�2008,�o�Conselho�aprovou�em�Maio�conclusões�sobre�a�

promoção�e�a�protecção�dos�direitos�das�crianças�na�acção�externa�da�União�Europeia�–�

dimensões�de�desenvolvimento�e�humanitárias.�Essas�conclusões�apelam�para�que�a�UE�adopte�

uma�abordagem�global�e�integrada�dos�direitos�das�crianças�utilizando�todos�os�instrumentos�

disponíveis,�como�o�diálogo�político,�as�negociações�comerciais,�a�cooperação�para�o�

desenvolvimento,�a�ajuda�humanitária�e�a�acção�em�fóruns�multilaterais.�É�dada�especial�atenção�à�

luta�contra�as�piores�formas�de�trabalho�infantil,�nomeadamente�através�dos�instrumentos�

comerciais.�O�Conselho�solicitou�à�Comissão�que�analise�o�impacto�dos�incentivos�positivos�sobre�a�

venda�de�bens�produzidos�sem�recorrer�ao�trabalho�infantil�e�que�estude�(transmitindo�ao�Conselho�

os�resultados�da�sua�análise)�a�possibilidade�de�adoptar�medidas�suplementares,�incluindo�medidas�

de�natureza�comercial,�no�respeito�das�obrigações�da�OMC,�contra�os�bens�produzidos�com�recurso�

às�piores�formas�de�trabalho�infantil.�

�

No�contexto�da�ajuda�humanitária,�a�UE�dá�especial�atenção�à�situação�das�crianças�vítimas�de�

conflitos�armados,�em�especial�das�crianças�vítimas�de�recrutamento�por�forças�ou�grupos�armados�

ou�de�violência�sexual,�e�crianças�expostas�ao�VIH/SIDA.�

�
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No�âmbito�do�programa�temático�"Investir
nas
Pessoas",�a�Comissão�lançou�no�princípio�de�2008�

um�convite�à�apresentação�de�propostas�de�projectos�de�organizações�não�governamentais�a�favor�

das�crianças�vítimas�de�conflitos�armados�e�no�domínio�do�tráfico�de�crianças.�O�convite�à�

apresentação�de�propostas�destinaJse,�por�um�lado,�a�apoiar�as�actividades�e�boas�práticas�destinadas�

a�reduzir�o�número�de�crianças�alistadas�nos�grupos�armados�e�a�melhorar�a�capacidade�da�

sociedade�civil�para�promover�políticas�contra�a�exploração�de�menores�nos�conflitos�armados,�bem�

como�a�apoiar�as�actividades�e�boas�práticas�para�reduzir�o�tráfico�de�crianças.�

�

Para�aplicar�os�compromissos�assumidos�na�Comunicação�de�2006�intitulada:�"Rumo
a
uma


estratégia
da
UE
sobre
os
direitos
da
criança"�66�a�Comissão�assinou�no�final�de�2007�um�contrato�

com�a�UNICEF,�que�inclui�actividades�de�formação�e�a�elaboração�de�uma�série�de�instrumentos�

práticos�(directrizes,�listas�de�controlo,�etc.)�que�podem�ser�utilizadas�pela�UE,�outras�organizações�

internacionais,�governos�doadores�e�parceiros�bem�como�por�outras�instituições�activas�na�protecção�

e�promoção�dos�direitos�das�crianças.�

�

4.4.� Crianças�e�conflitos�armados�

�

Em�2003,�a�União�Europeia�aprovou�Directrizes�sobre�as�crianças�e�os�conflitos�armados,�

complementadas�em�2005�por�um�Plano�de�Acção.�Em�2008,�procedeuJse�a�uma�revisão�dessas�

directrizes,�de�que�resultou�a�aprovação�de�uma�versão�actualizada�em�16�de�Junho�de�2008.�Foi�

alargada�a�lista�de�países�onde�se�justifica�uma�acção�prioritária�da�UE,�que�inclui�agora�seis�novas�

situações�preocupantes:�Israel,�Territórios�Palestinianos�Ocupados,�Haiti,�Líbano,�Chade�e�Iraque.�

�

Para�promoverem�a�implementação�dessas�directrizes,�a�Presidência�Eslovena�e�a�UE�incumbiram�

os�Embaixadores�de�definir�estratégias�individualizadas�para�cada�um�dos�13�países�prioritários,�

de�prestar�informações�sobre�as�seis�questões�temáticas�identificadas�nas�directrizes�(recrutamento,�

assassínios�e�mutilações,�ataques�a�escolas�e�hospitais,�impedimento�do�acesso�da�ajuda�

humanitária,�violência�sexual�e�baseada�no�género,�violações�e�abusos)�e�de�propor�acções�para�

implementar�as�directrizes�nos�seis�novos�países�onde�a�situação�é�preocupante.�

������������������������������������������������������
66� COM(2006)�367�final.�
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A�UE�aprovou�em�Junho�de�2008�uma�lista�de�controlo�revista,�com�o�objectivo�de�integrar�a�

protecção�das�crianças�afectadas�pelos�conflitos�armados�nas�operações�da�PESD.�Nos�termos�desta�

lista�de�controlo,�cada�operação�da�PESD�deve�incluir�um�perito�responsável�pelas�questões�de�

direitos�humanos�e,�em�especial,�pelas�questões�relativas�às�crianças�afectadas�pelos�conflitos�

armados.�Conforme�se�salienta�nas�conclusões�do�Conselho�de�Maio�de�200867,�este�aspecto�deve�

ser�acompanhado,�e�objecto�de�um�relatório�periódico,�em�todas�as�missões�da�PESD.�

�

A�Presidência�Eslovena�organizou�em�Abril�de�2008�uma�conferência�subordinada�ao�tema�

"Aumentar
o
impacto
no
terreno
–
colaboração
entre
as
O.G
e
a
UE
na
área
temática
das


crianças
afectadas
pelos
conflitos
armados".�A�conferência�proporcionou�uma�plataforma�para�um�

debate�de�fundo�com�as�ONG�interessadas�sobre�a�implementação�das�Directrizes�da�UE�sobre�as�

crianças�e�os�conflitos�armados�e�a�revisão�da�Lista
de
controlo
para
a
integração
dos
direitos
das


crianças
nas
operações
da
PESD.�

�

A�Presidência�Eslovena�encomendou�um�estudo�intitulado�"Reforçar
a
resposta
da
UE
à


problemática
das
crianças
afectadas
pelos
conflitos
armados",�com�o�objectivo�de�melhorar�a�

integração�transversal�dos�direitos�das�crianças�afectadas�pelos�conflitos�armados�na�política�de�

desenvolvimento�da�UE�e�na�programação,�bem�como�de�reforçar�a�política�de�desenvolvimento�

da�UE�nesta�área.�

�

Em�19�de�Junho�de�2008,�o�Conselho�Europeu�aprovou�conclusões�sobre�os�direitos�das�crianças�e�

em�especial�das�crianças�vítimas�de�conflitos�armados.�O�Conselho�Europeu�apelou�à�Comissão�e�

aos�EstadosJMembros�para�que�continuem�a�garantir�a�coerência,�a�complementaridade�e�a�

coordenação�dos�direitos�humanos�e�das�políticas�e�programas�de�segurança�e�desenvolvimento,�a�

fim�de�tratar�de�forma�eficiente,�sustentável�e�abrangente�os�impactos�a�curto,�médio�e�longo�prazo�

dos�conflitos�armados�nas�crianças.�

�

Por�último,�a�UE�procurou�cooperar�cada�vez�mais�estreitamente�com�as�
ações�Unidas,�e�em�

especial�com�a�Representante�Especial�do�SecretárioJGeral�da�ONU�para�as�crianças�e�os�conflitos�

armados,�Radhika�Coomaraswamy,�e�com�o�grupo�do�Conselho�de�Segurança�das�Nações�Unidas�

para�as�crianças�e�os�conflitos�armados.�Radhika�Coomaraswamy�foi�por�exemplo�convidada�a�

informar�o�CPS�e�o�COHOM�sobre�as�suas�actividades�e�sobre�as�possibilidades�de�cooperação�

entre�as�Nações�Unidas�e�a�UE.�

������������������������������������������������������
67� Conclusões�do�Conselho�sobre�a�promoção�e�a�protecção�dos�direitos�das�crianças�na�acção�externa�da�

União�Europeia�–�dimensão�de�desenvolvimento�e�dimensão�humanitária.�
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Na�sequência�da�Conferência�de�Paris�"Libertar
as
Crianças
da
Guerra",�de�Fevereiro�de�2007,�em�

que�os�Estados�participantes�assumiram�o�compromisso�de�lutar�contra�o�fenómeno�das�criançasJ

Jsoldados,�foi�criado�em�16�de�Janeiro�de�2008�um�fórum�de�acompanhamento�destinado�a�facilitar�

o�financiamento�de�programas�e�projectos�específicos�de�reabilitação�de�exJcriançasJsoldados,�

reunindo�os�principais�doadores,�as�ONG�e�os�países�afectados.�O�fórum�reunirá�duas�vezes�por�ano�

em�Nova�Iorque�e�será�coJpresidido�pela�França,�pela�Unicef�e�pelo�Gabinete�do�Representante�

Especial�para�as�crianças�e�os�conflitos�armados.�

�

4.5.� Defensores�dos�direitos�humanos�

�

A�União�Europeia�considera�que�a�existência�de�uma�sociedade�civil�activa�e�de�defensores�dos�

direitos�humanos�determinados�é�essencial�para�garantir�a�protecção�e�a�promoção�dos�direitos�

humanos�a�nível�mundial.�A�fim�de�tornar�mais�visível�o�seu�apoio�aos�defensores�dos�direitos�

humanos�em�todo�o�mundo�e�de�reforçar�as�acções�da�UE�em�seu�apoio,�o�Conselho�aprovou,�em�

Junho�de�2004,�as�Directrizes�da�União�Europeia�relativas�aos�Defensores�dos�Direitos�

Humano,�que�identificam�as�formas�de�apoiar�e�dar�assistência,�na�prática,�aos�defensores�dos�

direitos.�Na�sequência�de�uma�revisão�inicial�da�implementação�das�Directrizes�em�2007,�foi�criado�

em�2008�um�grupo�informal�sobre�defensores�dos�direitos�humanos�que�efectuou�um�balanço�

intercalar�da�execução�das�estratégias�locais�e�seleccionou�um�grupo�de�26�paísesJpiloto�para�

identificar�deficiências�existentes�e�melhores�práticas�com�vista�a�tirar�ensinamentos�dessa�

experiência.�Foi�aprovado�um�conjunto�de�conclusões�e�recomendações�na�sequência�dessa�revisão.�

Em�especial,�as�conclusões�insistem�na�importância�de�reforçar�a�implicação�dos�defensores�dos�

direitos�humanos�na�aplicação�das�directrizes,�recomendam�a�criação�de�grupos�dos�direitos�

humanos�a�nível�da�UE�nos�países�terceiros,�sugerem�redobrados�esforços�no�sentido�de�sensibilizar�

para�as�directrizes�a�nível�local�e�salientam�a�importância�de�incluir�a�liberdade�dos�meios�de�

comunicação�social�na�ordem�do�dia�dos�diálogos�dos�direitos�humanos�com�países�terceiros.�

DecidiuJse�que�as�conclusões�deveriam�ser�enviadas�às�presidências�locais.�Os�EstadosJMembros�

foram�incentivados�a�transmitiJlas�às�suas�embaixadas�respectivas�e�a�debater�os�resultados�com�

organizações�da�sociedade�civil�e�defensores�dos�direitos�humanos,�o�que�reforçaria�o�diálogo�entre�

as�missões�da�UE�e�os�defensores�locais�dos�direitos�humanos.�

�
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O�apoio�aos�defensores�dos�direitos�humanos�é�um�elemento�há�muito�estabelecido�na�política�de�

relações�externas�da�União�Europeia�em�matéria�de�direitos�humanos�e�um�elemento�essencial�da�

protecção�da�liberdade�de�expressão.�Esse�apoio�está�reflectido�nas�Directrizes�sobre�os�defensores�

dos�direitos�humanos,�que�reconhecem�a�importância�de�salvaguardar�a�segurança�dos�defensores�

dos�direitos�humanos�e�proteger�os�seus�direitos.�As�directrizes�prevêem�também�intervenções�

da�UE�a�favor�dos�DDH�em�risco�e�sugerem�medidas�práticas�para�dar�apoio�e�assistência�aos�DDH.�

Durante�a�primeira�metade�de�2008,�o�Grupo�dos�Direitos�Humanos�do�Conselho�(COHOM)�

discutiu�a�questão�da�emissão�de�vistos�para�uma�reinstalação�temporária�dos�defensores�dos�

direitos�humanos�em�risco�imediato�ou�que�necessitem�de�interromper�a�sua�actividade,�no�intuito�

de�ir�mais�além�na�sequência�da�iniciativa�da�Presidência�Alemã�em�2007�e�de�explorar�a�

possibilidade�de�expandir�e/ou�melhorar�a�emissão�de�vistos�para�defensores�dos�direitos�humanos.�

�

No�seguimento�da�campanha�de�2006�sobre�as�mulheres�defensoras�dos�direitos�humanos,�a�UE�

continua�atenta�à�situação�destas�mulheres.�A�questão�continua�a�ser�abordada,�nomeadamente�com�

algumas�ONG�e�pelos�Chefes�de�Missão�da�UE�em�determinados�países.�

�

Em�1�de�Janeiro�de�2008,�entrou�em�vigor�o�novo�Instrumento�Europeu�para�a�Democracia�e�os�

Direitos�do�Homem�(IEDDH).�É�um�instrumento�político�e�financeiro�que�contribui�para�o�

desenvolvimento�e�consolidação�da�democracia�e�do�Estado�de�direito�e�para�o�respeito�de�todos�os�

direitos�humanos�e�liberdades�fundamentais�nos�países�terceiros.�A�cooperação�com�organizações�

da�sociedade�civil�e�organizações�internacionais�em�todo�o�mundo�é�um�dos�seus�objectivos.�Para�o�

efeito,�prevê�o�financiamento�directo�das�ONG�sem�necessidade�de�consentimento�prévio�do�

governo�do�país�de�acolhimento.�O�novo�IEDDH�centraJse�sobretudo�na�prestação�de�apoio�e�

solidariedade�aos�defensores�dos�direitos�humanos.�Foi�lançado�um�primeiro�convite�à�apresentação�

de�propostas�de�acções�de�apoio�às�questões�relacionadas�com�os�direitos�humanos�e�a�democracia�

em�domínios�abrangidos�pelas�directrizes�sobre�os�defensores�dos�direitos�humanos.�O�

financiamento�poderá�começar�no�Outono�de�2008�após�a�celebração�de�contratos�com�as�ONG�

apuradas.�

�

O�Fórum�Anual�UELO
G�sobre�Direitos�Humanos,�que�proporciona�desde�1999�aos�defensores�

dos�direitos�humanos�uma�plataforma�de�debate�com�os�representantes�da�UE,�teve�lugar�a�6�

e�7�de�Dezembro�em�Lisboa.�Este�último�fórum�foi�consagrado�aos�direitos�económicos,�sociais�e�

culturais�e,�em�particular,�ao�Protocolo�Facultativo�ao�Pacto�Internacional�sobre�os�Direitos�

Económicos,�Sociais�e�Culturais�(PIDESC),�na�óptica�de�instaurar�um�mecanismo�de�apresentação�

de�queixas�ao�abrigo�do�Pacto.�
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4.6.� Direitos�das�mulheres�e�igualdade�entre�os�sexos�

�

A�União�Europeia�assumiu�há�muito�o�compromisso�de�promover�a�igualdade�entre�os�géneros�e�

desempenha�um�papel�activo�na�cena�internacional.��

�

A�UE�e�a�O
U�

�

A�52.ª�sessão�da�Comissão�sobre�o�Estatuto�das�Mulheres�(de�25�de�Fevereiro�

a�13�de�Março�de�2008)�centrouJse�no�"Financiamento�da�igualdade�entre�os�sexos�e�

empoderamento�das�mulheres."�A�UE�desempenhou�neste�fórum�um�importante�papel�na�promoção�

da�Plataforma�de�Acção�de�Pequim�e,�mais�particularmente,�na�redacção�das�conclusões�acordadas�

que�foram�aprovadas�por�consenso�após�uma�negociação�difícil.�O�texto�incorporou�muitas�ideias�

importantes�para�a�UE,�embora�fosse�difícil�chegar�a�um�equilíbrio�entre�um�apelo�ao�aumento�da�

ajuda�internacional�e�as�obrigações�específicas�dos�países�de�integrar�uma�perspectiva�clara�de�

igualdade�entre�os�sexos�nas�respectivas�estratégias�de�desenvolvimento.�À�margem,�a�UE�

organizou�um�evento�subordinado�ao�tema�"�A�Parceria�EuroJMediterrânica�e�o�Processo�de�

Istambul:�financiamento�da�igualdade�entre�os�sexos�e�empoderamento�das�mulheres".�Esse�evento�

centrouJse�nas�experiências�e�desafios�na�aplicação�do�Quadro�de�Acção�de�Istambul�(ver�infra).�

�

A�UE�continuou�a�advogar�o�reforço�da�capacidade�da�ONU�para�promover�a�igualdade�entre�os�

sexos�e�o�empoderamento�das�mulheres,�bem�como�a�integração�transversal�da�igualdade�entre�os�

sexos�na�arquitectura�da�ONU.�Apelou�ao�reforço�dos�recursos�da�ONU�destinado�a�promover�a�

igualdade�entre�os�sexos�e�do�mecanismo�de�coordenação,�nomeadamente�através�da�nomeação�de�

um�alto�funcionário�a�nível�de�Subsecretário�Geral.�

�
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Mulheres,�paz�e�segurança�

�

Em�6�de�Março�de�2008,�a�Comissária�responsável�pelas�Relações�Externas�e�pela�Política�Europeia�

de�Vizinhança,�Benita�FerreroJWaldner�organizou�em�Bruxelas�uma�conferência�de�alto�nível�para�

mulheres�líderes�políticas�intitulada�"Mulheres:
estabilizar
um
mundo
inseguro:
Conferência


Internacional
para
mulheres
líderes
políticas".�O�objectivo�da�conferência,�em�que�participaram�

mais�de�50�mulheres�líderes�internacionais�subdividiaJse�em�três�partes:�procurar�meios�para�

abordar�os�compromissos�para�as�mulheres�resultantes�das�novas�ameaças�à�segurança�provocadas�

pelas�alterações�climáticas,�pela�degradação�ambiental,�pelo�crime�internacional,�pelo�

fundamentalismo�religioso�e�pelo�terrorismo;�identificar�medidas�concretas�para�aumentar�a�

contribuição�das�mulheres�para�a�segurança�humana�a�nível�local�e�alargar�esse�contributo�à�escala�

regional,�nacional�e�internacional;�e�analisar�as�formas�de�melhorar�o�contributo�das�mulheres�para�a�

prevenção�de�conflitos�e�a�resolução�de�situações�de�crise.�Foi�colocada�uma�tónica�especial�no�

reforço�da�aplicação�da�Resolução�1325�do�Conselho�de�Segurança�da�ONU�sobre�as�mulheres,�a�

paz�e�a�segurança.�

�

.ão
esqueçamos
a
nossa
grande
responsabilidade
–
dar
voz
aos
que
de
outro
modo
a
não
teriam,


dar
poder
aos
que
de
outro
modo
o
não
teriam,
e
proteger
aqueles
que
de
outro
modo
não
teriam


protecção.


�
Benita�FerreroJWaldner,�Comissária�responsável�pelas�Relações�Externas�e�pela�Política�Europeia�
de�Vizinhança�
�
6�de�Março�de�2008,�por�ocasião�da�Conferência�internacional�para�mulheres�líderes�políticos�
intitulada�"Mulheres:�estabilizar�um�mundo�inseguro"�
�

"Mulheres,�paz�e�segurança"�é�também�uma�componente�da�Iniciativa�para�a�Consolidação�da�

Paz,�financiada�pelo�IEDDH�e�que�congrega�os�conhecimentos�de�10�organizações�não�

governamentais68�especializadas�na�prevenção�e�resolução�de�conflitos.�A�componente�de�género�

dessa�iniciativa,�cujos�trabalhos�se�iniciaram�em�Abril�de�2008�e�que�irá�decorrer�durante�18�meses,�

orientará�os�decisores�políticos�sobre�a�forma�de�tornar�operacional�a�Resolução�1325�do�Conselho�

de�Segurança�da�ONU,�extraindo�e�partilhando�ensinamentos�e�recomendações�baseados�em�factos�

para�um�melhor�apoio�da�União�Europeia�e�dos�seus�EstadosJMembros�às�prioridades�das�mulheres�

em�matéria�de�consolidação�da�paz.�

������������������������������������������������������
68� Adelphi�Research;�Crisis�Management�Initiative�(CMI);�European�Peacebuilding�Liaison�Office�

(EPLO);�Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�(FRIDE);�Hellenic�
Foundation�for�European�and�Foreign�Policy�(ELIAMEP);�International�Alert�(IA);�International�
Center�for�Transitional�Justice�(ICTJ);�Netherlands�Institute�of�International�Relations�Clingendael�
(Clingendael�Institute);�Partners�for�Democratic�Change�International�(PDCI);�Saferworld�(SW).�
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Em�resultado�dos�actuais�esforços�da�UE�no�sentido�de�contemplar�as�questões�da�igualdade�entre�os�

sexos�e�dos�direitos�humanos�na�Política�de�Segurança�e�Defesa,�o�Conselho�publicou�em�Maio�

de�2008�o�primeiro�Manual�sobre�a�Integração�das�questões�de�Direitos�Humanos�e�das�

questões�de�Género�na�Política�Europeia�de�Segurança�e�Defesa�(PESD).�O�manual�destinaJse�

àqueles�que�cooperam,�planeiam,�formam,�executam,�avaliam�e�apresentam�relatórios�sobre�a�gestão�

de�crises�da�UE.�

�

A�observação�de�eleições�levada�a�cabo�pela�UE�é�outro�importante�instrumento�para�promover�o�

papel�das�mulheres�e�a�sua�participação�na�sociedade�no�rescaldo�de�um�conflito�ou�em�sociedades�

propensas�a�conflitos.�Uma�missão�de�observação�de�eleições�integrou�um�perito�em�questões�de�

género�(Iémen);�noutras,�as�questões�de�género�são�integradas�nas�descrições�de�funções�dos�peritos�

em�direitos�humanos.�O�novo�Manual�da�UE�para�a�observação�de�eleições,�publicado�em�Abril�

de�2008,�tem�uma�secção�específica�de�questões�sobre�género.�

�

A�igualdade�entre�os�sexos�e�o�empoderamento�das�mulheres�no�âmbito�da�cooperação�para�o�

desenvolvimento�

�

Após�a�aprovação,�em�Março�de�2007,�da�Comunicação�da�Comissão�e,�em�Maio�de�2007,�das�

Conclusões�do�Conselho�sobre�"A
igualdade
entre
os
sexos
e
o
empoderamento
das
mulheres
no


âmbito
da
cooperação
para
o
desenvolvimento",�a�Comissão�Europeia�e�os�EstadosJMembros�da�

UE�continuaram�a�cooperar�estreitamente�no�acompanhamento�e�implementação�deste�novo�quadro�

político.�RealizaramJse�duas�reuniões�de�especialistas�em�matéria�de�género�de�dois�EstadosJ

JMembros,�em�Bruxelas,�em�Outubro�de�2007�e�Junho�de�2008�em�que�a�Comissão�e�os�EstadosJ

JMembros�discutiram�o�anunciado�"Plano�de�Acção�da�UE�sobre�a�Igualdade�entre�os�Sexos�e�o�

Empoderamento�das�Mulheres�no�âmbito�das�Relações�Externas.�69�Foram�também�criados�três�

grupos�presididos�pela�Comissão�–�sobre�diálogo�político,�sobre�questões�de�género,�sobre�o�género�

nas�novas�modalidades�de�ajuda�e�sobre�o�reforço�de�capacidades�institucionais.�Os�resultados�do�

trabalho�destes�grupos�serão�integrados�no�Plano�de�Acção.�

�

Para�melhor�estabelecer�o�nexo�entre�segurança,�direitos�humanos�e�desenvolvimento,�a�Presidência�

Eslovena�encomendou�um�estudo�intitulado�"Reforçar
a
resposta
da
UE
à
problemática
das


mulheres
e
dos
conflitos
armados",�que�apresentou�uma�série�de�recomendações�no�sentido�de�uma�

maior�eficácia�da�resposta�da�UE�aos�problemas�relacionados�com�a�temática�das�mulheres�e�dos�

conflitos�armados.�

������������������������������������������������������
69� O�Plano�de�Acção�deverá�enquadrarJse�numa�Comunicação�da�Comissão,�de�âmbito�mais�vasto,�sobre�

a�integração�de�questões�transversais�nas�relações�externas.�
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Quadro�de�Acção�de�Istambul�

�

Pela�primeira�vez�desde�a�criação�da�Parceria�EuroJMediterrânica,�os�parceiros�euroJmediterrânicos�

reuniramJse�numa�conferência�ministerial�especial�sobre�a�igualdade�entre�os�géneros�("Reforço�do�

papel�das�mulheres�na�sociedade"),�em�14�e�15�de�Novembro�de�2006,�em�Istambul,�e�acordaram�

num�quadro�de�acção�para�a�promoção�dos�direitos�das�mulheres�e�da�igualdade�entre�os�

géneros�nos�domínios�civil,�político,�social,�económico�e�cultural�para�os�próximos�cinco�anos.�A�

implementação�do�quadro�de�acção�de�Istambul�é�acompanhada�com�uma�periodicidade�anual.�Até�

à�data,�foram�organizadas�em�Bruxelas�duas�reuniões�de�acompanhamento�(em�22�de�Outubro�

de�2007�e�12�de�Junho�de�2008,�respectivamente)�com�representantes�de�todos�os�parceiros�

EuroJMediterrânicos.�

�

Teve�início�em�Maio�de�2008�um�programa�regional�intitulado�"Reforçar
a
igualdade
entre
homens


e
mulheres
na
região
Euro=Mediterrânica"�(EUR�5�milhões)�financiado�pelo�Instrumento�Europeu�

de�Vizinhança�e�Parceria,�o�qual�contribuirá�para�a�aplicação�efectiva�das�conclusões�de�Istambul.�

�

Programas�temáticos�e�IEDDH�

�

O�programa�temático�Investir�nas�Pessoas�inclui�um�pacote�financeiro�separado�(EUR�57�milhões�)�

para�financiar�acções�comunitárias�no�domínio�da�promoção�da�igualdade�entre�os�géneros�e�do�

empoderamento�das�mulheres.�No�âmbito�deste�programa,�a�Comissão�lançou�um�convite�à�

apresentação�de�propostas�de�EUR�6,8�milhões�para�apoiar�as�organizações�de�mulheres�nos�países�

parceiros�da�Euromed�nos�seus�esforços�para�conseguir�modificações�jurídicas�tendentes�à�

igualdade�entre�os�géneros�e�ainda�a�garantir�a�execução�efectiva�das�recentes�reformas�neste�

domínio.�

�

O�IEDDH�promove�uma�participação�igualitária�das�mulheres�e�dos�homens�no�âmbito�do�seu�

objectivo�n.º�2�"Reforçar
o
papel
da
sociedade
civil
na
promoção
dos
direitos
humanos
e
das


reformas
democráticas,
no
apoio
à
prevenção
dos
conflitos
e
na
consolidação
da
participação
e


representação
políticas").�Em�Julho�de�2008,�a�Comissão�publicou�um�convite�à�apresentação�de�

propostas�para�seleccionar�projectos�regionais�e�internacionais�a�financiar�ao�abrigo�deste�objectivo.�

É�colocada�uma�tónica�especial�na�promoção�da�Resolução�1325�do�Conselho�de�Segurança�

da�ONU.�
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Parceria�CE/O
U�para�o�Desenvolvimento,�a�Paz�e�a�Segurança�

�

Em�Abril�de�2007,�a�Comissão�Europeia�deu�inicio�a�uma�parceria�de�três�anos�com�a�U
IFEM�

("Parceria�CE/ONU�sobre�Igualdade�entre�os�Géneros�para�o�Desenvolvimento�e�a�Paz")�para�o�

desenvolvimento�de�capacidades�dos�países�parceiros�e�o�aumento�da�responsabilização�em�matéria�

de�igualdade�entre�os�sexos.�Durante�o�período�abrangido�pelo�presente�relatório,�o�projecto�

concentrouJse�na�implementação�das�consultas�dos�países�e�em�estudos�de�recenseamento�nos�12�

países�em�causa,�como�preparativo�para�a�Conferência�de�Acra,�de�Setembro�de�2008,�sobre�a�

eficácia�da�ajuda70.�

�

A�União�presta�assistência�a�um�novo�projecto�sobre�a�igualdade�entre�os�géneros�na�

República�do�Quirguizistão.�

As�mulheres,�em�especial�nas�zonas�rurais�da�República�do�Quirguizistão,�não�têm�informação�

sobre�o�seu�direito�de�voto�e�muitas�vezes�não�crêem�que�o�seu�voto�possa�alterar�a�situação�política.�

O�projecto�pretende�contribuir�para�clarificações�jurídicas�sobre�o�direito�e�os�processos�de�votação.�

As�actividades�previstas�promoverão�os�valores�democráticos�e�a�formação�de�um�empenhamento�

cívico�activo�no�processo�de�tomada�de�decisão.�Especificamente,�melhorará�a�sensibilização�do�

público�–�mulheres,�líderes�das�comunidades�e�representantes�dos�órgãos�governamentais�–�para�os�

direitos�de�voto�e�civis.�O�projecto�do�IEDDH�(20082010)�será�executado�pelo�Desenvolvimento�e�

Cooperação�na�Ásia�Central�(DCCA)�que�organizará�36�sessões�de�formação�e�criará�60�centros�de�

informação�e�consulta,�nos�quais�os�cidadãos�podem�obter�informações�e�aconselhamento�jurídico�

sobre�a�protecção�do�seu�direito�de�voto.�

�

������������������������������������������������������
70� Para�mais�informações,�ver�www.gendermatters.eu.�
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4.7.� Tráfico�de�seres�humanos�

�

A�comunicação�da�Comissão�intitulada�"Luta
contra
o
tráfico
de
seres
humanos
–
uma
abordagem


integrada
e
propostas
para
um
plano
de
acção"�(Outubro�de�2005)71�e�o�subsequente�plano�de�

acção�da�UE�sobre�as�melhores�práticas,�normas�e�procedimentos�para�combater�e�prevenir�o�tráfico�

de�seres�humanos�(Dezembro�de�2005),�aprovado�pelo�Conselho�72�nos�termos�do�Programa�da�Haia�

para�o�Reforço�da�Liberdade,�da�Segurança�e�da�Justiça�na�União�Europeia,�constituem�o�quadro�

para�a�política�da�UE�em�matéria�de�combate�ao�tráfico�de�seres�humanos.�Ambos�os�

documentos�advogam�uma�abordagem�multidisciplinar�do�tráfico�de�seres�humanos,�que�não�se�

restrinja�apenas�a�estratégias�de�aplicação�da�lei,�mas�inclua�um�amplo�leque�de�medidas�de�

prevenção�e�de�apoio�às�vítimas.�Está�subjacente�a�esta�estratégia�uma�abordagem�baseada�nos�

direitos�humanos,�que�coloca�os�direitos�das�vítimas�no�centro�e�tem�em�consideração�os�desafios�

suplementares�para�grupos�específicos,�como�as�mulheres�e�as�crianças,�bem�como�outras�pessoas�

vítimas�de�qualquer�tipo�de�discriminação,�como�sejam�os�membros�de�minorias�e�as�populações�

indígenas.�Além�disso,�as�políticas�da�UE�sobre�as�questões�de�género�e�sobre�os�direitos�das�

crianças�73�incluem,�a�título�prioritário,�a�luta�contra�o�tráfico�de�mulheres�e�crianças.�

�

Em�Outubro�de�2007,�a�Comissão�criou�um�novo�Grupo�de�Peritos�sobre�o�Tráfico�de�Seres�

Humanos�74,�atendendo�à�necessidade�de�novos�membros�provenientes�do�último�processo�de�

alargamento�da�UE�e�à�necessidade�de�garantir�conhecimentos�específicos�sobretudo�no�domínio�da�

exploração�da�mãoJdeJobra.�Os�membros�do�Grupo�foram�nomeados�em�Julho�de�2008�75.�Durante�

o�período�em�apreço,�a�Comissão�preparou�um�relatório76�sobre�a�avaliação�e�acompanhamento�

da�execução�do�Plano�de�Acção�da�UE�sobre�Tráfico�de�Seres�Humanos�com�base�num�

questionário�distribuído�em�Dezembro�de�2007�a�todos�os�EstadosJMembros�solicitandoJlhes�a�

actualização�das�informações�sobre�a�execução�das�políticas�nacionais�de�combate�ao�tráfico�de�

seres�humanos.�Foram�consultados�outros�órgãos�encarregados�da�execução�de�algumas�acções�

previstas�no�Plano�de�Acção.�

������������������������������������������������������
71� COM(2005)�514�final.�
72� JO�C�311�de�9.12.2005,�p.�1.�
73� Ver�Secções�4.6�e�4.3.�
74� Decisão�da�Comissão,�JO�L�277�de�20.10.2007,�p.�29.�
75� Decisão�2008/604/CE�da�Comissão�(JO�L�194�de�23.7.2008).�
76� Relatório�a�aprovar�até�ao�final�de�2008.�
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A�falta�de�dados�fiáveis�e�comparáveis�é�um�dos�maiores�desafios�no�combate�ao�tráfico�de�seres�

humanos�nos�diferentes�países�afectados�por�este�fenómeno.�Em�conformidade�com�o�plano�de�

acção�da�UE�de�2005,�a�comunicação�da�Comissão�sobre�a�elaboração�de�uma�estratégia�europeia�

para�a�avaliação�estatística�da�criminalidade�e�da�justiça�penal�77�prevê�a�criação�de�gruposJpiloto�

para�analisar�a�possibilidade�de�elaborar�orientações�comuns�para�a�recolha�de�dados,�incluindo�

indicadores�comparáveis�no�domínio�do�tráfico�de�seres�humanos.�Neste�contexto,�foi�lançada�uma�

ampla�consulta�baseada�no�método�DELPHI�em�cooperação�com�a�Organização�Internacional�do�

Trabalho�(OIT)�para�a�criação�de�indicadores�acordados�para�a�recolha�de�dados.�Os�resultados�

deste�estudo�estarão�disponíveis�no�final�de�2008.�

�

O�tráfico�de�seres�humanos�tem�vastas�implicações�internacionais�e�as�acções�neste�domínio�não�

se�limitam�apenas�à�UE�78.�Por�conseguinte,�Comissão�e�os�EstadosJMembros�continuaram�a�

cooperar�estreitamente�com�organizações�internacionais�pertinentes,�como�a�ONU,�o�Conselho�da�

Europa,�a�OSCE�(incluindo�o�Representante�e�Coordenador�Especial�da�OSCE�em�matéria�de�Luta�

contra�o�Tráfico�de�Seres�Humanos79)�e�a�OIM�(Organização�Internacional�para�as�Migrações).�

A�UE�seguiu�de�perto,�em�especial,�as�actividades�do�Relator�Especial�do�Conselho�dos�Direitos�do�

Homem�da�ONU�em�matéria�de�tráfico�de�pessoas,�sobretudo�mulheres�e�crianças,�e�apoiou�a�

prorrogação�deste�mandato.�

�

A�Comunidade�Europeia�e�todos�os�EstadosJMembros�da�UE�são�signatários�da�Convenção�

da�ONU�contra�a�criminalidade�organizada�transnacional�e�respectivo�Protocolo�adicional�sobre�o�

tráfico�de�pessoas.�Durante�o�período�em�apreço,�os�EstadosJMembros�da�UE�tomaram�outras�

medidas�para�aderir�à�Convenção�do�Conselho�da�Europa�sobre�a�Acção�contra�o�Tráfico�de�Seres�

Humanos,�que�entrou�em�vigor�em�1�de�Fevereiro�de�2008.�Até�à�data�10�EstadosJMembros�

ratificaram�a�Convenção,�enquanto�15�outros�assinaram�a�Convenção�e�se�encontram�agora�em�

processo�de�ratificação.�

������������������������������������������������������
77� COM(2006)�437�final.�
78� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index.htm.�
79� http://www.osce.org/cthb/.�
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No�que�diz�respeito�à�ajuda�comunitária�a�países�terceiros,�foram�incluídas�numa�série�de�

documentos�de�estratégia�regional�e�por�país�e�nos�programas�indicativos�referências�directas�ao�

tráfico�de�seres�humanos�e�ao�reforço�das�estratégias�para�abordar�os�factores�que�facilitam�o�

tráfico.�A�Comissão�financiou�uma�série�de�iniciativas�destinadas�a�abordar�as�causas�profundas�do�

tráfico�como�a�pobreza,�a�exclusão,�as�desigualdades�sociais�e�a�discriminação�entre�os�géneros,�

bem�como�projectos�directamente�centrados�na�prevenção�do�tráfico�num�grande�número�de�países�

terceiros,�por�vezes�executados�por�organizações�da�sociedade�civil.�Além�disso,�foram�financiadas�

iniciativas�destinadas�a�reforçar�a�posição�económica,�jurídica�e�política�e�a�promover�os�direitos�

dos�grupos�mais�vulneráveis,�como�as�crianças,�as�mulheres,�os�migrantes�e�as�populações�

indígenas.�

�

A�luta�contra�o�tráfico�de�seres�humanos�foi�considerada�prioritária�no�âmbito�do�novo�programa�de�

financiamento�"Prevenção
e
luta
contra
a
criminalidade"�–�como�parte�do�programa�geral�

"Segurança
e
protecção
das
liberdades"�–�(2007J2013).�Foram�seleccionados�para�financiamento�

em�2007�nove�propostas�directamente�relacionadas�com�o�tráfico,�e�outras�três�para�a�tomada�de�

medidas�em�questões�conexas.�Além�disso,�serão�também�disponibilizados�fundos�no�âmbito�de�

outros�instrumentos�geográficos�e�temáticos�(como�o�Instrumento�de�Cooperação�para�o�

Desenvolvimento�ou�o�Instrumento�de�Estabilidade,�Investir�nas�Pessoas�e�IEDDH).�Outros�

programas�de�financiamento�específicos�já�deram�provas�de�serem�instrumentos�eficazes�na�luta�

contra�o�tráfico�de�seres�humanos,�como�Daphne�III�(2007J2013)�que�incide�especificamente�na�

violência�contra�as�crianças,�os�jovens,�as�mulheres�e�os�grupos�de�risco,�e�o�programa�"Para�uma�

Internet�mais�segura�Plus"�(2005J2008).�Além�disso,�no�âmbito�do�programa�temático�Investir�nas�

Pessoas,�foi�lançado�em�Fevereiro�de�2008�um�convite�à�apresentação�de�propostas�para�projectos�

relativos�ao�tráfico�de�crianças.�

�

O�primeiro�Dia�da�UE�contra�o�tráfico�de�seres�humanos,�comemorado�em�18�de�Outubro�

de�2007,�incidiu�sobre�a�abordagem�centrada�nos�direitos�humanos�de�uma�política�contra�o�tráfico�

de�seres�humanos.�Nessa�ocasião,�a�Comissão�apresentou�"Recomendações
sobre
identificação
e


encaminhamento
para
serviços
de
apoio
às
vítimas
de
tráfico
de
seres
humanos"80�que�

preconizavam�a�criação�de�mecanismos�nacionais�baseados�na�cooperação�entre�os�governos�e�as�

organizações�da�sociedade�civil.�

������������������������������������������������������
80�� http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/anti_trafficking_day_07/documents_en.htm.�
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4.8.� O�TPI�e�o�combate�à�impunidade�

�

Os�crimes�graves�sob�jurisdição�do�TPI�preocupam�a�União�Europeia,�que�está�empenhada�em�

cooperar�na�prevenção�desses�crimes�e�em�pôr�cobro�à�impunidade�de�quem�os�comete.�

�

A�União�Europeia�actualizou�em�16�de�Junho�de�2003�a�sua�Posição�Comum�de�2001�sobre�o�

Tribunal�Penal�Internacional�81,�na�sequência�da�entrada�em�vigor�do�Estatuto�de�Roma.�O�objectivo�

dessa�Posição�Comum�é�apoiar�o�funcionamento�efectivo�do�TPI�e�granjear�à�partida�um�apoio�

universal�ao�Tribunal,�promovendo�para�o�efeito�a�mais�alargada�participação�possível�no�Estatuto.�

�

Neste�contexto,�a�UE�publicou�uma�brochura�para�explicar�a�acção�da�UE�em�apoio�ao�TPI�82.�A�

brochura�pode�ser�consultada�no�sítio�internet�do�Conselho:�(http://consilium.europa.eu/icc).�

�

Em�consonância�com�a�posição�comum�da�UE,�o�TPI�tem�sido�um�dos�pontos�da�ordem�de�

trabalhos�de�muitas�cimeiras�(p.�ex.�a�Cimeira�ÁfricaJUE)�e�diálogos�políticos�com�países�terceiros�

durante�todo�o�período�em�apreço.�A�UE�prosseguiu�as�diligências�diplomáticas�junto�de�países�

terceiros�a�fim�de�promover�a�ratificação�do�Estatuto�de�Roma�e�do�Acordo�sobre�Privilégios�e�

Imunidades�e,�sempre�que�possível,�dissuadir�os�Estados�de�assinarem�acordos�bilaterais�de�não�

entrega.�

�

A�África�constitui�uma�prioridade�elevada�para�a�UE�e�a�Cimeira�UEJÁfrica,�realizada�em�Lisboa�(8�

e�9�de�Dezembro�de�2007)�foi�um�marco�histórico�neste�contexto.�A�UE�está�empenhada�em�

integrar�o�seu�apoio�ao�TPI�em�todas�as�suas�políticas�e�na�parceria�estratégica�ÁfricaJUE:�A�

Estratégia�conjunta�ÁfricaJUE�83�aprovada�na�Cimeira�é�um�exemplo�claro�de�como�ambas�as�partes�

se�comprometem�a�lutar�contra�a�impunidade�e�a�apoiar�a�criação�e�o�funcionamento�eficaz�do�TPI.�

�

������������������������������������������������������
81� Posição�Comum�do�Conselho�de�16�de�Junho�de�2003�(JO�L�150,�18.6.2003,�p.�67).�Texto�disponível�

no�sítio�internet�do�Conselho�em�11�línguas�(FR,�DA,�EL,�ES,�IT,�NL,�DE,�PT,�FI,�SV�e�EN)�e�em�
Chinês,�Russo�e�Árabe.�

82� Fevereiro�de�2008.�
83� 16344/07.�
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Países�em�que�a�UE�efectuou�diligências�destinadas�a�promover�a�universalidade�e�a�

integridade�do�Estatuto�de�Roma�

Azerbaijão,�Camarões,�Cabo�Verde,�Catar,�Cazaquistão,�Chile,�Costa�do�Marfim,�GuinéJBissau,�

Índia,�Madagáscar,�Malásia,�Marrocos,�Moçambique,�Moldávia,�Nepal,�Suriname,�Ucrânia�e�

União�Africana.�

�

Com�base�no�Acordo�UEJTPI�de�Cooperação�e�Assistência�de�2006,�ambas�as�organizações�

ultimaram,�em�Abril�de�2008,�os�acordos�de�execução�para�o�intercâmbio�de�informações�

classificadas�84.�Estes�acordos�contribuirão�sem�dúvida�para�aprofundar�a�cooperação�entre�as�duas�

organizações.�

�

O�Plano�de�Acção�de�200485�complementa�a�posição�comum.�Entre�outros�objectivos,�estipula�que:�

"O
TPI
deverá
ser
integrado
nas
relações
externas
da
UE.
A
este
respeito,
a
ratificação
e
a


aplicação
do
Estatuto
de
Roma
deverão
ser
evocadas
no
âmbito
das
questões
relativas
aos
direitos


humanos
quando
forem
negociados
acordos
da
UE
com
países
terceiros.�

�

Até�à�data,�o�Acordo�revisto�de�Cotonu�de�2005,�que�se�aplica�a�79�países�da�África,�Caraíbas�e�

Pacífico�e�ainda�à�UE,�é�o�único�instrumento�jurídico�vinculativo�que�inclui�uma�cláusula�relativa�

ao�TPI�86.�Por�conseguinte,�em�2006,�a�Comissão�Europeia�negociou�a�inserção�de�cláusulas�

relativas�ao�TPI�nos�Planos�de�Acção�da�Política�Europeia�de�Vizinhança�com�a�Arménia,�o�

Azerbaijão,�o�Egipto,�a�Geórgia,�a�Jordânia,�o�Líbano,�a�Moldávia�e�a�Ucrânia.�Projectos�de�

cláusulas�TPI�estão�a�ser�actualmente�negociadas�com�a�Tailândia,�o�Vietname�e�a�América�Central.�

O�APC�com�a�Indonésia�foi�rubricado�pelo�Conselho�em�Junho�de�2007�e�deverá�ser�assinado�

durante�o�ano�em�curso.�O�APC�inclui�uma�cláusula�TPI�que�obriga�a�Indonésia�a�aderir�ao�Estatuto�

de�Roma.�Nas�actuais�negociações�com�a�África�do�Sul,�o�Iraque�e�a�Comunidade�Andina,�chegouJ

Jse�já�a�acordo�sobre�a�cláusula.�Os�mandatos�de�negociação�de�Acordos�de�Cooperação�com�os�

países�seguidamente�enumerados�incluem�também�cláusulas�relativas�ao�TPI:�Ucrânia,�Federação�

Russa�e�China.�

������������������������������������������������������
84� Docs.�8349/08�REV�1,�8410/08�e�8786/08.�
85� 5742/04.�Texto�disponível�em�inglês�e�francês,�bem�como�em�chinês,�russo�e�árabe.�
86� Artigo�11.º�do�Acordo�de�Cotonu�(JO�L�317�de�15.12.2000,�pp.�3J353,�alterado�pelo�JO�L�209�

de�11.8.2005,�p�27J53).�
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O�Estatuto�de�Roma�do�TPI�registou�a�108.ª�ratificação�durante�o�período�em�apreço.�

�

Outros�marcos�importantes�para�o�TPI�durante�o�mesmo�período�incluem:�

�� O�6.º�e�7.º�relatórios�do�Procurador�do�TPI�(apresentados�ao�CSNU�em�Dezembro�de�2007�e�

Junho�de�2008)�revelaram�mais�uma�vez�a�renitência�do�Governo�do�Sudão�em�cooperar�com�o�

Tribunal�e�que�os�dois�suspeitos�(contra�os�quais�o�Tribunal�emitiu�mandados�de�captura�em�

27�de�Abril�de�2007)�ainda�se�encontravam�em�liberdade,�em�funções,�e�envolvidos�em�actos�

contra�civis.��

�� A�detenção,�em�Maio�de�2008,�e�a�transferência�para�o�Tribunal�de�JeanJPierre�Bemba,�

presumível�Presidente�e�ComandanteJemJChefe�do�"Movimento�de�Libertação�do�Congo"�

(MLC),�por�crimes�alegadamente�cometidos�na�República�CentroJAfricana�(dois�casos�de�

crimes�contra�a�humanidade�e�ainda�quatro�casos�de�crimes�de�guerra).�

�

Em�relação�à�situação�no�Darfur,�a�UE�aumentou�também�a�pressão�sobre�o�Sudão�em�várias�

Conclusões�do�Conselho�87,�numa�declaração�da�Presidência�em�nome�da�UE�88,�numa�resolução�

do�PE�89�e�em�Conclusões�do�Conselho�Europeu�90�em�Junho�de�2008�em�que�"O
Conselho
Europeu


apelou
ao
Conselho
(AGEX)
para
que
continue
a
acompanhar
atentamente
a
evolução
da
situação


no
Sudão
e
que
���������	
	���������
��	��	���
�	�����
�	���������
���	�
��	���	��	���������	

��
	����
	������
���
com
a
O.U
e
outras
instituições,
incluindo
o
TPI."�

�

Em�2008,�o�subJgrupo�encarregado�das�questões�relacionadas�com�o�TPI,�que�faz�parte�do�Grupo�do�

Direito�Internacional�Público�do�Conselho,�continuou�a�discutir�questões�relacionadas�com�o�direito�

internacional�com�John�B.�Bellinger�III,�Conselheiro�Jurídico�no�Departamento�de�Estado�dos�EUA.�

������������������������������������������������������
87� Dezembro�de�2007�(16395//07),�Janeiro�de�2008�(5922/08�e�Junho�de�2008�(10832/08).�
88� 7918/08.�
89� P6_TAJPROV(2008)0238.�
90� 11018/08.�
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Durante�o�período�em�apreço,�a�Comissão�e�os�EstadosJMembros�continuaram�a�financiar,�através�

do�Instrumento�Europeu�para�a�Democracia�e�os�Direitos�do�Homem�(IEDDH),�entre�outras�

organizações,�os�trabalhos�da�Coligação�para�o�Tribunal�Penal�Internacional�e�dos�Parlamentares�em�

Defesa�de�uma�Acção�Mundial,�cujos�esforços�são�inestimáveis�para�promover�a�ratificação�e�a�

aplicação�do�Estatuto�de�Roma�e�acompanhar�os�trabalhos�do�Tribunal.�A�Comissão�continuou�a�

financiar�o�programa�de�estágios�e�de�visitas�de�profissionais�do�TPI.�Os�EstadosJMembros�

continuaram�a�financiar�organizações�como�a�Rede�de�Direito�Penal�Internacional�e�o�Instituto�para�

as�Investigações�Penais�Internacionais.�Os�EstadosJMembros�deram�também�o�seu�contributo�para�o�

fundo�fiduciário�do�TPI�para�as�vítimas�e�para�o�fundo�fiduciário�para�os�países�menos�

desenvolvidos,�sendo�este�último�um�fundo�destinado�a�permitir�às�delegações�dos�países�menos�

desenvolvidos�participar�nas�reuniões�da�Assembleia�dos�Estados�partes.�No�âmbito�do�IEDDH,�a�

Comissão�lançou�no�final�de�2007�um�convite�à�apresentação�de�propostas�num�montante�de�

EUR�4,9�milhões�para�o�período�de�2007J2008�(Apoio�às�campanhas�da�sociedade�civil�para�

garantir�o�funcionamento�efectivo�do�TPI).�

�

A�Comissão�e�os�EstadosJMembros�facultaram�ainda�apoio�político�e�financeiro�aos�tribunais�ad�

hoc,�como�o�Tribunal�Penal�Internacional�para�o�Ruanda,�o�Tribunal�Penal�Internacional�para�a�exJ

JJugoslávia,�o�Tribunal�Especial�para�a�Serra�Leoa�(que�deu�início�ao�julgamento�de�Charles�Taylor�

em�4�de�Junho�de�2007,�tendo�a�primeira�testemunha�comparecido�em�7�de�Janeiro�de�2008,�e�

concluiu,�em�28�de�Maio�de�2008,�o�processo�Ministério�Público�c/�Moinina�Fofana�e�Allieu�

Kondewa,�incluindo�o�recurso),�e�as�Câmaras�Extraordinárias�dos�Tribunais�do�Camboja�(ECCC)�

também�conhecidas�como�Tribunal�para�o�regime�dos�Khmers�Vermelhos,�que�realizou�a�sua�

primeira�audiência�em�4�de�Fevereiro�de�2008,�após�várias�acusações�e�a�detenção�de�cinco�antigos�

membros�do�regime.�

�
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4.9.� Direitos�humanos�e�terrorismo�

�

A�UE�atribui�grande�importância�a�que,�no�contexto�da�luta�contra�o�terrorismo,�seja�garantida�uma�

protecção�integral�e�eficaz�dos�direitos�humanos�e�das�liberdades�fundamentais,�na�Europa�e�no�

resto�do�mundo.�A�adopção�de�medidas�antiterroristas�eficazes�e�a�protecção�dos�direitos�humanos�

não�são�objectivos�incompatíveis,�antes�pelo�contrário,�são�complementares�e�reforçamJse�

mutuamente.�O�empenhamento�estratégico�da�União�Europeia,�definido�na�sua�estratégia�

antiterrorista,�é�claro�a�este�respeito:�"Combater
o
terrorismo
em
todo
o
mundo,
no
pleno
respeito


pelos
direitos
humanos,
e
tornar
a
Europa
mais
segura,
para
que
os
seus
cidadãos
possam
viver


num
espaço
de
liberdade,
segurança
e
justiça."�As�sociedades�democráticas�só�podem�vencer�o�

flagelo�do�terrorismo�a�longo�prazo�se�se�mantiverem�empenhadas�nos�seus�próprios�valores.�A�luta�

da�UE�contra�o�terrorismo�está�solidamente�consignada�num�quadro�jurídico�que�garante�o�respeito�

dos�direitos�humanos�e�das�liberdades�fundamentais91.�A�UE�continua�firmemente�empenhada�na�

total�proibição�da�tortura,�bem�como�dos�tratamentos�e�penas�cruéis,�desumanos�e�degradantes.�A�

existência�de�centros�de�detenção�secretos�em�que�os�detidos�são�mantidos�num�vazio�jurídico�não�

está�em�conformidade�com�o�direito�internacional�humanitário�e�em�matéria�de�direitos�humanos�92.��

�

Em�declarações�proferidas�em�várias�instâncias�das�Nações�Unidas,�a�UE�reafirmou�a�importância�

de�garantir�o�respeito�pelos�direitos�humanos�na�luta�contra�o�terrorismo.�A�Presidência,�dirigindoJ

Jse�em�nome�da�União�Europeia�ao�Comité�da�AssembleiaJGeral�da�ONU�sobre�as�Medidas�para�

Eliminar�o�Terrorismo�Internacional,�em�Fevereiro�de�2008,�fez�notar�que�a�cooperação�

internacional�na�luta�contra�o�terrorismo�deve�ser�conduzida�em�conformidade�com�o�direito�

internacional,�nomeadamente�com�a�Carta�da�ONU�e�as�convenções�e�protocolos�internacionais�

pertinentes,�em�especial�o�direito�em�matéria�de�direitos�humanos,�o�direito�dos�refugiados�e�o�

direito�internacional�humanitário.�Numa�declaração�ao�Conselho�de�Segurança�da�ONU,�em�

19�de�Março�de�2008,�relativa�às�ameaças�à�paz�e�à�segurança�internacionais�por�actos�terroristas,�a�

Presidência�afirmou�que�quaisquer�medidas�para�combater�o�terrorismo�devem�estar�de�acordo�com�

as�obrigações�nos�termos�do�direito�internacional,�em�especial�o�direito�em�matéria�de�direitos�

humanos,�o�direito�dos�refugiados�e�o�direito�internacional�humanitário.�Além�disso,�na�sexta�sessão�

do�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�(Dezembro�de�2007),�a�UE,�apoiou�a�renovação�do�mandato�

do�Relator�Especial�para�a�promoção�e�protecção�dos�direitos�humanos�e�das�liberdades�

fundamentais�no�combate�ao�terrorismo.�

������������������������������������������������������
91� Estratégia�da�UE�de�Combate�à�Radicalização�e�ao�Recrutamento�para�o�Terrorismo�através�de�uma�

Comunicação�Eficaz�dos�Valores�e�das�Políticas�da�UE.�
92� Conclusões�do�Conselho�de�11�de�Dezembro�de�2006.�
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A�UE�continuou�a�conduzir�um�diálogo�em�profundidade�com�o�Conselheiro�Jurídico�do�

Departamento�de�Estado�dos�EUA�sobre�direito�internacional�e�vários�aspectos�do�esforço�de�luta�

antiterrorista.�Estas�reuniões�permitiram�uma�troca�de�opiniões�aprofundada�sobre�as�questões�

complexas�do�direito�internacional�que�a�luta�contra�o�terrorismo�suscita.�O�diálogo�está�a�contribuir�

para�uma�melhor�compreensão�do�modo�como�a�luta�contra�o�terrorismo�deve�ser�conduzida�em�

face�ao�Estado�de�direito�e�ao�direito�internacional,�incluindo�o�direito�internacional�em�matéria�de�

direitos�humanos.�

�

No�contexto�da�Parceria�EuroJMediterrânica,�a�Comissão�Europeia�e�o�Ministério�dos�Negócios�

Estrangeiros�Checo�organizaram�um�seminário�em�Praga,�em�16�e�17�de�Junho�de�2008,�

subordinado�ao�tema�Garantir
o
respeito
pelos
direitos
humanos
na
luta
contra
o
terrorismo
em


conformidade
com
o
direito
internacional."�O�Código�de�Conduta�para�a�Luta�contra�o�Terrorismo,�

aprovado�em�Novembro�de�2005�durante�a�Cimeira�EuroJMediterrânica�de�Barcelona,�apelou�a�que�

fossem�tomadas�medidas�decisivas�mas�proporcionadas�contra�os�ataques�terroristas,�solidamente�

baseadas�nos�quadros�jurídicos�nacional�e�internacional�a�fim�de�garantir�o�respeito�dos�direitos�

humanos�e�das�liberdades�fundamentais.�A�título�de�acompanhamento,�os�Ministros�dos�Negócios�

Estrangeiros�EuroJMediterrânicos,�reunidos�em�Tampere,�apelaram�à�organização�de�um�seminário�

regional�sobre�a�garantia�dos�direitos�humanos�na�luta�contra�o�terrorismo�em�conformidade�com�o�

direito�internacional.�O�seminário�de�Praga�reuniu�mais�de�uma�centena�de�representantes�dos�

governos�e�da�sociedade�civil�dos�parceiros�EuroJMediterrânicos.�O�seminário�abrangeu�questões�

como�a�luta�contra�a�discriminação,�garantindo�a�liberdade�de�expressão,�a�luta�contra�a�tortura�e�o�

direito�a�um�julgamento�equitativo.�O�seminário�aprovou�numerosas�recomendações�que�servirão�de�

base�a�futuros�trabalhos�sobre�esta�questão�entre�os�parceiros�EuroJMediterrânicos.�

�

Em�12�de�Dezembro�de�2007,�o�Parlamento�Europeu�aprovou�uma�resolução�sobre�a�luta�contra�o�

terrorismo,�apelando�a�um�escrupuloso�respeito�pelos�direitos�humanos�nas�acções�de�luta�antiJ

Jterrorista.�Em�28�de�Fevereiro�de�2008,�o�Parlamento�realizou�uma�audiência�pública�sobre�

Guantanamo�Bay.�A�audiência�abordou�as�questões�das�obrigações�jurídicas�internacionais�

aplicáveis�a�Guantanamo�Bay,�como�os�direitos�processuais�para�detidos�e�a�não�repulsão,�e�a�

questão�da�reinstalação�dos�detidos�que�abandonaram�Guantanamo.�

�



�

�

14146/1/08�REV�1� � cm/SR/jc� 82�
� DG�E�HR� LIMITE� �PT�

4.10.�Direitos�humanos�e�empresas�

�

No�contexto�da�mundialização,�a�crescente�influência�de�intervenientes�não�estatais,�tais�como�

sociedades�transnacionais,�levanta�questões�essenciais�sobre�o�papel�e�as�responsabilidades�desses�

intervenientes�no�que�respeita�aos�direitos�humanos,�quer�a�nível�nacional�quer�internacional.�

Recentemente,�esta�questão�tem�vindo�a�merecer�cada�vez�mais�destaque�e�tem�sido�objecto�de�

inúmeros�debates�sobre�a�relação�existente�entre�os�direitos�humanos�e�as�empresas,�relação�essa�já�

explicitamente�referida�na�Declaração�Universal�dos�Direitos�do�Homem�que,�em�1948,�instava�

"todos
os
indivíduos
e
todos
os
órgãos
da
sociedade"�a�esforçaremJse�por�desenvolver�o�respeito�

desses�direitos�e�liberdades�fundamentais.�A�UE�tem�estado�estreitamente�implicada�neste�debate�

fundamental�e�tem�apoiado�várias�iniciativas�neste�domínio,�nomeadamente�a�nível�da�ONU�e�em�

relação�à�noção�de�responsabilidade�social�das�empresas�(RSE).�A�UE�está�igualmente�empenhada�

em�garantir�que�a�sua�política�comercial�tenha�um�impacto�positivo�no�respeito�dos�direitos�

humanos�a�nível�mundial,�contribuindo�para�o�trabalho�digno�e�para�o�desenvolvimento�sustentável,�

nomeadamente�através�de�acordos�comerciais�bilaterais.�

�

Durante�o�período�em�apreço,�a�UE�seguiu�com�especial�atenção�o�trabalho�do�Representante�

Especial�do�SecretárioLGeral�da�O
U�para�a�questão�dos�direitos�humanos�e�das�sociedades�

transnacionais�e�outras�empresas�comerciais,�que�apresentou�o�seu�segundo�relatório�ao�

Conselho�dos�Direitos�do�Homem�em�7�de�Abril�de�2008.�Este�relatório,�que�foi�completado�com�

duas�adendas�e�um�relatório�adicional�intitulado�"Clarificar
os
conceitos
de
'esfera
de
influência'
e


'cumplicidade'",�identifica�um�quadro�conceptual�e�político�para�apresentar�à�consideração�do�

Conselho�e�está�organizado�em�torno�de�três�princípios�fundamentais:�o�dever�do�Estado�de�proteger�

as�pessoas�contra�violações�dos�direitos�humanos�por�terceiros,�incluindo�empresas,�a�

responsabilidade�das�empresas�de�respeitar�os�direitos�humanos�e�a�necessidade�de�um�acesso�mais�

eficaz�a�vias�de�recurso.�A�UE�participou�activamente�no�diálogo�interactivo�realizado�com�base�

neste�relatório�na�8.ª�sessão�do�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�de�3�e�4�de�Junho�de�2008.�A�UE�

saudou�também�a�decisão�de�prorrogar�o�mandato�do�Representante�Especial�por�mais�três�anos.�

�

A�UE�esforçouJse�por�reforçar�a�dimensão�do�desenvolvimento�sustentável�nas�negociações�

comerciais�bilaterais�e�por�promover�a�aplicação�efectiva�de�normas�laborais�de�base�através�de�

instrumentos�positivos�e�de�uma�abordagem�baseada�na�cooperação.�Os�incentivos�ao�comércio�

também�foram�utilizados�como�forma�de�fomentar�o�respeito�pelos�direitos�humanos/dos�

trabalhadores�internacionais,�a�protecção�do�ambiente�e�os�princípios�da�governação.�
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Além�disso,�o�Sistema�de�Preferências�Generalizadas�(SPG)�da�UE�é�também�relevante�para�os�

esforços�da�UE�no�sentido�de�incentivar�o�respeito�pelos�direitos�humanos�fundamentais�e�pelos�

direitos�dos�trabalhadores,�ainda�que�se�trate�de�um�regime�autónomo�e�não�de�uma�relação�

contratual�negociada�com�países�terceiros.�No�quadro�do�regime�SPG+,�introduzido�em�2005,�

prevêemJse�preferências�pautais�adicionais�como�um�incentivo�aos�países�beneficiários�vulneráveis�

que�tenham�assinado�e�aplicado�efectivamente�as�oito�convenções�da�OIT�sobre�os�direitos�

fundamentais�dos�trabalhadores�(bem�como�outras�convenções�enumeradas�no�Anexo�III�do�

Regulamento�980/2005�do�Conselho).�Ao�solicitarem�e�receberem�as�vantagens�do�SPG+,�os�países�

beneficiários�do�SPG+�assumem�a�obrigação�de�assegurarem�a�ratificação�e�a�aplicação�efectiva�

dessas�convenções.�

�

A�Comissão�Europeia�continua�a�colaborar�com�a�sociedade�civil�e�o�sector�empresarial,�tendo�em�

vista�promover�a�dignidade�do�trabalho�a�nível�mundial93.�

�

Em�conformidade�com�a�comunicação�da�Comissão�intitulado�"Implementação
da
Parceria
para
o


Crescimento
e
o
Emprego:
tornar
a
Europa
um
pólo
de
excelência
em
termos
de
responsabilidade


social
das
empresas"94,�a�UE�continuou�a�promover�a�responsabilidade�social�das�empresas�

(RSE)�a�nível�mundial,�a�fim�de�maximizar�o�contributo�das�empresas�para�alcançar�os�Objectivos�

de�Desenvolvimento�do�Milénio�das�Nações�Unidas.�Nas�conclusões�da�Presidência�do�Conselho�

Europeu�de�14�de�Dezembro�de�2007,�o�Conselho�Europeu�reconheceu,�nomeadamente,�o�papel�dos�

parceiros�sociais�e�da�sociedade�civil�na�modernização�dos�mercados�de�trabalho�europeus,�

promovendo�a�mudança�de�gestão,�reforçando�a�protecção�social�e�a�inclusão�social,�aproveitando�

oportunidades�e�combatendo�a�discriminação.�

�

A�cooperação�entre�a�OIT�e�a�UE�também�contribuiu�para�a�promoção�da�responsabilidade�social�

das�empresas�(RSE)�a�nível�internacional.�Durante�o�período�em�apreço,�as�entidades�patronais,�os�

trabalhadores�e�os�governos�procuraram�reforçar�consideravelmente�os�esforços�da�OIT�no�domínio�

da�RSE,�nomeadamente�nas�cadeias�de�abastecimento�a�nível�mundial.�A�UE�apoiou�activamente�a�

adopção�de�recomendações�sobre�a�promoção�de�empresas�sustentáveis,�um�dos�temas�da�ordem�de�

trabalhos�da�Conferência�Internacional�do�Trabalho�realizada�em�Junho�de�2007.�

������������������������������������������������������
93� Ver�Secção�4.12�"Os�direitos�económicos,�sociais�e�culturais".�
94� COM(2006)�136�final�de�22.3.2006.�
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Em�Dezembro�de�2007,�na�sequência�de�uma�recomendação�do�Parlamento�Europeu�na�sua�

resolução�sobre�a�RSE�adoptada�em�Março�de�2007�e�cinco�anos�após�a�Cimeira�Mundial�de�

Joanesburgo�sobre�Desenvolvimento�Sustentável,�a�Comissão�organizou�uma�conferência�

internacional�intitulada�"A
Dimensão
Mundial
da
RSE:
que
papel
para
a
UE?"�

�

Durante�o�período�em�apreço,�a�Comissão�financiou�vários�projectos�destinados�a�aumentar�a�

sensibilização�e�a�observância,�pelos�intervenientes�europeus,�dos�instrumentos�acordados�

internacionalmente�no�domínio�da�RSE�e�dos�direitos�humanos�no�trabalho.�Num�convite�à�

apresentação�de�propostas�sobre�a�RSE�lançado�em�Abril�de�2008,�uma�das�principais�prioridades�

era�a�promoção,�na�Europa�e�em�países�terceiros,�de�uma�abordagem�integrada�a�favor�do�trabalho�

digno�na�cadeia�de�abastecimento.�

�

Além�disso,�a�UE�contribuiu�para�os�trabalhos�do�Comité�de�Investimento�da�OCDE.�Este�Comité�é�

responsável�pela�supervisão�da�aplicação�das�directrizes�da�OCDE�às�empresas�multinacionais.�A�

UE�participou�nomeadamente�no�desenvolvimento�e�na�promoção�do�Instrumento�da�OCDE�de�

Sensibilização�para�o�Risco,�destinado�às�empresas�multinacionais�que�operam�em�zonas�com�um�

défice�de�governação�e�desenvolvido�na�sequência�da�Cimeira�de�2005�do�G8,�em�Gleneagles95.�O�

Instrumento�de�Sensibilização�para�os�Riscos�prevê,�nomeadamente,�a�necessidade�de�respeitar�os�

instrumentos�internacionais�em�matéria�de�direitos�humanos�e�os�desafios�relacionados�com�a�

gestão�das�forças�de�segurança.�A�Comissão�deu�apoio�aos�projectos�da�OCDE�sobre�a�RSE�nas�

economias�emergentes�e�ao�diálogo�entre�o�G8�e�o�G5�sobre�a�RSE,�na�sequência�dos�resultados�da�

Cimeira�do�G8�de�Heiligendamm�sobre�responsabilidade�social�e�trabalho�digno.�A�Comissão�

também�participou�na�"Mesa
Redonda
de
Alto
.ível
sobre
a
RSE",�organizada�conjuntamente�pela�

OIT�e�a�OCDE,�que�teve�lugar�em�23�e�24�de�Junho�de�2008.�

�

4.11.�Democracia�e�eleições�

�

A�promoção�da�democracia�é�uma�pedra�angular�da�política�externa�e�de�segurança�da�UE.�A�

consolidação�das�instituições�democráticas�e�a�promoção�do�Estado�de�direito�e�dos�direitos�

humanos,�constituem�objectivos�fundamentais�da�parceria�da�UE�com�países�terceiros.�Esta�secção�

centraJse�no�contributo�da�UE�para�os�mecanismos�da�democracia,�através�da�assistência�e�

observação�eleitorais.�

������������������������������������������������������
95� O�Instrumento�de�Sensibilização�para�o�Risco,�adoptado�pela�OCDE�em�8�de�Junho�de�2006,�está�

disponível�no�sítio�Internet:�www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf.�
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As�eleições�são�um�exemplo�dos�direitos�humanos�na�prática.�Um�processo�eleitoral�democrático�

faz�parte�da�criação�de�um�sistema�de�governo�que�possa�garantir�o�respeito�dos�direitos�humanos�e�

do�Estado�de�direito�e,�deste�modo,�contribuir�para�a�prevenção�de�conflitos�violentos.�Como�é�

evidente,�as�eleições�nem�sempre�dão�às�pessoas�uma�oportunidade�real�de�escolherem�livremente�

os�seus�representantes.�A�transição�democrática�é�um�processo�altamente�complexo�que�está�

estreitamente�ligado�à�evolução�registada�a�nível�social,�económico,�cultural�e�em�matéria�de�

política�de�segurança.�

�

Por�conseguinte,�a�fim�de�apoiar�a�realização�de�eleições�verdadeiramente�democráticas,�a�UE�tem�

vindo�a�prestar�assistência�eleitoral�a�um�vasto�leque�de�países�parceiros.�

�

A�UE�é�um�dos�principais�protagonistas�mundiais�em�termos�de�prestação�de�apoio�a�processos�

eleitorais;�a�abordagem�seguida�é�exposta�na�comunicação�da�Comissão,�publicada�em�2000,�sobre�

assistência�e�observação�eleitorais96�.�As�principais�componentes�do�apoio�eleitoral�da�UE�são�as�

missões�de�observação�eleitoral�(MOE)�e�de�assistência�eleitoral.�

�

A�observação�eleitoral,�em�particular�a�observação�a�longo�prazo,�tal�como�tem�sido�realizada�no�

âmbito�das�Missões�de�Observação�Eleitoral�da�UE�(MOE),�constitui�uma�oportunidade�específica�

para�que�um�determinado�processo�eleitoral�seja�avaliado�de�acordo�com�as�normas�e�boas�práticas�

internacionais�para�a�realização�de�eleições�verdadeiramente�democráticas.�As�normas�

internacionais,�estabelecidas�por�tratados�jurídicos�internacionais�e�regionais�e�por�compromissos�

políticos�aos�quais�o�país�observado�aceitou�vincularJse,�incluem�princípios�universais�aplicáveis�à�

realização�de�eleições,�tais�como�as�liberdades�fundamentais�e�os�direitos�políticos,�como�

consagrados�na�Declaração�Universal�dos�Direitos�do�Homem�e�no�Pacto�Internacional�sobre�os�

Direitos�Civis�e�Políticos.�As�MOE�da�UE�têm�igualmente�avaliado�se�as�eleições�se�processam�de�

acordo�com�um�conjunto�de�boas�práticas�dos�actos�eleitorais�democráticos,�como�a�transparência�

do�processo�eleitoral,�a�imparcialidade�na�gestão�do�processo�eleitoral�e�na�utilização�dos�recursos�

do�Estado,�a�igualdade�de�acesso�aos�meios�de�comunicação�públicos�e�a�cobertura�noticiosa�

equilibrada�por�parte�desses�meios�de�comunicação.�

�

A�UE�tem�constantemente�vindo�a�desenvolver�os�mais�elevados�padrões�em�matéria�de�observação�

eleitoral.�Durante�o�período�em�apreço,�a�Comissão�Europeia�publicou�dois�novos�manuais�da�UE�

que�enumeram,�por�exemplo,�o�modo�como�as�normas�e�boas�práticas�internacionais�para�a�

realização�de�eleições�devem�ser�utilizadas�na�observação�eleitoral�levada�a�cabo�pela�UE.�

������������������������������������������������������
96� COM(2000)�191;�A�comunicação�foi�subscrita�pelo�Conselho�e�pelo�Parlamento�Europeu�em�2001.�
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O�"Manual
de
Observação
Eleitoral
da
UE"�foi�escrupulosamente�revisto,�a�fim�de�ter�em�conta�

os�progressos�registados�na�metodologia�da�União�Europeia�em�matéria�de�observação�e�

avaliação�dos�processos�eleitorais.�O�Manual�dá�uma�panorâmica�completa�da�metodologia�das�

MOE�da�UE,�salientando�o�modo�como�as�normas�internacionais�são�utilizadas�na�avaliação�e�na�

apresentação�de�relatórios.�Explica�também�o�modo�como�são�planeadas,�destacadas�e�

implementadas�as�MOE�da�UE�.�




"O
Compêndio
de
.ormas
Eleitorais
Internacionais"�enuncia�as�obrigações�e�compromissos�

assumidos�por�cada�Estado�ao�assinar�instrumentos�internacionais�e�regionais.�EsperaJse�com�este�

documento�que�seja�redobrada�a�referência�às�normas�eleitorais�internacionais�na�avaliação�e�na�

apresentação�de�relatórios�das�MOE�da�UE,�bem�como�no�trabalho�de�outros�observadores�

internacionais�e�nacionais�e�intervenientes�em�processos�eleitorais97.�

�

�

É�prioritário�para�a�UE�consolidar�uma�abordagem�europeia�da�observação�eleitoral�entre�os�peritos�

da�UE�e�junto�de�países�parceiros�da�UE.�Neste�contexto,�durante�o�período�em�apreço�foi�elaborado�

um�projecto�tendo�em�vista�ministrar�um�programa�completo�de�formação�para�membros�da�equipa�

central�da�MOE�da�UE�e�observadores�de�longo�prazo�e�organizar�encontros�regionais�e�apoio�

técnico�a�observadores�eleitorais�nacionais.�O�projecto�assenta�na�avaliação�do�anterior�projecto�

NEEDS�e�será�lançado�no�Outono�de�2008��

�

Desde�2000,�no�total�foram�destacadas�para�todos�os�continentes�65�missões�de�observação�

eleitoral�da�União�Europeia�e�dez�missões�de�apoio,�com�excepção�da�região�da�OSCE98.�Entre�

Julho�de�2007�e�Junho�de�2008,�foram�destacadas�oito�MOE�da�UE,�com�recurso�a�verbas�da�

IEDDH�(ver�quadro�infra).�Todas�as�missões�aderiram�à�Declaração�de�Princípios�para�as�Missões�

Internacionais�de�Observação�de�Eleições,�aprovada�nas�Nações�Unidas�em�Outubro�de�2005�e�

subscrita�pela�Comissão�e�pelo�Parlamento�Europeu99.�

�

������������������������������������������������������
97� Ver�http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/index.htm.�
98� Não�foram�destacadas�MOE�da�UE�na�Europa�ou�na�Ásia�Central,�dado�que�está�em�curso�uma�

observação�eleitoral�credível�nessas�regiões�por�parte�do�Gabinete�para�as�Instituições�Democráticas�e�
os�Direitos�do�Homem�da�Organização�para�a�Segurança�e�a�Cooperação�na�Europa�(OSCE/ODIHR)�
com�o�apoio�de�observadores�destacados�pelos�EstadosJMembros�da�UE,�delegações�de�deputados�do�
PE�e,�em�circunstâncias�excepcionais,�o�apoio�da�Comissão�através�do�mecanismo�de�reacção�rápida�e�
do�IEDDH.�

99� http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf.�
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Durante�o�período�em�apreço,�a�UE�consagrou�um�esforço�acrescido�ao�seguimento�das�conclusões�

e�recomendações�das�MOE�da�UE�através�da�sua�inclusão�nas�declarações,�no�diálogo�político,�nos�

programas�de�cooperação�da�UE,�e�na�programação�do�IEDDH.�No�quadro�desse�esforço,�todos�os�

chefes�das�MOE�da�UE�devem�apresentar�os�relatórios�finais�das�MOE�a�um�leque�alargado�de�

interlocutores�no�país�onde�observaram�um�processo�eleitoral.�

�

Serra
Leoa


De�6�de�Julho�a�24�de�Setembro�de�2007,�foi�destacada�uma�MOE�da�UE�chefiada�pela�Deputada�do�

Parlamento�Europeu�Marie�Anne�Isler�Béguin,�a�fim�de�observar�as�eleições�presidenciais�e�

parlamentares�que�tiveram�lugar�na�Serra�Leoa�a�11�de�Agosto�e�a�8�de�Setembro.�À�MOE�da�UE�

juntouJse�uma�delegação�de�observadores�do�Parlamento�Europeu�chefiada�pelo�Deputado�do�PE�

Martin�Callanan.�

�

A�MOE�da�UE�concluiu�que�as�eleições�foram,�de�um�modo�geral,�bem�administradas,�pacíficas�e�

competitivas,�tendo�constituído�uma�evolução�significativa�e�positiva�nos�progressos�realizados�pela�

Serra�Leoa�rumo�à�consolidação�da�democracia�e�da�paz.�As�eleições�permitiram�uma�mudança�de�

governo�pacífica�num�país�em�situação�de�pósJconflito.�Embora�existisse�um�quadro�jurídico�para�a�

realização�de�eleições�genuínas,�em�conformidade�com�as�normas�internacionais�aplicáveis�à�

realização�de�eleições�democráticas,�registaramJse�todavia�vários�incidentes�violentos�durante�

ambos�os�períodos�de�campanha�eleitoral.�

�

Guatemala


O�Deputado�do�Parlamento�Europeu�Wolfgang�KreisslJDörfler�chefiou�uma�MOE�da�UE�destinada�

a�acompanhar�as�eleições�gerais�(presidenciais,�legislativas�e�municipais)�de�9�de�Setembro�de�2007�

na�Guatemala.�À�MOE�associouJse�uma�delegação�de�observação�do�Parlamento�Europeu�composta�

por�sete�membros,�chefiada�pelo�Deputado�Emilio�Menendez�del�Valle.�
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A�MOE�da�UE�concluiu�que,�globalmente,�as�eleições�foram�realizadas�em�conformidade�com�as�

normas�internacionais�aplicáveis�à�realização�de�eleições�democráticas.�Além�disso,�as�eleições�

constituíram�um�passo�importante�na�consolidação�da�democracia.�De�um�modo�geral,�as�eleições�

desenrolaramJse�de�modo�pacífico�e�caracterizaramJse�por�uma�organização�operacional�eficiente,�

por�uma�gestão�transparente�do�processo�de�escrutínio�e�por�uma�forte�participação�de�

representantes�dos�partidos.�O�quadro�jurídico�que�regeu�o�processo�eleitoral�estava�em�

conformidade�com�as�normas�internacionais.�O�Supremo�Tribunal�Eleitoral�respondeu�com�eficácia�

e�independência�aos�problemas�de�logística�e�de�organização�decorrentes�do�processo�de�

descentralização,�apesar�dos�calendários�limitados�para�a�implementação.�

�

A�campanha�eleitoral�competitiva�foi�todavia�marcada�por�um�nível�preocupante�de�violência�contra�

os�candidatos�e�a�MOE�da�UE�ficou�seriamente�preocupada�com�a�elevada�taxa�de�assassínios�de�

candidatos�e�de�cidadãos�durante�a�préJcampanha�e�a�campanha�eleitoral.�

�

Equador


De�22�de�Agosto�a�25�de�Outubro�de�2007,�foi�destacada�uma�MOE�da�UE�chefiada�pelo�Deputado�

do�Parlamento�Europeu�José�Ribeiro�e�Castro,�a�fim�de�acompanhar�as�eleições�para�a�Assembleia�

Constituinte�que�tiveram�lugar�a�30�de�Setembro�de�2007.�

�

A�MOE�da�UE�concluiu�que�as�eleições�tinham�sido�bem�administradas�e�inclusivas,�tendo�

proporcionado�aos�eleitores�um�amplo�leque�de�opções�e�aos�candidatos�liberdade�de�associação�e�

de�expressão.�O�quadro�jurídico�eleitoral�foi�considerado�conforme�com�as�normas�internacionais�

aplicáveis�à�realização�de�eleições�democráticas.�Se,�de�um�modo�geral,�o�processo�eleitoral�foi�

avaliado�de�modo�positivo,�a�MOE�da�UE�identificou�várias�lacunas,�nomeadamente�a�falta�de�

transparência�e�a�complexidade�dos�procedimentos�de�votação�e�o�sistema�de�consolidação�dos�

votos�–�que�também�causou�importantes�atrasos�no�anúncio�dos�resultados�–,�os�vastos�poderes�da�

administração�eleitoral�e�um�mecanismo�de�sanções�insuficiente.�

�

Togo


De�8�de�Setembro�a�3�de�Novembro�de�2007,�foi�destacada�uma�MOE�da�UE�chefiada�pela�

Deputada�do�Parlamento�Europeu�Fiona�Hall,�a�fim�de�acompanhar�as�eleições�legislativas�que�

tiveram�lugar�em�14�de�Outubro.�À�MOE�da�UE�juntouJse�uma�delegação�de�observadores�do�

Parlamento�Europeu�composta�por�cinco�membros,�chefiada�pela�Deputada�do�PE�MarieJArlette�

Carlotti.�



�

�

14146/1/08�REV�1� � cm/SR/jc� 89�
� DG�E�HR� LIMITE� �PT�

A�MOE�da�UE�concluiu�que�as�eleições�constituíram�um�passo�importante�na�construção�de�uma�

democracia�pluralista�e�estável.�A�missão�sublinhou�que,�para�o�desenvolvimento�da�democracia�no�

Togo,�era�importante�que�a�campanha�e�o�dia�das�eleições�decorressem�pacificamente.�Embora�a�

comissão�eleitoral�tenha�dado�aos�eleitores�condições�que�lhes�permitiam�exprimir�a�sua�escolha,�a�

MOE�identificou�vários�domínios�em�que�é�necessária�uma�reforma�eleitoral.��

�

Quénia


Uma�MOE�da�UE�chefiada�pelo�Deputado�do�Parlamento�Europeu�Alexander�Graf�Lambsdorff�

acompanhou�as�eleições�gerais�que�tiveram�lugar�em�27�de�Dezembro�de�2007.�À�MOE�da�UE�

juntouJse�uma�delegação�de�observadores�do�Parlamento�Europeu�composta�por�quatro�membros,�

chefiada�pelo�Deputado�do�PE�Jan�Mulder.�

�

A�MOE�da�UE�concluiu�que�as�eleições�tinham�ficado�muito�aquém�das�principais�normas�

internacionais�aplicáveis�à�realização�de�eleições�democráticas.�Outro�factor�significativo�foi�o�facto�

de,�durante�o�processo�eleitoral,�se�ter�verificado�uma�falta�de�transparência�no�processamento�e�no�

apuramento�dos�resultados,�o�que�comprometeu�a�confiança�na�exactidão�do�resultado�final�da�

eleição�presidencial.�Se�bem�que�alguns�actos�de�violência�verificados�antes�do�dia�das�eleições�

tenham�dificultado�a�realização�das�mesmas,�os�actos�de�violência�generalizada�que�a�seguir�se�

registaram,�e�que�fizeram�numerosas�vítimas,�inseriramJse�numa�crise�política�mais�vasta.�A�MOE�

sublinhou�quanto�essa�situação�era�tanto�mais�lamentável�quanto�antes�do�processo�de�apuramento�e�

apesar�das�deficiências�significativas�no�que�respeita�ao�quadro�jurídico,�as�eleições�tinham,�de�um�

modo�geral,�sido�bem�geridas�e�as�liberdades�de�expressão,�associação�e�reunião�respeitadas.�

�

Paquistão


A�missão�começou�por�ser�uma�equipa�de�avaliação�eleitoral�durante�o�estado�de�emergência,�

passou�a�missão�de�observação�eleitoral�limitada�depois�de�levantado�o�estado�de�emergência,�e�

adquiriu�o�pleno�estatuto�de�MOE�quando�as�eleições�foram�adiadas�para�18�de�Fevereiro�de�2008.�

A�MOE�da�UE�foi�chefiada�pelo�Deputado�do�Parlamento�Europeu�Michael�Gahler.�Durante�o�

período�eleitoral,�juntouJse�à�MOE�da�UE�uma�delegação�de�observadores�do�Parlamento�Europeu�

composta�por�sete�membros,�chefiada�pelo�Deputado�do�PE�Robert�Evans.�
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A�principal�conclusão�da�MOE�da�UE�foi�a�de�que�as�eleições�para�as�assembleias�nacionais�e�

provinciais�tinham�sido�um�processo�pluralista�durante�o�qual�fora�expresso�um�vasto�leque�de�

pontos�de�vista.�A�eleição�foi�competitiva�e,�em�relação�às�eleições�anteriores,�o�processo�de�

votação�obteve�uma�confiança�acrescida�da�população.�Todavia,�registaramJse�graves�problemas�no�

que�respeita�às�condições�em�que�decorreram�as�eleições�e�durante�a�campanha�não�foram�criadas�

condições�de�concorrência�equitativas,�sobretudo�devido�a�uma�utilização�abusiva�dos�recursos�do�

Estado�e�à�parcialidade�dos�meios�de�comunicação�social�oficiais�a�favor�dos�partidos�anteriormente�

no�poder.�Consequentemente,�o�processo�global�não�respeitou�várias�normas�internacionais�

aplicáveis�à�realização�de�eleições�democráticas.�

�

Butão


Foi�destacada�para�o�Butão�uma�MOE�da�UE�chefiada�pelo�Deputado�do�Parlamento�Europeu�José�

Javier�Pomés�Ruiz,�a�fim�de�acompanhar�as�primeiras�eleições�de�sempre�para�a�Assembleia�

Nacional�que�tiveram�lugar�a�24�de�Março�de�2008.�Estas�eleições�foram�as�primeiras�eleições�

gerais�multipartidárias�realizadas�no�Butão,�que�viveu�desde�1907�sob�um�regime�de�monarquia�

absoluta.�As�eleições�enquadraramJse�numa�evolução�gradual�para�a�democracia�liderada�pela�

monarquia�e�constituíram�o�último�passo�importante�no�sentido�de�estabelecer�um�novo�quadro�

institucional�destinado�a�instaurar�uma�democracia�estável,�harmoniosa�e�duradoura.�Este�processo�

cuidadosamente�concebido�culminou�com�a�elaboração�de�uma�Constituição�que,�pela�primeira�vez,�

autoriza�a�existência�de�partidos�políticos,�reconhece�os�direitos�individuais�e�prevê�um�equilíbrio�

de�poderes�entre�os�diferentes�sectores�governamentais.�

�

As�eleições�constituíram�uma�mudança�bem�sucedida�e�ordeira�do�sistema�político�do�Butão,�que�

passou�de�uma�monarquia�absoluta�para�uma�monarquia�constitucional.�

�

.epal


De�2�de�Março�a�10�de�Maio�de�2008,�foi�destacada�para�o�Nepal�uma�MOE�da�UE�chefiada�pelo�

Deputado�do�Parlamento�Europeu�Jan�Mulder,�a�fim�de�acompanhar�as�eleições�para�a�Assembleia�

Constituinte�que�tiveram�lugar�a�10�de�Abril�de�2008.�À�MOE�da�UE�foi�plenamente�associada�uma�

delegação�de�observadores�do�Parlamento�Europeu�chefiada�pelo�Deputado�do�PE�Josep�Borrell�

Fontelles.�

�
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Estas�eleições,�que�foram�geridas�com�profissionalismo�e�transparência,�constituíram�um�passo�

fundamental�para�o�restabelecimento�da�democracia�representativa�no�Nepal.�De�um�modo�geral,�o�

quadro�jurídico�permitiu�a�realização�de�um�processo�eleitoral�democrático�e�inclusivo,�de�acordo�

com�as�normas�internacionais�para�a�realização�de�eleições.�Embora�no�dia�das�eleições�e�durante�o�

período�pósJeleitoral�de�escrutínio�e�apuramento�dos�resultados�a�situação�fosse�relativamente�calma�

e�ordeira,�o�período�préJeleitoral�foi�tenso�em�todo�o�país.�Dado�o�clima�generalizado�de�medo�e�

intimidação�verificado�durante�o�período�de�campanha�eleitoral,�a�MOE�da�UE�concluiu�que,�em�

geral,�o�ambiente�em�que�se�realizaram�as�eleições�não�esteve�à�altura�dos�requisitos�internacionais�

em�certos�domínios�específicos,�nomeadamente�no�que�respeita�às�restrições�ao�direito�à�liberdade�

de�reunião,�de�circulação�e�de�expressão.�

�

Missões�de�Observação�Eleitoral�(MOE)/Missões�de�Peritos�em�Eleições�(MPE)�Julho�de�2007�–�Junho�

de�2008�

�

País� Chefe�de�Missão� Orçamento�

total�

(EUR)�

Participantes�nas�MOE/MPE�100�
�

Serra�Leoa� MarieJAnne�IslerJBeguin,�

Deputada�do�PE�(FR)�
3.000.000� 78�observadores�(8�na�equipa�central,�

28�OLP�e�42�OCP)�

Guatemala� Wolfgang�KreisslJDoerfler,�

Deputado�do�PE�(DE)�
3.500.000� 105�observadores�(8�na�equipa�

central,�48�OLP�e�50�OCP)�

Equador� José�Ribeiro�e�Castro,�Deputado�

do�PE�(PT)�
2.300.000� 105�observadores�(8�na�equipa�

central,�36�OLP�e�60�OCP)�

Togo� Fiona�Hall,�Deputada�do�PE�(UK)� 2.073.000� 86�observadores�(8�na�equipa�central,�

18�OLP�e�62�OCP)�

Quénia� Alexander�Graf�Lambsdorff,�

Deputado�do�PE�(DE)�
4.600.000� 144�observadores�(8�na�equipa�

central,�38�OLP�e�94�OCP)�

Paquistão� Michael�Gahler,�Deputado�do�PE�

(DE)�
5.600.000� 92�observadores�(8�na�equipa�central,�

48�OLP�e�31�OCP)�

Butão� José�Javier�Pomés�Ruiz,�

Deputado�do�PE�(ES)�
1.000.000� 15�observadores�(6�na�equipa�central�

e�9�OLP)�

Nepal� Jan�Mulder,�Deputado�do�PE�

(NL)�
2.900.000� 120�observadores�(8�na�equipa�

central,�40�OLP�e�70�OCP)�

�

������������������������������������������������������
100� Além�disso,�às�missões�juntaramJse�frequentemente�OCP�recrutados�localmente�e�delegações�do�

Parlamento�Europeu.�
OCP:�observadores�a�curto�prazo;�OLP:�observadores�a�longo�prazo.�
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No�período�2000J2008�a�UE�concedeu�mais�de�EUR�560�milhões�para�projectos�de�assistência�

eleitoral�em�mais�de�50�países,�nomeadamente�em�situações�de�pósJconflito,�como�no�Chade,�na�

Serra�Leoa�e�no�Haiti.�

�

A�assistência�às�entidades�estatais,�incluindo�organismos�de�gestão�eleitoral,�é�prestada�através�de�

fundos�comunitários�de�cooperação�geográfica,�bem�como�do�Instrumento�de�Estabilidade.�O�apoio�

à�sociedade�civil�poderá�ser�prestado�por�esses�instrumentos�e�pelo�IEDDH.��

�

Entre�os�projectos�de�assistência�eleitoral�apoiados�pela�UE�entre�Julho�de�2007�e�Junho�

de�2008�incluemLse,�por�exemplo:�

�� O�apoio�a�microJprojectos�de�assistência�eleitoral�na�Europa�de�Leste,�no�Mediterrâneo�e�no�

Médio�Oriente�(EUR�3�milhões);�

�� O�apoio�à�reforma�do�sistema�eleitoral�do�Chade,�na�perspectiva�das�eleições�então�previstas�

para�o�final�de�2007�(EUR�5�milhões);�

�� A�assistência�preparatória�à�Zâmbia�destinada�a�colmatar�o�hiato�entre�o�período�

imediatamente�posterior�às�eleições�e�o�provável�lançamento�de�um�programa�plurianual�de�

apoio�eleitoral,�que�visa�as�eleições�tripartidas�de�2011�(EUR�450�000);�

�� Uma�contribuição�para�o�fundoJcabaz�gerido�pelo�PNUD�para�apoiar�a�preparação�dos�

cadernos�eleitorais�com�fotografias�no�Bangladeche�(EUR�15�milhões);�

�� Uma�contribuição�para�o�fundoJcabaz�gerido�pelo�PNUD�para�apoiar�a�reabilitação�e�o�

funcionamento�da�Comissão�Eleitoral�Nacional�da�Serra�Leoa�(EUR�11�700�milhões);��

�� O�apoio�aos�processos�eleitorais�e�ao�Parlamento�do�Iémen�(EUR�5�300�milhões);�

�� O�apoio�à�governação�democrática�e�ao�programa�de�responsabilização�no�Uganda�(EUR�12�

milhões,�dos�quais�metade�para�assistência�eleitoral);�

�� Uma�contribuição�para�promover�o�diálogo�e�a�democracia�no�Zimbabué�no�contexto�das�

eleições�de�2008�no�país�(EUR�3�milhões);�

�
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4.12.�Direitos�económicos,�sociais�e�culturais�

�

A�União�Europeia�atribui�aos�direitos�económicos,�sociais�e�culturais�a�mesma�importância�que�aos�

direitos�civis�e�políticos,�tendo�presentes�a�universalidade,�indivisibilidade,�interdependência�e�interJ

Jrelação�de�todos�os�direitos�humanos,�confirmados�pela�Conferência�Mundial�de�1993�sobre�

direitos�humanos�realizada�em�Viena101.�Ambos�os�tipos�de�direitos�emanam�da�dignidade�inerente�

à�pessoa�humana,�e�o�exercício�efectivo�de�cada�direito�é�indispensável�ao�pleno�exercício�dos�

outros.�Essa�relação�é�referida�de�forma�particularmente�explícita�na�Convenção�das�Nações�Unidas�

sobre�os�Direitos�da�Criança�a�que�aderiram�todos�os�EstadosJMembros�da�União�Europeia,�assim�

como�na�Convenção�Internacional�relativa�aos�Direitos�das�Pessoas�Deficientes.�

�

No�período�em�apreço,�o�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�(CDH)�da�ONU,�na�oitava�sessão�

realizada�em�18�de�Junho�de�2008,�aprovou,�através�de�uma�resolução,�o�Protocolo�facultativo�ao�

Pacto�Internacional�sobre�os�Direitos�Económicos,�Sociais�e�Culturais.�Essa�resolução�será�

submetida�à�aprovação�da�63.ª�sessão�da�AssembleiaJGeral�da�ONU,�que�se�realizará�em�finais�

de�2008.�A�UE�participou�activamente�nos�anteriores�debates�a�nível�do�Grupo�do�Protocolo�

facultativo,�que�redigiu�o�texto�do�instrumento102.�O�Protocolo�visa�instaurar�um�mecanismo�de�

apresentação�de�queixas�ao�abrigo�do�Pacto�Internacional�sobre�os�Direitos�Económicos,�Sociais�e�

Culturais�(PIDESC).�

�

A�UE�acompanhou�com�interesse�o�trabalho�realizado�pelo�Comité�dos�Direitos�Económicos,�

Sociais�e�Culturais,�nomeadamente�a�aprovação�da�sua�observação�geral�n.º�19�sobre�o�artigo�9.°�

do�Pacto,�que�traça�em�linhas�gerais�o�conteúdo�normativo�do�direito�à�segurança�social�e�as�

obrigações�dele�decorrentes�que�incumbem�aos�Estados�Partes.�Nas�39.ª�e�40.ª�sessões,�o�Comité�

analisou�a�situação�da�aplicação�do�Pacto�em�nove�Estados�Partes,�nos�quais�se�incluem�dois�

EstadosJMembros�da�UE,�com�base�nos�relatórios�por�eles�apresentados�e�num�diálogo�construtivo�

realizado�com�uma�delegação�de�cada�um103.desses�Estados.�

�

������������������������������������������������������
101� http://www2.ohchr.org/english/law/vienna.htm.�
102� http://www2.ohchr.org/english/issues/escr/intro.htm.�
103� http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm.�
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A�UE�apoiou�vários�mandatos�da�O
U�respeitantes�aos�direitos�económicos,�sociais�e�culturais,�

a�saber,�os�dos�Relatores�Especiais�nos�domínios�da�educação,�habitação,�saúde�física�e�mental,�

alimentação,�produtos�e�resíduos�tóxicos�e�perigosos,�pessoas�deslocadas�no�interior�do�país,�

populações�indígenas,�do�perito�independente�no�domínio�da�pobreza�extrema,�bem�como�o�recente�

mandato�do�perito�independente�em�matéria�de�acesso�à�água�potável�e�ao�saneamento.�A�UE�saúda�

os�valiosos�contributos�desses�Relatores�para�a�promoção�e�protecção�dos�direitos�humanos�no�

cumprimento�dos�respectivos�mandatos,�nomeadamente�para�uma�melhor�compreensão�do�âmbito�

desses�direitos�e�das�obrigações�a�eles�associadas.�

�

A�UE�contribuiu�activamente�para�que�a�Comissão�das�
ações�Unidas�Para�o�Desenvolvimento�

Social104�aprovasse,�em�Fevereiro�de�2008,�uma�resolução�sobre�a�promoção�do�pleno�emprego�e�do�

trabalho�digno�para�todos.�

�

A�promoção�dos�direitos�económicos,�sociais�e�culturais�possui�laços�profundos�com�o�

desenvolvimento�abrangente�e�equitativo105.�Significativamente,�seis�dos�oito�Objectivos�de�

Desenvolvimento�do�Milénio�(ODM)�das�Nações�Unidas106�colocam�uma�forte�tónica�no�

desenvolvimento�humano�e�social.�Por�exemplo,�uma�das�metas�previstas�no�primeiro�desses�

objectivos�(a�erradicação�da�pobreza�extrema�e�da�fome)�consiste�em�atingir�"o�emprego�pleno�e�

produtivo,�bem�como�o�trabalho�digno�para�todos,�inclusive�para�mulheres�e�jovens".�A�UE�tem�

sublinhado�sistematicamente�que�se�compromete�a�apoiar�a�realização�dos�ODM�(fêJlo�

recentemente�nas�conclusões�do�Conselho�Europeu�de�Dezembro�de�2007�e�Junho�de�2008),�bem�

como�o�seu�apego�ao�direito�ao�desenvolvimento.�A�UE�colocouJse�na�primeira�linha�dos�esforços�

internacionais�para�alcançar�os�ODM�ao�comprometerJse�a�aumentar�a�eficácia�e�o�volume�da�ajuda�

na�fase�de�preparação�da�Cimeira�das�Nações�Unidas�de�Setembro�de�2005�e�ao�aprovar�

posteriormente�o�Consenso�Europeu�sobre�o�Desenvolvimento107�em�Dezembro�de�2005.�Esse�

compromisso�reflecteJse�nomeadamente�nas�acções�financiadas�ao�abrigo�do�Instrumento�de�

Cooperação�para�o�Desenvolvimento�(ICD).�

�

������������������������������������������������������
104� http://www.un.org/esa/socdev/csd/index.html.�
105� Ver�capítulo�4.13�–�O�direito�ao�desenvolvimento.�
106� http://www.un.org/millenniumgoals/.�
107� JO�C�46�de�24.2.2006,�p.�1.�
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A�UE�está�empenhada�em�promover�o�emprego,�a�coesão�social�e�um�trabalho�digno�para�todos�

nas�políticas�externas�da�UE,�nas�relações�e�diálogos�bilaterais�e�regionais,�incluindo�nos�programas�

de�cooperação�da�UE�com�regiões�e�países�terceiros.�Essa�política�compreende�o�incitamento�e�o�

favorecimento�da�ratificação�e�aplicação�das�convenções�da�Organização�Internacional�do�Trabalho�

(OIT),�sobre�as�normas�laborais�essenciais�e�outras�convenções�que�foram�consideradas�actualizadas�

pela�OIT,�através�da�cooperação�técnica�e�através�da�cooperação�estreita�com�a�OIT108.�As�

convenções�laborais�essenciais�da�OIT�já�foram�todas�ratificadas�por�todos�os�EstadosJMembros�

da�UE.�

�

A�UE�está�particularmente�empenhada�em�promover�a�agenda�do�trabalho�digno�apresentada�na�

comunicação�da�Comissão�intitulada�"Promover
um
trabalho
digno
para
todos
–
Contributo
da


União
Europeia
para
a
realização
da
agenda
do
trabalho
digno
no
mundo".�Esta�comunicação�

proporciona�uma�estratégia�e�orientações�para�mobilizar�as�políticas�da�UE�para�que�contribuam�

para�a�promoção�do�objectivo�universal�de�um�trabalho�digno�para�todos,�definido�pela�OIT.�Os�

compromissos�da�UE�neste�domínio�foram�reafirmados�pelo�Conselho�Europeu�em�Dezembro�

de�2007,�o�qual�sublinhou�a�importância�de�completar�a�Estratégia�de�Lisboa�para�o�crescimento�e�o�

emprego�com�uma�dimensão�externa�forte.�Em�Janeiro�de�2008,�a�Comissão�Europeia�organizou�

uma�conferência�internacional�sobre�o�trabalho�digno�que�reuniu�um�vasto�leque�de�partes�

interessadas�nacionais�e�internacionais109.�Este�evento�seguiuJse�a�uma�grande�conferência�sobre�a�

dimensão�externa�da�responsabilidade�social�das�empresas,�organizada�pela�Comissão�Europeia�e�

que�decorreu�em�Bruxelas�em�Dezembro�de�2007110.�

�

A�OIT�é�um�protagonista�mundial�de�primeiro�plano�na�área�do�emprego�e�dos�assuntos�sociais.�Por�

exemplo,�a�UE�apoia�o�reforço�do�sistema�de�supervisão�da�OIT�e�intervém�periodicamente�na�

Conferência�Internacional�do�Trabalho�da�OIT�e�no�Conselho�de�Administração�em�relação�a�casos�

graves�de�violação�das�normas�essenciais�do�trabalho.�Durante�o�período�em�apreço,�a�UE�interveio�

nomeadamente�em�casos�na�Bielorrússia,�no�Zimbabué,�na�Birmânia�(Mianmar),�na�Geórgia�e�na�

Colômbia.�A�UE�foi�um�protagonista�activo�na�obtenção�do�consenso�que�levou�à�aprovação,�em�

Junho�de�2008,�da�Declaração�da�OIT�sobre�Justiça�Social�para�uma�Globalização�Justa.�Esta�

declaração�proporcionará�um�novo�quadro�para�a�OIT�apoiar�os�seus�membros�e,�desse�modo,�

intensificar�os�esforços�sobre�a�agenda�do�trabalho�digno.�

������������������������������������������������������
108� http://www.ilo.org/.�
109� http://ec.europa.eu/employment_social/international_cooperation/decent_work_conf2008_en.htm.�
110� Ver�secção�4.10�–�Direitos�humanos�e�empresas.�



�

�

14146/1/08�REV�1� � cm/SR/jc� 96�
� DG�E�HR� LIMITE� �PT�

Para�além�das�actividades�relacionadas�com�instâncias�internacionais,�durante�o�período�abrangido�

pelo�relatório�a�UE�intensificou�o�seu�diálogo�político�bilateral�e�a�cooperação�com�países�

terceiros�sobre�questões�como�o�emprego,�a�legislação�laboral�e�a�protecção�social.�RealizaramJse�

diálogos�sobre�esta�matéria�com�a�China�e�a�Índia�e�tiveram�início�diálogos�estruturados�com�o�

Brasil�e�com�o�México.�Essa�cooperação�foi�completada�a�nível�regional,�tendo�os�assuntos�sociais�

sido�retomados�no�âmbito�da�estratégia�conjunta�UEJÁfrica�e�numa�conferência�UEJAmérica�

Latina.�Além�disso,�a�Comunidade�introduziu�objectivos�de�desenvolvimento�social�nos�seus�

acordos�bilaterais,�regionais�e�interJregionais�mais�recentes.�Consta�desses�acordos�o�compromisso�

de�ambas�as�partes�reconhecerem�e�promoverem�os�direitos�sociais,�nomeadamente�a�observância�

das�convenções�essenciais�da�OIT�sobre�os�direitos�fundamentais�dos�trabalhadores.�

�

Ao�abrigo�do�regime�especial�de�incentivo�ao�desenvolvimento�sustentável�e�à�boa�governação�

(conhecido�por�SPG+),�que�faz�parte�do�Sistema�de�Preferências�Generalizadas�(SPG)�da�UE,�esta�

concede�preferências�pautais�adicionais�aos�países�vulneráveis�que�ratificaram�e�puseram�

efectivamente�em�prática�algumas�convenções�internacionais�sobre�os�direitos�humanos�

fundamentais�e�os�direitos�fundamentais�dos�trabalhadores,�a�protecção�do�ambiente�e�a�boa�

governação�(ver�o�quadro�infra).�

�
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Convenções�internacionais�relevantes�para�o�SPG+�
�
Parte�A�
Principais�convenções�da�O
U/OIT�relativas�aos�direitos�humanos�e�aos�direitos�dos�
trabalhadores�
1.� Pacto�Internacional�sobre�os�Direitos�Cívicos�e�Políticos�
2.� Pacto�Internacional�sobre�os�Direitos�Económicos,�Sociais�e�Culturais�
3.� Convenção�Internacional�para�a�Eliminação�de�Todas�as�Formas�de�Discriminação�Racial�
4.� Convenção�sobre�a�Eliminação�de�Todas�as�Formas�de�Discriminação�contra�as�Mulheres�
5.� Convenção�contra�a�Tortura�e�Outras�Penas�ou�Tratamentos�Cruéis,�Desumanos�ou�Degradantes�
6.� Convenção�sobre�os�Direitos�da�Criança�
7.� Convenção�para�a�Prevenção�e�Repressão�do�Crime�de�Genocídio�
8.� Convenção�sobre�a�Idade�Mínima�de�Admissão�ao�Emprego�(n.º�138)�
9.� Convenção�relativa�à�Interdição�das�Piores�Formas�de�Trabalho�das�Crianças�e�à�Acção�Imediata�com�

vista�à�sua�Eliminação�(n.º�182)�
10.� Convenção�sobre�a�Abolição�do�Trabalho�Forçado�(n.º�105)�
11.� Convenção�sobre�o�Trabalho�Forçado�ou�Obrigatório�(n.º�29)�
12.� Convenção�relativa�à�Igualdade�de�Remuneração�entre�a�MãoJdeJobra�Masculina�e�a�MãoJdeJobra�

Feminina�em�Trabalho�de�Valor�Igual�(N.º�100)�
13.� Convenção�sobre�a�Discriminação�em�matéria�de�Emprego�e�Profissão�(n.º�111)�
14.� Convenção�sobre�a�Liberdade�Sindical�e�a�Protecção�do�Direito�Sindical�(n.º�87)�
15.� Convenção�sobre�a�Aplicação�dos�Princípios�do�Direito�de�Organização�e�de�Negociação�Colectiva�

(n.º�98)�
16.� Convenção�Internacional�sobre�a�Eliminação�e�a�Repressão�do�Crime�de�Apartheid�
�
Parte�B�
Convenções�relativas�ao�ambiente�e�aos�princípios�da�governação�
17.� Protocolo�de�Montreal�sobre�as�Substâncias�que�Deterioram�a�Camada�de�Ozono�
18.� Convenção�de�Basileia�sobre�o�Controlo�dos�Movimentos�Transfronteiriços�de�Resíduos�Perigosos�e�

sua�Eliminação�
19.� Convenção�de�Estocolmo�sobre�Poluentes�Orgânicos�Persistentes�
20.� Convenção�sobre�o�Comércio�Internacional�das�Espécies�de�Fauna�e�Flora�Selvagens�Ameaçadas�de�
Extinção�
21.� Convenção�sobre�a�Diversidade�Biológica�
22.� Protocolo�de�Cartagena�sobre�Biossegurança�
23.� Protocolo�de�Quioto�à�ConvençãoJQuadro�das�Nações�Unidas�sobre�as�Alterações�Climáticas�
24.� Convenção�Única�das�Nações�Unidas�sobre�os�Estupefacientes�(1961)�
25.� Convenção�das�Nações�Unidas�sobre�as�Substâncias�Psicotrópicas�(1971)�
26.� Convenção�das�Nações�Unidas�contra�o�Tráfico�Ilícito�de�Estupefacientes�e�Substâncias�Psicotrópicas�

(1988)�
27.� Convenção�das�Nações�Unidas�contra�a�Corrupção�(Convenção�do�México)�
�
Nos�termos�do�Regulamento�SPG�(n.º�980/2005),�aplicável�até�31�de�Dezembro�de�2008,�os�países�
beneficiários�do�SPG+�deverão�ter�ratificado�e�aplicado�efectivamente�todas�as�convenções�
enumeradas�na�Parte�A�e,�pelo�menos,�sete�das�onze�convenções�enumeradas�na�Parte�B.�Os�países�
beneficiários�do�SPG+�também�se�comprometeram�a�ratificar�e�aplicar�efectivamente�qualquer�
convenção�em�falta�até�31�de�Dezembro�de�2008.�
�
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Durante�o�período�abrangido�pelo�presente�relatório,�15�países�beneficiários�do�SPG�receberam�

vantagens�SPG+,�nomeadamente�a�Bolívia,�a�Colômbia,�a�Costa�Rica,�o�Equador,�El�Salvador,�a�

Geórgia,�a�Guatemala,�as�Honduras,�a�Moldávia,�a�Mongólia,�a�Nicarágua,�o�Panamá,�o�Perú,�o�Sri�

Lanca�e�a�Venezuela.�As�vantagens�SPG+�para�a�Moldávia�foram�suspensas�em�Janeiro�de�2008,�

quando�a�CE�aplicou�preferências�pautais�autónomas�mais�amplas�especificamente�para�esse�país.�

�

A�Comissão�continuou�a�acompanhar�de�perto�a�situação�da�ratificação�e�aplicação�das�convenções�

nos�15�países�beneficiários�do�SPG+.�Em�31�de�Março�de�2008,�depois�de�ter�sido�informada�de�que�

o�Supremo�Tribunal�de�El�Salvador�declarara�determinadas�disposições�da�Convenção�da�OIT�sobre�

a�Liberdade�Sindical�e�a�Protecção�do�Direito�Sindical�(n.º�87)�incompatíveis�com�a�Constituição�do�

país,�a�Comissão�decidiu�dar�início,�em�Maio�de�2008,�a�um�inquérito�nos�termos�do�n.º�2�do�

artigo�18.°�do�Regulamento�n.º�980/2005�para�determinar�se�a�legislação�nacional�de�El�Salvador�

deixara�de�incorporar�esta�convenção,�ou�se�a�legislação�não�estava�a�ser�efectivamente�aplicada.�A�

Comissão�procedeu�a�uma�troca�de�pontos�de�vista�com�os�EstadosJMembros�sobre�o�reforço�da�

fiscalização�da�aplicação�das�convenções�sobre�direitos�humanos�pelos�15�países�do�SPG+.�

�

Continuaram�temporariamente�suspensas�as�preferências�do�SPG�em�relação�à�Bielorrússia�e�à�

Birmânia/Mianmar,�visto�não�se�ter�alterado�nesses�países�a�situação�que�deu�origem�à�suspensão�e�

terem�prosseguido�as�violações�graves�e�sistemáticas�dos�princípios�estabelecidos�nas�principais�

convenções�sobre�direitos�humanos�e�direitos�dos�trabalhadores.�

�

4.13.�O�direito�ao�desenvolvimento�

�

A�UE�tem�sublinhado�sistematicamente�o�seu�apego�ao�direito�ao�desenvolvimento�tal�como�

enunciado�na�Declaração�e�no�Programa�de�Acção�de�Viena�de�1993.�Esse�empenho�articulaJse�em�

torno�das�parcerias�e�acordos�de�cooperação�para�o�desenvolvimento�que�têm�sido�estabelecidos�

com�países�de�todo�o�mundo,�por�exemplo�o�Acordo�de�Cotonu�entre�a�UE�e�os�países�da�África,�

das�Caraíbas�e�do�Pacífico�(ACP).�
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A�Declaração�sobre�o�direito�ao�desenvolvimento,�aprovada�pela�AssembleiaJGeral�das�Nações�

Unidas�na�sua�Resolução�41/128,�de�4�de�Dezembro�de�1986,�confirmou�que�o�direito�ao�

desenvolvimento�é�um�direito�humano�inalienável�e�que�a�igualdade�de�oportunidades�para�o�

desenvolvimento�constitui�uma�prerrogativa�dos�povos�e�dos�indivíduos.�A�fim�de�acompanhar�e�

analisar�os�progressos�registados�em�termos�de�promoção�e�aplicação�do�direito�ao�

desenvolvimento,�a�Comissão�das�Nações�Unidas�para�os�Direitos�do�Homem�criou,�em�1998,�o�

grupo�aberto�sobre�o�Direito�ao�Desenvolvimento,�cujo�mandato�foi�renovado�pelo�Conselho�dos�

Direitos�do�Homem�da�ONU�em�Março�de�2007.�Na�mais�recente�sessão�de�trabalho�do�Grupo�

(FevereiroJMarço�de�2007),�a�UE�salientou�que�a�criação,�a�nível�nacional,�de�condições�

conducentes�ao�exercício�desse�direito�constitui�uma�responsabilidade�essencial�dos�Estados.�A�

melhor�forma�de�alcançar�esse�objectivo�consiste�em�integrar�a�perspectiva�dos�direitos�humanos�

nos�planos�de�desenvolvimento�nacional�e�nas�parcerias�a�nível�mundial,�pondo�assim�em�destaque�

a�universalidade,�indivisibilidade,�interJrelação�e�interdependência�de�todos�os�direitos�humanos.�A�

nona�sessão�do�Grupo�foi�adiada�de�25�a�29�de�Fevereiro�para�18�a�22�de�Agosto�de�2008.�

�

Durante�o�período�abrangido�pelo�relatório,�o�grupo�de�missão�de�alto�nível�para�a�aplicação�do�

direito�ao�desenvolvimento,�criada�no�âmbito�do�Grupo,�realizou�a�sua�quarta�sessão�de�trabalho�(7�

a�15�de�Janeiro�de�2008),�durante�a�qual�procedeu�a�uma�análise�preliminar�do�Acordo�de�Parceria�

de�Cotonu�entre�a�CE�e�os�países�ACP,�como�um�exemplo�das�parcerias�que�dão�corpo�à�dimensão�

internacional�do�direito�ao�desenvolvimento.�O�grupo�de�missão�reconheceu�que�a�cooperação�no�

âmbito�do�Acordo�abarcava�um�vasto�leque�de�domínios,�nos�quais�se�incluem�os�direitos�humanos,�

a�boa�governação,�a�conservação�do�ambiente�e�a�consolidação�da�paz.�Identificou�uma�relação�

clara�entre�o�Acordo�de�Cotonu�e�o�direito�ao�quadro�e�aos�critérios�de�desenvolvimento,�e�defendeu�

o�desenvolvimento�de�indicadores�de�controlo�nos�acordos�de�parceria�económica�(APE)�que�estão�a�

ser�negociados�ou�celebrados.�

�
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Em�2007,�a�Comissão�desembolsou�também�as�verbas�afectadas�à�Iniciativa�sobre�Governação�

destinada�aos�países�ACP.�A�finalidade�dessa�iniciativa�é�continuar�a�promover�uma�agenda�de�

reformas�nos�países�parceiros�da�UE,�em�áreas�que�incluem�os�direitos�humanos,�a�democracia�e�o�

Estado�de�direito.�Foi�concedido�um�total�de�EUR�3�000�milhões�ao�abrigo�desta�iniciativa�em�apoio�

financeiro�suplementar�a�países�prontos�a�empenharemJse�em�planos�que�contenham�medidas�e�

reformas�pertinentes,�ambiciosas�e�credíveis.�Os�planos�são�apresentados�pelos�países�parceiros�e�

centramJse�em�resultados�exequíveis,�com�o�objectivo�último�de�reduzir�a�pobreza�e�promover�o�

desenvolvimento�sustentável.�Proporcionarão�igualmente�metas�de�desempenho�nas�áreas�dos�

direitos�humanos�e�da�democracia�que�a�UE�acompanhará�e�debaterá�com�o�país�em�questão�por�

meio�do�diálogo�político.�

�

4.14.�Liberdade�de�religião�ou�crença�

�

A�política�da�UE�em�matéria�de�direitos�humanos�abrange�a�liberdade�de�pensamento,�de�

consciência�e�de�religião�ou�crença,�que�está�consagrada�em�diversos�instrumentos�internacionais�do�

domínio�dos�direitos�humanos.�

�

A�UE�está�activamente�empenhada�nos�debates�sobre�a�liberdade�de�pensamento,�de�consciência�e�

de�religião�ou�crença�com�um�vasto�leque�de�países�e�evocou�a�questão�em�diversas�reuniões�de�

diálogo�político,�designadamente�com�a�China,�o�Quirguizistão�e�o�Turquemenistão.�A�UE�exprime�

as�suas�apreensões�acerca�da�liberdade�de�religião�e�a�intolerância�e�discriminação�a�ela�associadas�

através�de�diligências�e�de�declarações�públicas.�

�

No�que�respeita�às�relações�da�UE�com�a�Ásia,�o�processo�ASEM�(Encontros�ÁsiaJEuropa)�está�

empenhado�em�promover�o�diálogo�e�fomentar�a�harmonia�entre�as�diferentes�religiões�e�credos.�A�

quarta�reunião�do�diálogo�interconfessional�do�ASEM�organizada�pelos�Países�Baixos�e�que�

decorreu�em�Amesterdão,�de�3�a�6�de�Junho�de�2008,�reuniu�chefes�religiosos,�altos�funcionários,�

intelectuais�e�órgãos�de�comunicação�social�dos�parceiros�ASEM.�Os�representantes�presentes�na�

reunião�acordaram�em�continuar�a�promover�o�diálogo�interconfessional�do�ASEM�e�emitiram�uma�

declaração�que�abrange�questões�como�o�diálogo�interconfessional�e�a�redução�da�pobreza,�a�

educação�religiosa,�as�comunicações�no�mundo�digital�e�as�políticas�nacionais.�As�duas�próximas�

reuniões�anuais�terão�lugar�na�Ásia�e�em�Espanha.�
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Durante�o�período�em�apreço,�os�presidentes�do�Parlamento�Europeu,�do�Conselho�Europeu�e�da�

Comissão�Europeia�reuniramJse,�em�Maio�de�2008,�com�cerca�de�vinte�representantes�de�alto�nível�

do�Cristianismo,�do�Judaísmo�e�do�Islão�na�Europa.�Foi�a�quarta�reunião�anual�com�chefes�

religiosos�e�a�segunda�que�contou�com�a�participação�dos�presidentes�daquelas�três�instituições�da�

UE.�A�reunião�deste�ano�centrouJse�em�dois�importantes�desafios�com�que�a�União�Europeia�se�

defronta:�as�alterações�climáticas�e�a�reconciliação�através�do�diálogo�intercultural�e�

interconfessional.�Os�participantes�na�reunião�trocaram�ideias�sobre�os�dois�assuntos�principais�e�

acordaram�em�que�as�religiões�e�comunidades�de�crença�desempenham�um�papel�fundamental�para�

fazer�face�aos�desafios�comuns�e�mobilizar�as�sociedades�para�um�futuro�sustentável.�

�

Em�consonância�com�o�seu�compromisso�de�combater�todos�os�tipos�de�discriminação,�a�UE�está�a�

tomar�medidas�contra�a�intolerância�e�discriminação�baseadas�na�religião�ou�crença,�em�particular�

nas�instâncias�da�ONU.�A�UE�apoia�os�trabalhos�levados�a�cabo�pelo�Relator�Especial�da�ONU�para�

a�liberdade�de�religião�ou�crença,�cujo�mandato�foi�prorrogado�em�Dezembro�de�2007�por�mais�três�

anos.�Durante�o�período�em�apreço,�a�UE�agiu�tanto�na�Assembleia�Geral�da�ONU�(AGNU�62)�

como�no�Conselho�dos�Direitos�do�Homem.�

�

A�UE�apresentou�na�62.ª�sessão�da�Assembleia�Geral�da�ONU�a�sua�tradicional�resolução�sobre�a�

eliminação�de�todas�as�formas�de�intolerância�baseadas�na�religião�ou�na�crença�(A/RES/62/157),�

que�foi�aprovada�sem�votação.�A�resolução�condena�todas�as�formas�de�intolerância�e�de�

discriminação�baseadas�na�religião�ou�na�crença.�Insta�os�Estados�a�garantirem�as�liberdades�

adequadas,�incluindo�o�direito�de�praticar�livremente�a�religião�professada�ou�de�mudar�de�religião,�

bem�como�a�garantirem�que�os�monumentos�e�os�símbolos�religiosos�sejam�plenamente�respeitados�

e�protegidos.�Além�disso,�exortaJse�os�Estados�a�assegurarem�a�todas�as�pessoas�o�direito�e�a�

liberdade�de�criar�instituições�religiosas,�caritativas�e�humanitárias,�o�direito�à�vida,�à�liberdade�e�à�

segurança,�bem�como�o�direito�a�não�serem�presas,�detidas�ou�torturadas�em�razão�da�crença.�São�

ainda�exortados�a�assegurar�que�todos�os�funcionários�públicos�e�organismos�responsáveis�pela�

aplicação�da�lei�respeitem�as�diferentes�religiões�e�crenças,�e�actuem�de�modo�resoluto�por�forma�a�

proibir�a�divulgação�de�ideias�e�material�de�carácter�racista�ou�xenófobo�que�constituam�

discriminação,�intimidação�ou�coacção.�A�resolução�frisa�também�que�deve�ser�evitada�a�

identificação�de�qualquer�religião�com�o�terrorismo�e�que�as�restrições�à�liberdade�de�manifestar�a�

religião�só�devem�ser�permitidas�se�limitadas�pela�lei,�ou�se�necessárias�para�proteger�a�segurança�

pública�e�os�direitos�fundamentais�de�outrem.�

�
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Como�nos�anos�anteriores,�a�UE�votou�contra�a�resolução�da�AssembleiaJGeral�da�ONU�sobre�a�luta�

contra�a�difamação�das�religiões�(A/RES/62/154),�devido�às�suas�apreensões�quanto�à�abordagem�

geral,�ao�quadro�conceptual�e�à�terminologia�da�resolução.�Na�sua�declaração�de�voto�na�Terceira�

Comissão�da�AGNU,�a�UE�declarou�que�atribui�grande�importância�à�luta�contra�todas�as�formas�de�

discriminação�baseadas�na�religião�ou�crença�e�incitação�ao�ódio�religioso,�e�considerou�que�a�

AGNU�e�o�CDH�devem�continuar�a�abordar�estas�questões,�nomeadamente�através�de�um�diálogo�

com�os�Procedimentos�Especiais�pertinentes.�

�

A�UE�concorda�com�a�necessidade�de�suscitar�apreensão�e�de�alertar�para�os�casos�graves�de�

intolerância,�de�discriminação�e�para�os�actos�de�violência�baseados�na�religião�ou�crença,�bem�

como�para�a�intimidação�e�coacção�motivados�pelo�extremismo,�que�ocorrem�em�todo�o�mundo.�

A�UE�não�considera�que�a�"difamação�das�religiões"�seja�um�conceito�válido�no�discurso�dos�

direitos�humanos.�Numa�perspectiva�de�direitos�humanos,�os�membros�das�comunidades�religiosas�

ou�das�comunidades�de�crença�não�devem�ser�vistos�como�partes�de�entidades�homogéneas.�O�

direito�internacional�em�matéria�de�direitos�humanos�protege�primordialmente�o�indivíduo�no�

exercício�da�sua�liberdade�de�religião�ou�crença,�e�não�a�religião�enquanto�tal.�Além�disso,�na�

maioria�das�ordens�jurídicas,�a�"difamação"�é�um�conceito�jurídico�que�dá�direito�às�pessoas�ou�

entidades�com�personalidade�jurídica�a�obterem�reparação�por�calúnia�e�difamação.�As�religiões�ou�

crenças�não�gozam�de�personalidade�jurídica�na�maioria�dos�Estados�e,�desse�modo,�tornaJse�difícil�

conceber�como�poderá�a�"difamação�das�religiões"�ser�utilizada�como�um�conceito�útil�para�

promover�os�direitos�humanos�ou�oferecer�protecção�ou�reparação�de�violações�dos�direitos�

humanos.�

�

A�UE�salientou�que�a�discriminação�baseada�na�religião�ou�crença,�que�constitui�uma�violação�grave�

dos�direitos�humanos,�tem�de�ser�abordada�em�todos�os�seus�aspectos,�devendo�reconhecerJse�que�

não�está�confinada�a�nenhuma�religião�ou�crença,�nem�a�nenhuma�parte�do�mundo;�que�a�protecção�

dos�direitos�das�pessoas�pertencentes�a�minorias�religiosas�é�fundamental�para�a�liberdade�de�

religião�ou�crença;�que�deve�ser�assegurado�que�todos�os�direitos�humanos,�incluindo�o�direito�à�

liberdade�de�pensamento,�de�consciência,�de�expressão�e�de�religião�sejam�respeitados�e�protegidos�

em�pé�de�igualdade,�e�que�a�melhor�forma�de�abordar�a�promoção�do�respeito�pela�adesão�a�todas�as�

religiões�ou�crenças�é�fazêJlo�globalmente,�como�está�reflectido�noutras�resoluções�da�Terceira�

Comissão,�e�directamente�no�plenário.�Além�disso,�a�UE�considera�que�a�liberdade�de�expressão�e�a�

liberdade�de�religião�ou�crença,�longe�de�se�excluíram�mutuamente,�são�conceitos�complementares.�

A�UE�tem�plena�consciência�de�que�estes�direitos�não�são�ilimitados,�mas�considera�que�a�legislação�

internacional�em�matéria�de�direitos�humanos�consagra�um�bom�equilíbrio�entre�estes�direitos�e�os�

seus�limites.�
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RefiraJse�ainda�que�a�UE�apresentou�na�sexta�sessão�do�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�uma�

resolução�de�fundo�sobre�a�liberdade�de�religião�ou�crença�(A/HRC/RES/6/37)�que�também�

prorroga�por�mais�três�anos�o�mandato�do�Relator�Especial�da�ONU�para�a�liberdade�de�religião�ou�

crença.�A�resolução�insta�os�Estados�a�aplicarem�algumas�medidas�para�proteger�esta�liberdade�e�

lutar�contra�a�intolerância�baseada�na�religião�ou�crença.�Convida�ainda�todos�os�intervenientes�no�

âmbito�dos�diferentes�diálogos�a�abordarem�algumas�questões�fundamentais�como�a�ascensão�do�

extremismo�que�está�a�afectar�as�religiões�em�todas�as�partes�do�mundo.�A�resolução�foi�aprovada�

por�votação�nominal�de�29�votos�a�favor,�zero�contra�e�18�abstenções.�Todos�os�EstadosJMembros�

da�OCI�decidiram�absterJse,�embora�tenham�declarado�apoiar�o�objectivo�do�mandato;�ficaram�

desiludidos�por�a�resolução�não�mencionar�a�necessidade�de�proteger�as�religiões.�

�

4.15.�Diálogo�intercultural�

�

A�UE�está�fortemente�empenhada�em�promover�o�diálogo�intercultural�tanto�no�seio�da�União�como�

com�os�países�terceiros.�O�efeito�combinado�dos�sucessivos�alargamentos�da�UE,�da�mobilidade�

acrescida�resultante�do�mercado�único,�dos�antigos�e�novos�fluxos�migratórios,�das�trocas�mais�

significativas�com�o�resto�do�mundo�através�do�comércio,�da�educação,�do�lazer�e�da�mundialização�

em�geral,�está�a�intensificar�as�interacções�entre�os�cidadãos�europeus�e�todos�os�que�vivem�na�UE,�

e�as�diversas�culturas,�línguas,�grupos�étnicos�e�religiões�aquém�e�além�Europa.�

�

A�Comunicação�da�Comissão111�sobre�uma�agenda�europeia�para�a�cultura�num�mundo�globalizado,�

de�Maio�de�2007,�afirmou�o�papel�central�da�cultura�no�processo�da�integração�europeia�e�propôs�

uma�agenda�cultural�para�a�Europa,�e�para�as�suas�relações�com�os�países�terceiros.�Com�base�na�

proposta�da�Comissão,�a�agenda�foi�aprovada�pelo�Conselho�(Educação,�Juventude�e�Cultura)�em�

Novembro�de�2007�e,�posteriormente,�subscrita�pelo�Conselho�Europeu�em�Dezembro�de�2007.�

������������������������������������������������������
111� COM(2007)�242�final.�
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Foi�introduzido,�entre�os�EstadosJMembros�e�as�instituições�da�UE,�um�sistema�estruturado�de�

cooperação�sobre�questões�culturais,�baseado�no�método�aberto�de�coordenação�que�já�fora�utilizado�

com�êxito�para�estruturar�a�cooperação�entre�os�EstadosJMembros�e�a�UE,�por�exemplo,�nos�

domínios�da�educação�e�formação,�da�juventude�e�da�protecção�social.�A�Comissão�e�os�EstadosJ

JMembros�analisarão,�de�três�em�três�anos,�os�progressos�conducentes�aos�objectivos�comuns.�Além�

disso,�a�Comissão�iniciou�um�diálogo�estruturado�com�o�sector�da�cultura.��

�

Em�2008,�a�União�Europeia�comemorou�o�Ano�Europeu�do�Diálogo�Intercultural,�instituído�por�

decisão112�do�Parlamento�Europeu�e�do�Conselho�em�Dezembro�de�2006.�Esse�Ano�foi�oficialmente�

lançado�em�Janeiro,�em�Liubliana,�numa�conferência�europeia�organizada�pela�Presidência�

Eslovena.�Desde�então,�têmJse�registado�excelentes�progressos�em�várias�frentes.�A�campanha�de�

comunicação�e�sensibilização,�organizada�a�nível�nacional�por�cada�EstadoJMembro�com�um�

enfoque�a�nível�europeu�no�sítio�web�(www.dialogue2008.eu),�gerou�um�interesse�significativo.�São�

registadas,�por�mês,�mais�de�1000�notícias�veiculadas�pelos�meios�de�comunicação�social�e�o�sítio�

Web�atraiu�meio�milhão�de�visitantes�no�primeiro�semestre�de�existência.�Os�debates�políticos�no�

primeiro�semestre�do�Ano�centraramJse�nas�competências�interculturais,�tendo�culminado�na�

aprovação,�durante�a�Presidência�Eslovena,�das�conclusões�do�Conselho�que�apelam�ao�

desenvolvimento�de�uma�estratégia�sustentável�e�transJsectorial�em�matéria�de�diálogo�intercultural.�

Foram�coordenados�os�debates�entre�os�sectores�da�educação,�da�cultura,�da�juventude�e�do�

audiovisual.��

�

O�diálogo�intercultural�também�constituiu�uma�prioridade�da�Presidência�Eslovena�no�primeiro�

semestre�de�2008.�O�Conselho�Europeu�de�Junho�de�2008�reconheceu�os�esforços�até�então�

desenvolvidos�para�promover�o�Ano�Europeu�do�Diálogo�Intercultural.�Neste�contexto,�reconheceu�

o�valor�da�cooperação�cultural�e�do�diálogo�intercultural�como�parte�integrante�de�todas�as�políticas�

externas�pertinentes,�em�sintonia�com�as�recomendações�da�Conferência�"Novos�Paradigmas,�

Novos�Modelos�e�Cultura�nas�Relações�Externas�da�UE"�(realizada�em�Liubliana�a�13�e�14�de�Maio�

de�2008)�e�os�trabalhos�em�curso�no�âmbito�da�Aliança�das�Civilizações.�O�Conselho�salientou�a�

importância�da�cooperação�cultural�ao�abordar�os�processos�e�desafios�políticos,�com�base�no�

diálogo�com�a�sociedade�civil,�ao�promover�os�contactos�interpessoais�e�favorecer�relações�de�boa�

vizinhança.�

������������������������������������������������������
112� Decisão�1983/2006/CE,�JO�L�412�de�30.12.2006.�2006.�
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Foi�concedido�coJfinanciamento�europeu�a�um�projecto�do�Ano�Europeu�em�cada�EstadoJMembro�e�

a�sete�projectos�emblemáticos�panJeuropeus113�especificamente�concebidos�para�despertar�o�maior�

interesse�possível,�sensibilizar�os�jovens�e�despertar�a�maior�curiosidade�possível�nos�meios�de�

comunicação�social:�

�

Os�debates�políticos�continuam�durante�a�Presidência�Francesa,�que�organizará�a�conferência�

europeia�de�encerramento�do�Ano�para�fazer�o�balanço�dos�resultados�obtidos�e�identificar�as�

próximas�medidas�para�uma�estratégia�sustentável.�

�

O�diálogo�intercultural�está�integrado�como�prioridade�horizontal�e�transJsectorial�nas�políticas,�nas�

acções�e�nos�programas�comunitários�pertinentes.�Este�objectivo�tem�sido�realizado�tanto�em�

programas�relacionados�com�a�cultura,�a�educação,�a�juventude�e�a�cidadania,�como�noutras�áreas,�

como�o�emprego,�os�assuntos�sociais,�a�igualdade�de�oportunidades,�as�relações�externas�e�a�ajuda�

ao�desenvolvimento.�

�

O�diálogo�intercultural�faz�parte�integrante�das�relações�da�UE�com�os�países�terceiros.�No�quadro�

das�relações�euroJmediterrânicas�a�nível�regional,�a�cultura�constitui�um�sector�prioritário,�tal�como�

reconhecido�na�Declaração�de�Barcelona�de�1995.�De�entre�os�objectivos�da�cooperação�

euroJmediterrânica,�é�dada�especial�atenção�aos�elementos�com�uma�dimensão�social,�cultural�e�

humana.�

�

A�importância�da�cultura�é�salientada�pela�existência�de�reuniões�a�nível�ministerial.�Até�agora,�

realizaramJse�três�reuniões�de�Ministros�da�Cultura�(Bolonha,�em�1996;�Rodes,�em�1998�e�Atenas�

em�2008)�e�uma�reunião�dos�Ministros�dos�Negócios�Estrangeiros�euroJmediterrânicos�(Creta,�

em�2003)�centradas�no�diálogo�intercultural.�A�última�reunião�dos�Ministros�da�Cultura,�realizada�

em�Atenas�a�20�e�30�de�Maio�de�2008,�lançou�um�processo�conducente�à�elaboração�de�uma�

verdadeira�estratégia�euroJmediterrânica�para�a�cultura,�que�abrange�a�cooperação�tanto�no�domínio�

do�diálogo�entre�culturas�como�no�domínio�da�política�cultural.�Será�criado�um�grupo�de�trabalho�ad


hoc�de�peritos�EuroMed�para�desenvolver�essa�estratégia,�que�deverá�ser�aprovada�pelos�Ministros�

da�Cultura�na�próxima�reunião�em�2010.�

������������������������������������������������������
113� http://www.interculturaldialogue2008.eu/354.0.html?&redirect_url=myJstartpageJeyid.html�
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O�importante�papel�da�cultura�nas�relações�externas�é�evidenciado�pela�existência�de�acções�e�

programas�de�cooperação�que�foram�aprovados�e�executados�com�êxito,�nomeadamente�a�Fundação�

Anna�Lindh�(inclusive�através�de�"1001�acções�para�o�diálogo"),�os�programas�EuroMed


Audiovisual�e�EuroMed
Heritage,�os�programas�regionais�de�informação�e�comunicação,�o�

programa�EuroMed�Juventude�e�o�programa�EuroMed
Gender.�

�

A�parceria�EuroJMediterrânica�apoiou�activamente�o�Ano�Europeu�do�Diálogo�Intercultural�(2008):�

em�Novembro�de�2007,�os�Ministros�dos�Negócios�Estrangeiros�euroJmediterrânicos�decidiram�

declarar�o�ano�de�2008�"Ano
Euro=Mediterrânico
do
Diálogo
entre
Culturas".�

�

O�pilar�cultural�do�Encontro�ÁsiaJEuropa�(ASEM)�é�desenvolvido�activamente.�A�terceira�reunião�

de�Ministros�da�Cultura�do�ASEM,�realizada�em�Kuala�Lumpur�(22�e�23�de�Abril�de�2008)�centrouJ

Jse�no�tema�"Diversidade
cultural
–
Realizar
o
plano
de
acção".�A�reunião�ministerial�contribuiu�

para�reforçar�os�intercâmbios�e�a�cooperação�cultural�entre�a�Ásia�e�a�Europa�identificados�através�

do�Plano�de�Acção�dos�Ministros�da�Cultura�aprovado�em�Paris,�em�Junho�de�2005.�

�

A�Comissão�apoia�a�Fundação�ÁsiaJEuropa�(ASEF)�e�os�seus�programas�emblemáticos�sobre�

intercâmbios�intelectuais�e�culturais.�EsperaJse�que�o�desenvolvimento�do�Culture360,�um�portal�

cultural�da�ÁsiaJEuropa�na�Internet,�aumente�o�intercâmbio�artístico�e�cultural�entre�os�países�

membros�do�ASEM.�

�

A�cultura�é�um�elemento�essencial�da�cooperação�da�UE�com�o�Conselho�da�Europa,�a�qual�inclui�a�

acção�comum�"Cidades
Interculturais",�a�realização�conjunta�das�Jornadas�Europeias�do�

Património,�bem�como�actividades�conjuntas�nos�Balcãs�Ocidentais.�
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Todos�os�EstadosJMembros�da�União�Europeia�e�a�Comissão�Europeia�apoiam�a�Aliança�das�

Civilizações�e�são�membros�do�Grupo�de�Amigos.�A�Aliança�foi�lançada�pelos�PrimeirosJministros�

da�Espanha�e�da�Turquia,�juntamente�com�o�antigo�SGNU�Kofi�Annan,�no�final�de�2005,�com�o�

objectivo�de�melhorar�a�compreensão�e�as�relações�de�cooperação�entre�nações�e�povos�através�das�

culturas�e�religiões�e,�ao�fazêJlo,�ajudar�a�combater�as�forças�que�incitam�à�polarização�e�ao�

extremismo.�O�primeiro�Fórum�anual�da�Aliança,�realizado�em�Madrid�em�Janeiro�de�2008,�lançou�

uma�série�de�iniciativas,�como�um�mecanismo�de�resposta�rápida�através�dos�meios�de�comunicação�

social,�um�fundo�para�os�meios�de�comunicação�social,�um�centro�de�orientação�sobre�literacia�

através�dos�meios�de�comunicação�social,�um�fundo�de�solidariedade�para�a�juventude�e�uma�

iniciativa�de�emprego�para�jovens.�

�

4.16.�Asilo,�migrações,�refugiados�e�pessoas�deslocadas�

�

As�questões�das�migrações,�do�asilo�e�dos�refugiados�figuram�entre�as�áreas�prioritárias�das�políticas�

da�UE�no�interior�da�União�e�nas�suas�relações�externas.�A�UE�frisa�a�necessidade�de�continuar�a�

implementar�os�programas�de�Tampere�e�da�Haia�em�matéria�de�justiça�e�assuntos�internos�e�de�

trabalhar�sobre�as�medidas�que�lhes�sucederão�para�reforçar�mais�a�segurança�interna�da�Europa,�

assim�como�as�liberdades�e�os�direitos�fundamentais�dos�cidadãos.��

�

Desde�que�a�Abordagem�Global�das�Migrações�foi�aprovada�pelo�Conselho�Europeu�em�2005,�e�

posteriormente�confirmada�pelo�Conselho�de�2006,�a�UE�tem�desempenhado�um�papel�pioneiro�a�

nível�internacional,�promovendo�uma�abordagem�global�e�equilibrada�ao�tratar�das�questões�da�

migração�em�parceria�com�países�terceiros.�A�Abordagem�Global�das�Migrações�visa�formular�

políticas�globais�e�coerentes�que�procurem�dar�resposta�ao�vasto�leque�de�questões�relacionadas�com�

as�migrações,�reunindo�diferentes�domínios�de�acção�–�desenvolvimento,�assuntos�sociais�e�

emprego,�relações�externas�e�justiça�e�assunto�internos�–�e�que�adoptem�medidas�de�curto�prazo,�

bem�como�uma�visão�a�mais�longo�prazo�para�combater�as�causas�profundas�das�migrações�e�da�

migração�forçada.�A�Abordagem�Global�tem�uma�componente�forte�de�trabalho�em�parceria�com�

países�de�origem�e�de�trânsito:�os�seus�principais�conceitos�são�a�parceria,�a�solidariedade�e�a�

responsabilidade�partilhada.�FocalizandoJse�inicialmente�nos�países�da�África�e�do�Mediterrâneo,�

em�2007�o�âmbito�geográfico�da�Abordagem�Global�foi�alargado�a�fim�de�incluir�as�regiões�vizinhas�

da�UE�a�Leste�e�a�Sudeste.�
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A�comunicação�da�Comissão,�de�Dezembro�de�2007114�,�procurou�definir�as�medidas�necessárias�

para�consolidar�os�importantes�trabalhos�já�empreendidos�com�o�objectivo�de�realizar�uma�política�

comum�de�imigração.�Constituiu,�pois,�uma�apreciação�dos�resultados�e�dos�progressos�realizados�

neste�domínio�–�nomeadamente�um�relatório�intercalar�sobre�a�Abordagem�Global�das�Migrações�–�

e�um�estudo�dos�desafios�que�se�perfilam�a�médio�e�a�longo�prazo�rumo�a�uma�política�de�imigração�

comum�e�global.�É�necessário�adoptar�uma�nova�abordagem�mais�integrada�das�migrações�para�

conciliar�da�melhor�forma�os�riscos�de�penúria�de�mãoJdeJobra,�as�necessidades,�as�repercussões�

económicas�e�as�consequências�sociais�com�os�objectivos�das�políticas�de�integração�e�da�política�

externa.�

�

No�que�respeita�à�implementação�da�Abordagem�Global,�os�progressos�realizados�em�relação�à�

África�e�ao�Mediterrâneo,�especialmente�no�que�se�refere�às�missões�da�UE�nos�países�dessas�

regiões,�assim�como�os�progressos�registados�na�aplicação�da�Abordagem�Global�nas�regiões�

vizinhas�da�UE�a�Leste�e�a�Sudeste,�encorajaram�a�Comissão.�Prosseguem�os�trabalhos�para�

continuar�a�reforçar�o�diálogo�e�a�cooperação�sobre�as�questões�das�migrações�com�a�região�

subsaariana�e�o�Norte�de�África.�

�

Na�sequência�da�comunicação�da�Comissão115,�o�Conselho�Europeu�de�Dezembro�de�2007�

sublinhou�a�necessidade�de�um�empenhamento�político�renovado�e�confirmou�que�o�

desenvolvimento�de�uma�política�europeia�global�em�matéria�de�migrações�como�complemento�das�

políticas�dos�EstadosJMembros�continua�a�ser�uma�prioridade�essencial�para�enfrentar�os�desafios�e�

aproveitar�as�oportunidades�proporcionadas�pelas�migrações�numa�nova�era�de�globalização.�

������������������������������������������������������
114� Rumo�a�uma�política�comum�de�imigração,�COM�(2007)�780�final�de�5.12.2007�
115� Rumo�a�uma�política�comum�de�imigração,�COM�(2007)�780�final�de�5.12.2007.�
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Como�contributo�para�um�maior�desenvolvimento�da�política�comum�de�asilo�e�migração�a�

Comissão�aprovou,�em�Junho�de�2008,�a�comunicação�intitulada�"Uma�política�comum�de�

imigração�para�a�Europa:�princípios,�acções�e�instrumentos"�e�o�"Plano�de�Acção�em�matéria�de�

Asilo�–�Uma�abordagem�integrada�da�protecção�na�UE".�A�comunicação�apresenta�dez�princípios�

comuns�nos�quais�deve�assentar�a�política�comum�de�imigração,�agrupados�nas�três�principais�

vertentes�da�política�da�UE:�prosperidade,�solidariedade�e�segurança.�O�plano�de�acção�em�matéria�

de�asilo�prevê�a�arquitectura�da�segunda�fase�do�Sistema�Europeu�Comum�de�Asilo�(SECA),�cujos�

objectivos�gerais�são�manter�e�reforçar�a�tradição�humanitária�e�de�protecção�da�União,�bem�como�

atingir�uma�verdadeira�igualdade�de�circunstâncias�para�a�protecção�em�toda�a�UE,�através�de�uma�

maior�harmonização�da�legislação�dos�EstadosJMembros�em�matéria�de�asilo,�de�uma�maior�

cooperação�prática�e�do�reforço�da�solidariedade�entre�os�EstadosJMembros�e�entre�a�UE�e�os�países�

terceiros.�Tanto�a�comunicação�como�o�plano�de�acção�abordam�os�principais�elementos�em�matéria�

de�imigração�e�asilo�que�restavam�do�Programa�da�Haia.�EsperaJse�que�o�Conselho�Europeu�aprove�

o�Pacto�Europeu�sobre�Imigração�e�Asilo�em�Outubro�de�2008.�O�Pacto�deverá�dar�um�impulso�

político�ao�debate�da�UE�sobre�migração�e�asilo.�Com�este�Pacto,�o�Conselho�Europeu�assume�cinco�

compromissos�fundamentais�nos�seguintes�domínios:�organização�da�imigração�legal�e�integração,�

controlo�da�imigração�ilegal,�maior�eficácia�dos�controlos�nas�fronteiras,�construção�de�uma�Europa�

do�asilo�e�criação�de�uma�parceria�global�com�os�países�de�origem�e�de�trânsito.�Estes�

compromissos�continuarão�a�traduzirJse�em�medidas�concretas,�nomeadamente�no�programa�que�vai�

suceder�em�2010�ao�Programa�da�Haia.�
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Na�reunião�de�Junho�de�2008,�o�Conselho�(Assuntos�Gerais)�salientou�a�importância�de�prosseguir�o�

diálogo,�a�parceria�e�a�cooperação�com�os�países�terceiros�sobre�as�questões�das�migrações,�de�uma�

forma�global�e�regionalmente�equilibrada.�O�Conselho�reiterou�que�a�política�da�União�Europeia�em�

matéria�de�migrações�se�baseia�no�respeito�pelos�direitos�humanos�e�pelas�liberdades�fundamentais�

dos�migrantes,�na�Convenção�de�Genebra�e�no�acesso�adequado�aos�procedimentos�de�asilo.�O�

Conselho�congratulaJse�com�os�progressos�que�se�estão�a�verificar�na�aplicação�da�Abordagem�

Global�das�Migrações,�através�do�desenvolvimento�de�instrumentos�tais�como�as�missões�de�

migração�e�o�respectivo�processo�de�acompanhamento,�as�plataformas�de�cooperação,�as�parcerias�

para�a�mobilidade�numa�base�voluntária�e�os�perfis�de�migração,�bem�como�através�da�utilização�

das�estruturas�existentes�para�o�diálogo�e�para�a�cooperação.�Foram�nomeadamente�lançadas�

parceriasJpiloto�para�a�mobilidade�com�a�Moldávia�e�Cabo�Verde�à�margem�do�Conselho�(Justiça�e�

Assuntos�Internos)�de�Junho�de�2008.�As�parcerias�para�a�mobilidade�serão�implementadas�

conjuntamente�pelos�EstadosJMembros,�a�Comunidade�Europeia�e�o�país�parceiro.�

�

Foi�criado�um�programa�intitulado�"Programa
de
cooperação
temática
com
países
terceiros
nos


aspectos
de
desenvolvimento
de
migrações
e
asilo
(2007=2013)".�À�semelhança�do�programa�

AENEAS�que�o�precedeu,�o�novo�programa�temático�tem�por�objectivo�geral�ajudar�os�países�

terceiros�a�melhorarem�a�gestão�de�todos�os�aspectos�dos�seus�fluxos�migratórios.�A�atenção�

centrarJseJá�nos�países�situados�nas�rotas�migratórias�do�sul�e�do�leste�para�a�União�Europeia,�

embora�também�venham�a�ser�contempladas�outras�rotas�migratórias,�assim�como�as�migrações�sulJ

Jsul.�Além�disso,�as�iniciativas�horizontais�abordarão�a�migração�e�o�desenvolvimento,�a�migração�

de�mãoJdeJobra,�o�asilo�e�a�protecção�dos�refugiados,�o�contrabando�e�o�tráfico�de�seres�humanos,�

bem�como�a�imigração�ilegal.�

�

No�que�respeita�ao�empenhamento�da�UE�no�debate�sobre�as�migrações�a�nível�mundial,�a�

Comissão�e�os�EstadosJMembros�ajudaram�activamente�a�preparar�e�participaram�na�primeira�

reunião�do�Fórum�Mundial�sobre�Migrações�e�Desenvolvimento,�acolhida�pela�Bélgica�e�que�

decorreu�em�Bruxelas�em�Julho�de�2007.�O�Fórum�é�uma�iniciativa�estatal�e�um�instrumento�útil�

para�o�intercâmbio�de�opiniões�e�ideias�sobre�os�desafios�relacionados�com�o�nexo�existente�entre�as�

migrações�e�o�desenvolvimento.�Dá�oportunidade�aos�países�de�prosseguirem�o�diálogo�sobre�as�

migrações�e�o�desenvolvimento�e�de�contribuírem�para�a�elaboração�de�abordagens�holísticas�desta�

questão.�A�segunda�reunião�do�Fórum�terá�lugar�em�Manila�(Filipinas)�em�Dezembro�de�2008.�A�

Grécia�acolherá�o�terceiro�Fórum�Mundial�sobre�Migrações�e�Desenvolvimento�em�Novembro�

de�2009.�
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4.17.�Racismo,�xenofobia,�nãoLdiscriminação�e�respeito�pela�diversidade�

�

O�racismo�e�a�xenofobia�são�incompatíveis�com�os�princípios�em�que�assenta�a�UE.�As�instituições�

da�UE�rejeitaram�e�condenaram�repetidamente�todas�as�suas�manifestações.�A�UE,�dentro�dos�

limites�das�competências�que�lhe�são�conferidas�pelos�Tratados,�prossegue�com�determinação�uma�

política�clara�de�luta�contra�estes�fenómenos,�quer�dentro�das�suas�próprias�fronteiras,�quer�no�

contexto�da�sua�acção�externa.�

�

A�UE�está�activamente�empenhada�nos�esforços�envidados�nas�Nações�Unidas�para�combater�o�

racismo�e�a�discriminação.�Durante�a�62.ª�Sessão�da�Assembleia�Geral�da�ONU�(AGNU),�a�União�

Europeia�fez�uma�declaração�na�Terceira�Comissão�sobre�a�eliminação�do�racismo�e�da�

discriminação�racial.�A�UE�também�está�a�participar�de�modo�construtivo�nos�trabalhos�

preparatórios�da�Conferência�de�Análise�de�Durban,�que�terá�lugar�em�Genebra�em�2009,�no�âmbito�

da�Assembleia�Geral.�A�Conferência�centrarJseJá�na�aplicação�das�regras�existentes.�A�fim�de�

preparar�a�Conferência�de�Análise,�os�EstadosJMembros�da�UE�e�a�Comissão/Agência�dos�Direitos�

Fundamentais�apresentaram�um�questionário�elaborado�pelo�Alto�Comissariado�das�Nações�Unidas�

para�os�Direitos�do�Homem�para�o�Comité�Preparatório�da�Conferência�de�Análise�de�Durban,�no�

qual�se�expõem�as�políticas,�os�programas�e�os�projectos�empreendidos�para�aplicar�a�Declaração�e�

o�Programa�de�Acção�de�Durban�nos�EstadosJMembros�e�a�nível�comunitário.�Além�disso,�na�

sétima�sessão�do�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�(Março�de�2008),�a�UE�apoiou�a�prorrogação�do�

mandato�do�Relator�Especial�para�as�formas�contemporâneas�de�racismo,�xenofobia�e�de�

intolerância�com�elas�relacionada.�

�

No�quadro�da�OSCE,�através�da�coordenação�da�UE,�a�Comissão�e�os�EstadosJMembros�da�UE�

trabalham�activa�e�regularmente�para�obter�a�concretização�dos�compromissos�assumidos�pelos�56�

Estados�participantes�da�OSCE�a�respeito�da�luta�contra�o�racismo�e�a�xenofobia,�a�não�

discriminação�e�o�respeito�pela�diversidade.�Neste�particular,�a�reunião�para�a�implementação�da�

dimensão�humana�organizada�pela�OSCE/ODIHR�anualmente�em�Varsóvia�é�uma�valiosa�

plataforma�para�a�Comissão�e�os�EstadosJMembros�da�UE.�

�

No�quadro�do�Conselho�da�Europa,�a�ECRI�(Comissão�Europeia�contra�o�Racismo�e�a�Intolerância)�

prossegue�a�sua�acção�iniciada�em�1993.�Está�estreitamente�relacionada�com�a�Unidade�dos�Direitos�

Fundamentais�e�Sociais�e�antiJdiscriminação�da�DirecçãoJGeral�Emprego�e�Assuntos�Sociais�da�

Comissão�Europeia,�e�com�a�Agência�dos�Direitos�Fundamentais.�
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Em�18�de�Junho�de�2008,�A�Comunidade�Europeia�assinou�um�acordo�que�estabelece�um�quadro�

global�de�cooperação�relativo�à�Agência�dos�Direitos�Fundamentais�e�ao�Conselho�da�Europa.�O�

acordo�inclui�disposições�sobre�a�organização�de�reuniões�periódicas,�o�intercâmbio�de�informação�

e�a�coordenação�de�actividades.�Prevê�a�designação,�por�parte�do�Conselho�da�Europa,�de�duas�

personalidades�independentes�para�fazer�parte�do�Conselho�de�Administração�da�Agência�e�da�sua�

Comissão�Executiva,�como�membros�efectivo�e�suplente,�e�estipula�os�direitos�de�voto�do�Conselho�

da�Europa�nesses�órgãos.�

�

A�UE�evoca�questões�de�racismo�e�xenofobia�nos�seus�diálogos�políticos�com�os�países�terceiros,�

por�exemplo�a�Rússia�e�a�China.�Estas�questões�também�foram�integradas�transversalmente�nas�

estratégias�de�cooperação;�por�exemplo,�ao�abrigo�dos�planos�de�acção�da�Política�Europeia�de�

Vizinhança,�os�países�parceiros�comprometemJse�a�cooperar�para�combater�todas�as�formas�de�

discriminação,�de�intolerância�religiosa,�o�racismo�e�a�xenofobia.�

�

A�luta�contra�o�racismo,�a�xenofobia�e�a�discriminação�contra�as�minorias�e�os�povos�indígenas�é�

uma�prioridade�do�financiamento�ao�abrigo�do�Instrumento�Europeu�para�a�Democracia�e�os�

Direitos�do�Homem�(IEDDH).�Através�das�verbas�do�IEDDH,�a�UE�apoia�a�Alta�Comissária�das�

Nações�Unidas�para�os�Direitos�do�Homem�na�implementação�das�normas�internacionais�em�vigor�

em�matéria�de�igualdade�e�de�nãoJdiscriminação,�em�especial�a�Declaração�e�o�Programa�de�Acção�

de�Durban�e�a�Convenção�Internacional�sobre�a�eliminação�da�discriminação�racial.�As�actividades�

do�projecto�compreendem�campanhas�e�seminários�de�sensibilização,�aconselhamento�através�de�

projectos�de�cooperação�técnica�com�os�governos,�bem�como�investigação�e�análise.�Os�principais�

parceiros�são�o�PNUD,�a�UNESCO,�o�Banco�Mundial,�a�OIT�e�outras�organizações�internacionais,�

bem�como�instituições�dos�direitos�do�Homem�e�organizações�da�sociedade�civil.�

�

4.18.�Direitos�das�pessoas�pertencentes�a�minorias�

�

A�UE�está�empenhada�em�respeitar�integralmente�os�direitos�humanos�de�todas�as�pessoas,�inclusive�

das�que�pertencem�a�minorias.�A�Carta�dos�Direitos�Fundamentais�da�UE�apela�à�preservação�da�

diversidade�cultural,�religiosa�e�linguística,�enquanto�que�o�Tratado�da�União�Europeia�consagra�o�

princípio�do�pleno�gozo�dos�direitos�e�liberdades�sem�quaisquer�distinções,�incluindo�a�pertença�a�

uma�minoria�nacional,�o�direito�de�escolher�livremente�o�nome�de�uma�associação�e�o�direito�de�

participar�na�vida�pública,�através�da�criação�de�partidos�políticos.�



�

�

14146/1/08�REV�1� � cm/SR/jc� 113�
� DG�E�HR� LIMITE� �PT�

Foi�criado�o�Grupo�Consultivo�de�Peritos�de�Alto�Nível�sobre�a�integração�social�das�minorias�

étnicas�e�a�sua�plena�participação�no�mercado�de�trabalho.�O�relatório�e�as�recomendações�do�Grupo�

foram�apresentados�numa�conferência�realizada�em�Bruxelas�a�3�e�4�de�Dezembro�de�2007.�O�

trabalho�do�grupo�centrouJse�no�facto�de�a�pertença�a�uma�minoria�étnica�se�traduzir�numa�

desvantagem�social�e�identificou�boas�práticas�nas�empresas�e�nas�políticas�públicas.�

�

Os�critérios�de�adesão�para�os�países�que�desejam�aderir�à�UE,�enunciados�no�Conselho�Europeu�de�

Copenhaga�em�1993,�incluem�expressamente�o�respeito�pelas�minorias�e�a�respectiva�protecção.�

Nessa�conformidade,�em�2007�e�no�primeiro�semestre�de�2008,�continuou�a�darJse�especial�atenção�

às�pessoas�pertencentes�a�minorias�no�contexto�do�processo�de�alargamento�da�UE,�bem�como�do�

Processo�de�Estabilização�e�Associação�com�os�países�dos�Balcãs�Ocidentais116.�Existe�legislação�

sobre�a�protecção�das�minorias�na�maior�parte�da�região�dos�Balcãs�Ocidentais,�mas�a�sua�aplicação�

regista�um�atraso.�As�minorias�ainda�não�estão�plenamente�representadas�na�vida�social�e�política�e�

persiste�a�discriminação.�Na�Turquia,�os�direitos�das�pessoas�pertencentes�a�minorias�só�são�

concedidos�a�certas�minorias�não�muçulmanas�abrangidas�pelo�Tratado�de�Lausanne�de�1923.�A�

Turquia�também�não�assinou�nem�ratificou�a�ConvençãoJQuadro�do�Conselho�da�Europa�para�a�

Protecção�das�Minorias�Nacionais117.�

�

Neste�contexto,�a�evolução�verificada�nos�países�candidatos�(Croácia,�antiga�República�jugoslava�da�

Macedónia�e�Turquia)�e�nos�potenciais�candidatos�(Albânia,�Bósnia�e�Herzegovina,�Croácia,�

Montenegro,�Sérvia�e�Kosovo)�continuou�a�ser�avaliada�pela�Comissão�Europeia�em�relatórios�

anuais,�cuja�última�série�foi�apresentada�ao�Parlamento�e�ao�Conselho�em�Novembro�de�2007.��

A�minoria�Rom�é�identificada�como�um�dos�grupos�mais�vulneráveis�no�Sudeste�Europeu�que�

continua�a�confrontarJse�com�condições�de�vida�muito�difíceis�e�a�ser�alvo�de�discriminação�na�

maioria�desses�países,�mormente�nos�domínios�da�educação,�da�protecção�social,�dos�cuidados�de�

saúde,�do�alojamento�e�emprego.�

O�novo�Instrumento�de�Assistência�de�PréJAdesão�(IPA)118,�que�desde�2007�substitui�os�anteriores�

instrumentos�PHARE�e�CARDS,�concede�financiamento�da�UE�para�promover�nomeadamente�a�

não�discriminação�e�a�igualdade�de�oportunidades�nos�países�que�estão�a�prepararJse�para�a�adesão�

à�UE.�

������������������������������������������������������
116� Albânia,�Bósnia�e�Herzegovina,�Croácia,�antiga�República�jugoslava�da�Macedónia,�Montenegro,�

Sérvia�e�Kosovo�(nos�termos�da�RCSNU�1244).�
117� O�texto�da�Convenção�pode�ser�consultado�em:�

http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm.�
118� Regulamento�(CE)�n.º�718/2007�da�Comissão�de�12�de�Junho�de�2007�que�dá�aplicação�ao�

Regulamento�(CE)�n.º�1085/2006�do�Conselho�que�institui�um�Instrumento�de�Assistência�de�PréJ
JAdesão�(IPA),�JO�L�170�de�29.06.2007.�p.1.�
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A�promoção�e�a�protecção�dos�direitos�das�pessoas�pertencentes�a�minorias�étnicas�e�religiosas�

continuaram�a�ser�um�aspecto�fundamental�das�relações�externas.�Os�direitos�das�pessoas�

pertencentes�a�minorias�são�evocados�com�vários�países�terceiros�no�âmbito�dos�diálogos�sobre�

direitos�humanos.�O�Instrumento�Europeu�para�a�Democracia�e�os�Direitos�Humanos,�que�em�2007�

sucedeu�à�Iniciativa�Europeia�para�a�Democracia�e�os�Direitos�Humanos,�inclui�a�possibilidade�de�

apoiar�acções�sobre�os�direitos�das�pessoas�pertencentes�a�minorias.�No�âmbito�do�seu�objectivo�

"Reforçar
o
papel
da
sociedade
civil
na
promoção
dos
direitos
humanos
e
das
reformas


democráticas,
na
conciliação
pacífica
dos
interesses
dos
diferentes
grupos
e
na
consolidação
da


participação
e
representação
políticas",�tem�cabimento�a�realização�de�acções�específicas�no�

domínio�das�minorias,�tanto�a�nível�de�país�como�a�nível�transnacional�e�regional.�Em�2007,�foram�

adjudicados�vários�novos�projectos�que�se�prendem�com�os�direitos�das�pessoas�pertencentes�a�

minorias,�no�âmbito�dos�convites�específicos�por�país�do�Instrumento�Europeu�para�a�Democracia�e�

os�Direitos�Humanos,�por�exemplo�no�Bangladesh,�na�Bósnia�e�Herzegovina,�no�Burundi,�na�antiga�

República�jugoslava�da�Macedónia,�na�Geórgia,�na�Nigéria,�no�Paquistão,�no�Ruanda,�na�Rússia�e�

na�Sérvia.�

�

Ao�nível�da�ONU,�o�trabalho�da�perita�independente�para�os�problemas�das�minorias�constitui�uma�

valiosa�fonte�para�informar�a�abordagem�da�questão�das�minorias�pela�UE�nas�relações�com�os�

países�terceiros.�Em�27�de�Março�de�2008,�o�seu�mandato�foi�prorrogado�por�mais�três�anos�pelo�

Conselho�dos�Direitos�do�Homem.�Além�disso,�a�UE�apoia�o�Fórum�para�os�problemas�das�minorias�

que�foi�criado�em�28�de�Setembro�de�2007�pelo�Conselho�dos�Direitos�do�Homem,�enquanto�

organismo�que�sucede�ao�Grupo�da�ONU�sobre�as�Minorias�da�antiga�(Sub)comissão�dos�Direitos�

Humanos�da�ONU.�A�UE�e�os�seus�EstadosJMembros�continuam�também�a�participar�activamente�

nas�actividades�das�organizações�internacionais�que�se�ocupam�dos�problemas�das�minorias,�como�

sejam�a�OSCE�e�o�seu�Alto�Comissariado�para�as�Minorias�Nacionais,�assim�como�a�Comissão�

Europeia�contra�o�Racismo�e�a�Intolerância�(ECRI)�do�Conselho�da�Europa�e�o�Comissário�para�os�

Direitos�do�Homem.�

�

No�âmbito�do�IPA,�a�UE�está�actualmente�a�financiar�um�projecto�regional�sobre�os�Rom�que�

ascende�a�EUR�1�milhão.�O�projecto�"Inclusão
social
e
acesso
aos
direitos
humanos
por
parte
das


comunidades
Rom,
ashkali
e
egípcia
nos
Balcãs
Ocidentais"�é�realizado�pelo�ACNUR�e�aborda�a�

lacuna�existente�em�termos�de�documentação�e�registo�dos�Rom�na�Bósnia�e�Herzegovina,�na�antiga�

República�jugoslava�da�Macedónia,�no�Montenegro,�na�Sérvia�e�no�Kosovo�(ao�abrigo�da�

Resolução�1244�do�CSNU).�A�falta�de�documentos�constitui�um�dos�principais�problemas�com�que�

a�população�Rom�se�defronta.�Compromete�a�sua�integração�na�sociedade�e�o�acesso�aos�direitos�

cívicos�mais�elementares,�nomeadamente�a�cuidados�de�saúde,�educação�ou�emprego.�
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O�ACNUR�está�a�realizar�o�projecto�em�parceria�com�várias�ONG�e�em�cooperação�com�outros�

organismos�da�ONU,�autoridades�nacionais�e�centros�de�informação�sobre�Rom.�O�projecto�oferece�

apoio�jurídico�às�comunidades�Rom�para�que�possam�inscreverJse�nos�registos�de�nascimento.�Está�

em�curso�uma�campanha�de�informação�destinada�àquela�comunidade.�EsperaJse�que�o�projecto�

esteja�concluído�em�2009.�

�

4.19.�Pessoas�com�deficiência�

�

A�Comunidade�Europeia�esteve�plenamente�empenhada�nas�negociações�na�AssembleiaJGeral�da�

ONU�sobre�a�Convenção�Internacional�relativa�aos�Direitos�das�Pessoas�com�Deficiência,�aberta�à�

assinatura�em�Nova�Iorque�em�30�de�Março�de�2007.�A�CE�e�a�maioria�dos�seus�EstadosJMembros�

foram�dos�primeiros�signatários�da�Convenção.�

�

Em�3�de�Abril�de�2008,�a�Convenção�recebeu�a�20.ª�ratificação,�que�levou�à�sua�entrada�em�vigor,�

bem�como�do�seu�protocolo�facultativo�em�3�de�Maio�de�2008.�Esta�entrada�em�vigor�constitui�um�

marco�da�maior�importância�no�esforço�de�promover,�proteger�e�assegurar�o�gozo�pleno�e�igualitário�

de�todos�os�direitos�humanos�e�liberdades�fundamentais�às�pessoas�deficientes,�bem�como�de�

promover�o�respeito�pela�sua�dignidade�intrínseca.�

�

Em�8�de�Agosto�de�2008,�a�Comunidade�Europeia�e�todos�os�seus�EstadosJMembros�assinaram�a�

Convenção�das�Nações�Unidas�relativa�aos�Direitos�das�Pessoas�com�Deficiência�e�dezasseis�

EstadosJMembros�assinaram�o�protocolo�facultativo.�Três�EstadosJMembros�(Hungria�–�20�de�Julho�

de�2007,�Espanha�–�3�de�Dezembro�de�2007�e�Eslovénia�–�24�de�Abril�de�2008)�ratificaram�a�

Convenção�da�ONU�e�o�protocolo�facultativo�e�depositaram�os�seus�instrumentos�de�ratificação�

na�ONU.�

�

A�Comissão�está�a�trabalhar�sobre�as�propostas�de�decisão�do�Conselho�relativas�à�conclusão�da�

Convenção�da�ONU�e�do�protocolo�facultativo�pela�Comunidade�Europeia.�Deverá�ser�anexada�a�

essas�propostas�uma�declaração�de�competências�relativa�às�matérias�regidas�pela�Convenção.�O�

êxito�da�celebração�da�Convenção�constituirá�um�marco�para�a�Comunidade�Europeia�que,�pela�

primeira�vez,�se�tornará�parte�numa�convenção�abrangente�da�ONU�em�matéria�de�direitos�

humanos.�
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Em�termos�de�conteúdo,�a�Convenção�constitui�uma�mudança�significativa:�consagra�a�deficiência�

como�uma�questão�dos�direitos�humanos�e�uma�questão�de�direito,�e�não�meramente�de�assistência�

social.�Beneficiará�650�milhões�de�pessoas�deficientes�em�todo�o�Mundo,�de�entre�as�quais�50�

milhões�de�europeus.�

�

A�Convenção�da�ONU�proporcionará�uma�base�robusta�de�direito�internacional�para�evocar�a�

questão�da�deficiência�nos�diálogos�da�UE�sobre�os�direitos�humanos�com�os�países�terceiros�que�

ratificaram�a�Convenção;�proporcionará�também�um�quadro�bem�definido�para�o�diálogo�político�

com�os�nossos�parceiros�da�cooperação�para�o�desenvolvimento�sobre�a�questão�da�deficiência.��

�

4.20.� Questões�relativas�aos�povos�indígenas�

�

O�período�em�análise�ficou�assinalado�pela�adopção,�em�13�de�Setembro�de�2007,�da�Declaração�

das�Nações�Unidas�sobre�os�direitos�dos�povos�indígenas.�TrataJse�de�um�evento�da�maior�

importância�na�história�da�luta�dos�povos�indígenas�pelos�seus�direitos�e�a�declaração�foi�o�resultado�

de�mais�de�20�anos�de�negociações�no�quadro�da�ONU.�Foi�aprovada�pela�61.ª�Assembleia�Geral�

com�143�votos�a�favor,�11�abstenções�e�4�votos�contra.�A�UE�coJpatrocinou�a�resolução�e�votou�a�

favor.�O�artigo�43.º�estipula�que�os�direitos�aí�consignados�constituem�as�condições�mínimas�para�a�

sobrevivência,�a�dignidade�e�o�bemJestar�dos�povos�indígenas�do�mundo.�

�

O�direito�à�autoJdeterminação,�o�direito�colectivo�e�inalienável�à�posse,�à�utilização�e�ao�controlo�de�

terras,�territórios�e�demais�recursos�naturais,�o�direito�a�manterem�e�desenvolverem�as�suas�próprias�

instituições�políticas,�religiosas,�culturais�e�educativas,�bem�como�a�protecção�da�respectiva�

propriedade�cultural�e�intelectual�são�alguns�dos�direitos�reconhecidos�na�declaração.�

�

Também�na�cena�internacional,�o�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�da�ONU�decidiu,�em�

14�de�Dezembro�de�2007,�criar�um�"Mecanismo�de�peritos�em�direitos�dos�povos�indígenas",�

enquanto�organismo�que�sucede�ao�Grupo�sobre�os�povos�indígenas�da�antiga�(Sub)comissão�dos�

Direitos�Humanos�da�ONU.�Esse�mecanismo�incluirá�cinco�peritos�independentes�em�direitos�dos�

povos�indígenas�e�comunicará�directamente�ao�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�os�casos�de�

violação�dos�direitos�humanos�desses�povos,�em�coordenação�com�o�Relator�Especial�da�ONU�

sobre�a�situação�dos�direitos�humanos�e�liberdades�fundamentais�dos�povos�indígenas�e�com�o�

Fórum�Permanente�da�ONU�para�as�Questões�Indígenas.�
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O�Relator�Especial�da�ONU,�cujo�mandato�foi�prorrogado�por�mais�três�anos�em�28�de�Setembro�

de�2007,�tem�por�missão�promover�a�implementação�da�Declaração�das�Nações�Unidas�sobre�os�

direitos�dos�povos�indígenas,�colaborar�activamente�com�todos�os�intervenientes�no�terreno�e�

apresentar�as�suas�recomendações�ao�Conselho�dos�Direitos�do�Homem.�

�

Estão�em�curso�várias�acções�apoiadas�pela�CE�que�visam�os�povos�indígenas,�seja�directamente�

seja�enquanto�questão�transversal.�Existem�acções�quer�a�nível�mundial,�quer�a�nível�de�país.�O�

IEDDH�inclui�a�possibilidade�de�apoiar�acções�sobre�os�direitos�dos�povos�indígenas.�No�âmbito�do�

seu�objectivo�"Reforçar
o
papel
da
sociedade
civil
na
promoção
dos
direitos
humanos
e
das


reformas
democráticas,
na
conciliação
pacífica
dos
interesses
dos
diferentes
grupos
e
na


consolidação
da
participação
e
representação
políticas",�existe�uma�ampla�margem�para�a�

realização�de�acções�específicas�no�que�diz�respeito�aos�povos�indígenas,�tanto�a�nível�de�país,�como�

a�nível�transnacional�e�regional.�Em�2008,�teve�início�o�projecto�"Promoção
dos
direitos
dos
povos


indígenas
e
tribais
através
de
aconselhamento
jurídico,
do
reforço
de
capacidades
e
do
diálogo",�a�

título�de�gestão�conjunta�entre�a�Comissão�Europeia�e�a�OIT,�o�qual�dá�continuidade�a�um�projecto�

da�OIT�e�ao�trabalho�realizado�nas�regiões�da�América�Latina,�do�sul�da�Ásia�e�da�África�Central.�

Em�relação�a�este�projecto,�é�de�assinalar�o�facto�de�o�Governo�do�Nepal�ter�ratificado,�em�

Setembro�de�2007,�a�Convenção�169�da�OIT�relativa�às�Populações�Indígenas�e�Tribais�nos�Países�

Independentes.�

�
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IEDDH:�Projecto�para�a�defesa�dos�direitos�das�populações�indígenas�e�o�reforço�de�

capacidades�

�

O�Instrumento�Europeu�para�a�Democracia�e�os�Direitos�Humanos�(IEDDH)�apoia�as�actividades�

desenvolvidas�neste�projecto�trienal�pela�organização�IWGIA
–
International
Work
Group
for


Indigenous
Affairs
(www.iwgia.org)�sedeada�em�Copenhaga,�concedendoJlhe�um�montante�total�de�

EUR�720�000.�A�acção�tem�por�objectivo�dar�mais�possibilidades�aos�povos�indígenas�para�

defenderem�os�seus�direitos,�utilizando�instrumentos�internacionais�em�matéria�de�direitos�humanos,�

e�reforçar�a�sua�capacidade�para�associarem�os�processos�internacionais�neste�domínio�aos�esforços�

envidados�a�nível�nacional�e�local.�

�

O�projecto�é�executado�designadamente�através�das�seguintes�actividades:�

–� Reforçar�a�participação�de�representantes�indígenas�(homens�e�mulheres)�nas�reuniões�da�

ONU�que�tratem�dos�direitos�dos�povos�indígenas.�

–� Reforçar�a�participação�de�representantes�indígenas�(homens�e�mulheres)�da�África�nas�

sessões�de�fundo�da�Comissão�Africana�de�Direitos�Humanos�e�dos�Povos;�

–� Aumentar�o�contributo�dos�povos�indígenas�para�o�trabalho�do�Fórum�Permanente�da�ONU�

para�as�Questões�Indígenas;�

–� Reforçar�a�rede�de�povos�indígenas�nos�países�francófonos;�

–� Apoiar�o�Observatório�para�os�Direitos�Humanos�dos�Povos�Indígenas�nas�Filipinas�para�

melhorar�o�seu�acesso�à�justiça;�e��

–� Documentar�a�situação�global�dos�povos�indígenas.�

�
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5.� ACÇÃO�DA�UE�EM�FÓRU
S�I
TER
ACIO
AIS�

�

5.1.� 62.ª�sessão�da�AssembleiaLGeral�da�O
U�

�

A�Terceira�Comissão�(Questões�Sociais,�Humanitárias�e�Culturais)�da�AssembleiaJGeral�da�ONU�

(AGNU)�esteve�reunida�de�8�de�Outubro�a�28�de�Novembro�de�2007,�tendo�apreciado,�no�total,�63�

resoluções�–�um�número�semelhante�ao�do�ano�anterior.�Destas�resoluções,�41�foram�aprovadas�sem�

votação,�21�foram�sujeitas�a�votação�e�uma�foi�retirada�119.�O�número�de�resoluções�sujeitas�a�

votação�foi�ligeiramente�inferior�ao�do�ano�passado.�Além�disso,�cinco�resoluções�tratadas�por�

delegados�da�Terceira�Comissão�foram�apreciadas�directamente�no�plenário�da�AGNU.�

�

Na�Terceira�Comissão,�as�prioridades�da�União�Europeia�centraramJse�em�três�resoluções�temáticas�

(relativas�à�moratória�sobre�a�aplicação�da�pena�de�morte,�aos�direitos�das�crianças�e�à�intolerância�

religiosa)�e�em�duas�resoluções�sobre�a�situação�dos�direitos�humanos�a�nível�nacional�(na�

Birmânia/Mianmar�e�na�República�Popular�Democrática�da�Coreia).�Juntamente�com�os�EUA,�a�UE�

também�apresentou�uma�resolução�sobre�a�Bielorrússia�e�esteve�profundamente�empenhada�na�

aprovação�da�resolução�sobre�a�situação�dos�direitos�humanos�no�Irão,�apresentada�pelo�Canadá.�

Todas�essas�resoluções�foram�aprovadas.�

�

Mas�o�assunto�que�dominou�esta�sessão�específica�da�Terceira�Comissão,�e�porventura�até�a�

própria�62.ª�AGNU,�foi�a�resolução�relativa�à�moratória�sobre�a�aplicação�da�pena�de�morte.�A�

sua�aprovação�representou�um�marco�para�as�Nações�Unidas�na�luta�contra�a�abolição�universal�da�

pena�de�morte.�

������������������������������������������������������
119� Uma�resolução�sobre�a�situação�dos�deslocados�internos�e�refugiados�da�Abcázia�e�da�Geórgia.��
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A�intensa�pressão�exercida�nas�capitais�e�em�Nova�Iorque,�juntamente�com�o�esforço�de�equipa�que�

envolveu�não�só�a�Presidência�Portuguesa�e�o�resto�da�União�Europeia,�mas�também�os�demais�

coJautores�(Albânia,�Angola,�Brasil,�Croácia,�Gabão,�México,�Nova�Zelândia,�Filipinas�e�Timor�

Leste),�culminou�na�aprovação�da�resolução,�em�15�de�Novembro,�com�99�votos�a�favor,�52�contra�

e�33�abstenções120.�A�votação�em�si�foi�uma�difícil�maratona�que�durou�dois�dias�e�implicou�a�

votação�de�14�alterações�escritas�e�de�várias�alterações�orais�a�parágrafos�da�resolução,�causando�

momentos�de�grande�tensão�e�emoção.�

�

Ao�longo�deste�processo,�o�espírito�de�equipa�e�a�componente�transJregional�da�iniciativa�foram�

assinaláveis:�intervieram�todos�os�coJautores,�que�representavam�todos�os�grupos�regionais,�dividindo�

equitativamente�a�tarefa�de�defenderem�o�projecto�de�resolução.�Foi�uma�vitória�para�todos�os�que�

dentro�e�fora�da�UE�participaram�no�processo�com�convicção.�

�

A�resolução��������sobre�os�direitos�da�criança�era�particularmente�importante�pois�continha�o�

mandato�para�o�novo�Representante�Especial�do�SecretárioJGeral�da�ONU�sobre�a�violência�contra�

as�crianças,�cumprindo�assim�uma�recomendação�fundamental�do�estudo�sobre�a�violência�contra�as�

crianças�efectuado�pelo�perito�independente�do�SecretárioJGeral�da�ONU.�Além�disso,�a�UE�

patrocinou�com�êxito�a�resolução�sobre�a�eliminação�de�todas�as�formas�de�intolerância�baseadas�

na�religião�ou�na�crença,�aprovada�sem�votação.�

�

A�UE�no�seu�todo,�incluindo�as�iniciativas�individuais�de�EstadosJMembros�e�as�iniciativas�coJ

Jpatrocinadas�com�países�de�outras�regiões,�apresentou�19�resoluções�na�Comissão,�seis�das�quais121�

foram�sujeitas�a�votação�e�aprovadas.�

������������������������������������������������������
120� Em�18�de�Dezembro,�a�resolução�foi�aprovada�na�sessão�plenária�da�AssembleiaJGeral�com�104�votos�

a�favor,�54�contra�e�29�abstenções.�
121� Uma�resolução�sobre�o�CEDAW,�apresentada�pela�Dinamarca,�uma�iniciativa�da�UE/GRULAC�sobre�

os�direitos�da�criança,�a�iniciativa�relativa�à�pena�de�morte�e�três�resoluções�por�país�sobre�Mianmar,�a�
Bielorrússia�e�a�RPDC.�
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Em�todas�as�iniciativas�da�UE,�foi�possível�assegurar�um�resultado�positivo�que�foi,�em�todos�os�

casos,�particularmente�gratificante,�atendendo�às�difíceis�circunstâncias�que�as�rodearam.�Apesar�de�

se�continuar�a�fazer�sentir�uma�tendência�contra�as�resoluções�por�país,�a�Terceira�Comissão�

derrotou�todas�as�moções�de�não�acção�(Birmânia/Mianmar,�Irão�e�Bielorrússia122).�A�principal�

razão�para�este�resultado�foi�o�facto�de�ter�havido�uma�pressão�mais�estratégica�e�mais�cedo,�

coordenada�com�o�Canadá,�os�EUA�e�a�Nova�Zelândia,�destinada�a�moções�de�não�acção.�

�

Também�foram�aprovadas�com�êxito�todas�as�iniciativas�nacionais�dos�EstadosJMembros�da�UE,�

nomeadamente�a�Juventude�na�Economia�Mundial�(UK),�a�Prevenção�da�Criminalidade�(IT),�a�

Violência�contra�as�mulheres�(NL/FR),�o�CEDAW�(DK),�o�Fundo�de�Desenvolvimento�das�Nações�

Unidas�para�a�Mulher�(EE),�a�Tortura�(DK),�Pactos�Internacionais�em�matéria�de�direitos�humanos�

(SE),�os�Direitos�humanos�na�administração�da�justiça�(AT),�Minorias�(AT)�e�Deficiência�(SE).�

�

5.2.� Conselho�dos�Direitos�do�Homem�das�
ações�Unidas�

�

A�União�Europeia�congratulouJse�com�a�criação�do�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�(CDH)�e�tem�

acompanhado�atentamente�os�seus�trabalhos�desde�o�início.�A�UE�trabalha�no�sentido�de�reforçar�

este�Conselho�como�uma�instituição�credível�e�eficaz�capaz�de�abordar�atempadamente�questões�

que�se�prendam�com�a�protecção�e�a�promoção�dos�direitos�humanos�no�mundo.�

�

Durante� o� período� em� apreço,� o� CDH� reuniuJse� em� três� sessões� ordinárias� e� três� sessões�

extraordinárias.�

������������������������������������������������������
122� O�projecto�de�resolução�sobre�a�Bielorrússia�foi�aprovado�em�21�de�Novembro�por�68�votos�a�favor,�

32�contra�e�76�abstenções,�tendo�a�Federação�Russa�apresentado�uma�moção�de�não�acção�contra�a�
resolução�que�foi�derrotada�por�79�votos�a�favor,�65�contra�e�31�abstenções.�A�resolução�sobre�a�
Birmânia/Mianmar�foi�aprovada�em�21�de�Novembro�por�88�votos�a�favor,�24�contra�e�66�
abstenções.�A�resolução�sobre�a�situação�dos�direitos�humanos�na�Coreia�do�
orte�foi�aprovada�
por�97�votos�a�favor,�23�contra�e�60�abstenções.�O�projecto�de�resolução�sobre�os�direitos�da�criança�
foi�aprovado�por�176�votos�a�favor,�1�contra�(EUA)�e�0�abstenções.�A�resolução�sobre�a�intolerância�
religiosa�foi�aprovada�por�consenso.�
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A�6.ª�sessão�ordinária�do�CDH�foi�constituída�por�duas�partes:�a�primeira,�de�10�a�28�de�Setembro�

e�a�segunda�de�10�a�14�de�Dezembro.�Durante�esta�sessão,�o�Conselho�aprovou�mais�de�40�

resoluções�e,�sobretudo,�concluiu�com�êxito�o�processo�de�criação�da�arquitectura�institucional.�O�

Conselho�iniciou�ainda�o�processo�de�análise,�racionalização�e�aperfeiçoamento�dos�seus�

Procedimentos�Especiais.�Durante�esta�sessão,�foram�prorrogados�vários�mandatos�temáticos,�como�

os�mandatos�sobre�a�detenção�arbitrária,�os�deslocados�internos,�os�povos�indígenas,�o�direito�à�

alimentação,�os�direitos�humanos�e�a�luta�contra�o�terrorismo,�a�liberdade�de�religião�ou�crença,�bem�

como�os�mandatos�por�país�dos�peritos�independentes�para�o�Burundi,�a�Libéria�e�o�Haiti,�e�do�

relator�especial�para�o�Sudão.�

�

A�negociação�da�resolução�sobre�a�intolerância�religiosa�foi�um�dos�exercícios�mais�difíceis�da�

sessão,�nomeadamente�a�questão�da�prorrogação�do�mandato�do�Relator�Especial,�que�acabou�por�se�

concretizar�em�Dezembro,�graças�a�uma�resolução�aprovada�por�29�votos�a�favor�e�18�abstenções.�

�

A�situação�dos�direitos�humanos�no�Sri�Lanca,�no�Zimbabué,�na�Birmânia/Mianmar�e�no�

Sudão/Darfur�continuou�a�merecer�especial�atenção�da�UE�no�CDH.�Em�particular,�a�situação�do�

Sri�Lanca�foi�debatida�à�luz�da�recente�aceitação�da�visita�do�Alto�Comissário�para�os�Direitos�do�

Homem.�

�

Quanto�ao�Sudão/Darfur,�a�UE�encorajou�o�debate�da�questão�durante�a�sexta�sessão�e�debruçouJse�

sobre�a�prorrogação�do�mandato�do�Relator�Especial�para�o�Sudão.�Os�trabalhos�do�grupo�de�peritos�

sobre�o�Darfur�terminaram�com�a�aprovação�por�consenso�de�uma�resolução�separada,�que�foi�

apresentada�conjuntamente�pela�UE�e�pelo�Grupo�Africano,�mas�o�seguimento�das�recomendações�

formuladas�pelo�grupo�foi�incluído�no�mandato�do�relator�especial�para�o�Sudão�prorrogado�por�um�

ano.�

�

Em�Genebra,�a�UE�evocou�com�êxito�todas�as�questões�que�considerava�prioritárias,�através�de�

declarações�gerais�e/ou�da�participação�activa�nos�diálogos�interactivos�pertinentes.�

�

Confrontada�com�a�degradação�da�situação�dos�direitos�humanos�nesse�país,�a�UE�apoiou�

firmemente�a�convocação�de�uma�sessão�extraordinária�do�Conselho�sobre�a�situação�na�

Birmânia/Mianmar.�Essa�sessão�realizouJse�em�2�de�Outubro,�tendo�sido�aprovada�uma�resolução�

em�que�se�deplora�vigorosamente�a�continuação�da�violenta�repressão�de�manifestações�pacíficas�

naquele�país.�
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Uma�das�principais�tarefas�da�7.ª�e�8.ª�sessão�ordinária�foi�a�revisão�dos�quatro�mandatos�por�país�

(RPDC,�Birmânia/Mianmar,�República�Democrática�do�Congo�(RDC)�e�Somália)�e�dos�17�

mandatos�temáticos�de�procedimentos�especiais�no�quadro�da�análise,�racionalização�e�melhoria�dos�

mandatos.�Neste�contexto,�a�UE�sublinhou�uma�vez�mais�a�importância�de�o�Conselho�dispor�de�um�

sistema�de�procedimentos�especiais�eficaz�e�independente.�

�

O�SecretárioJGeral�das�Nações�Unidas,�Ban�KiJmoon,�participou�pela�primeira�vez�na�sessão�de�

abertura�da�7.ª�sessão�ordinária�(3�de�Março�a�1�de�Abril�de�2008).�Dimitrij�Rupel,�Ministro�dos�

Negócios�Estrangeiros�da�Eslovénia,�também�se�pronunciou�no�CDH�em�nome�da�UE.�Num�espírito�

de�cooperação,�vários�oradores�proeminentes�reafirmaram�o�seu�empenho�numa�melhor�protecção�

dos�direitos�humanos,�por�ocasião�do�60.°�aniversário�da�Declaração�Universal�dos�Direitos�do�

Homem,�que�este�ano�se�comemora.�Ao�longo�das�quatro�semanas�da�sessão,�o�Conselho�

aprovou�36�resoluções,�24�das�quais�por�consenso,�nomeou�14�titulares�de�mandato�no�âmbito�dos�

procedimentos�especiais�(aquando�da�análise,�racionalização�e�melhoria�dos�mandatos)�e�elegeu�18�

membros�do�comité�consultivo�do�CDH.�O�Conselho,�presidido�pelo�embaixador�romeno�Doru�

Costea,�conseguiu�evitar�a�reabertura�do�pacote�relativo�à�criação�da�arquitectura�institucional�no�

tocante�à�análise,�racionalização�e�melhoria�do�procedimento�aplicável�aos�mandatos.�À�semelhança�

da�sexta�sessão,�as�ONG�lograram�um�elevado�grau�de�participação,�não�só�no�plenário,�mas�

também�na�organização�de�eventos�à�margem�da�reunião.�
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As�sessões�registaram�a�prorrogação�dos�mandatos�específicos�por�país�para�a�Birmânia/Mianmar�e�

para�a�República�Popular�Democrática�da�Coreia�por�iniciativa�da�UE,�bem�como�para�a�Somália.�

Todavia,�a�UE�lamentou�a�suspensão�do�mandato�para�a�República�Democrática�do�Congo�(RDC).�

Para�além�de�renovar�o�mandato�do�Relator�Especial�para�a�Birmânia/Mianmar,�o�Conselho�adoptou�

ainda,�por�consenso,�uma�nova�resolução�de�fundo,�em�termos�veementes,�(por�iniciativa�da�UE)�

sobre�a�situação�dos�direitos�humanos�naquele�país.�Durante�a�sessão,�foram�ainda�prorrogados�

alguns�mandatos�temáticos�importantes,�nomeadamente�sobre�as�questões�das�minorias,�a�violência�

contra�as�mulheres,�os�desaparecimentos�forçados�e�a�liberdade�de�expressão.�O�mandato�do�

Representante�Especial�do�SecretárioJGeral�da�ONU�para�os�defensores�dos�direitos�humanos�foi�

transformado�em�Relator�Especial�do�Conselho.�No�que�respeita�à�prorrogação�do�mandato�do�

Relator�Especial�para�a�liberdade�de�expressão,�a�UE�considerou�que�a�alteração�introduzida�no�

texto,�em�nome�do�Grupo�Africano,�da�Organização�da�Conferência�Islâmica�e�do�Grupo�Árabe,�foi�

formulada�de�tal�modo�que�o�enfoque�do�mandato�resvalou�da�protecção�da�liberdade�de�expressão�

para�as�limitações�a�esta�liberdade:�esta�avaliação�levou�a�UE�a�manifestar�publicamente�que�

lamentava�profundamente�o�ataque�desferido�contra�o�mandato�e,�consequentemente,�a�retirar�o�seu�

coJpatrocínio�à�resolução,�bem�como�a�absterJse�durante�a�votação.��

�

Nas�declarações�apresentadas�nos�pontos�3,�4�e�8�da�ordem�do�dia,�a�UE�chamou�a�atenção�para�a�

situação�vivida�em�vários�países,�nomeadamente�no�Sudão,�no�Sri�Lanca,�na�RDC,�na�

Birmânia/Mianmar,�na�RPDCN,�no�Zimbabué,�no�Quénia,�no�Irão,�na�Federação�Russa�e�na�China.�

A�UE�deixou�claro�que�podiam�ser�evocadas�questões�específicas�por�país�noutros�pontos�

pertinentes�da�ordem�do�dia�e�não�apenas�no�ponto�4.�

�

A�UE�empenhouJse�construtivamente�no�processo�de�negociação�da�resolução�sobre�a�situação�dos�

direitos�humanos�nos�Territórios�Palestinianos�Ocupados.�A�resolução�foi�aprovada�com�33�votos�a�

favor,�1�contra�e�13�abstenções.�Reconhecendo�que�o�texto�final�da�resolução�não�conseguia�

satisfazer�todas�as�pretensões�da�UE�no�sentido�de�um�texto�equilibrado�que�reflectisse�a�situação�no�

terreno,�os�EstadosJMembros�da�UE�que�também�são�membros�do�Conselho�abstiveramJse�todos�

durante�a�votação�nominal.�No�entanto,�a�UE�apoiou�as�duas�outras�resoluções�relativas�aos�

Territórios�Palestinianos�Ocupados�–�uma�sobre�os�colonatos�israelitas�(votada,�com�um�voto�

contra)�e�a�outra�sobre�a�autodeterminação�do�povo�palestiniano.�

�

A�UE�confirmou�a�sua�cooperação�tradicional�com�o�GRULAC�para�a�apresentação�de�uma�

resolução�sobre�os�direitos�das�crianças.�A�UE�apoiou�ainda�outro�tema�novo�no�Conselho,�uma�

resolução�sobre�os�direitos�humanos�e�as�alterações�climáticas,�uma�iniciativa�das�Maldivas.��
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O�CDH�criou�ainda�um�novo�mandato�temático�para�o�perito�independente�para�a�questão�das�

obrigações�em�matéria�de�direitos�humanos�relacionadas�com�o�acesso�a�água�potável�e�ao�

saneamento.�Foram�ainda�organizados�dois�painéis:�um�sobre�os�objectivos�voluntários�em�matéria�

de�direitos�humanos�e�o�outro�sobre�o�diálogo�intercultural�sobre�direitos�humanos.�

�

O�segundo�ano�do�Conselho�terminou�com�a�8.ª�sessão�ordinária�(2�a�20�de�Junho�de�2008),�com�

uma�semana�da�sessão�consagrada�à�aprovação�de�32�relatórios�do�mecanismo�de�revisão�periódica�

universal�(ver�o�respectivo�subponto).�

�

Foram�aprovadas�catorze�resoluções,�nomeadamente�oito�no�quadro�do�processo�de�análise,�

racionalização�e�aperfeiçoamento�dos�Procedimentos�Especiais.�Em�particular,�o�Conselho�

prorrogou�os�mandatos�relativos�à�independência�de�juízes�e�advogados,�às�execuções�sumárias,�ao�

tráfico�de�pessoas�e�à�tortura.�Com�a�aprovação�do�protocolo�facultativo�ao�Pacto�Internacional�

sobre�os�Direitos�Económicos,�Sociais�e�Culturais,�que�ainda�terá�de�ser�subscrito�pela�Assembleia�

Geral,�deuJse�um�passo�histórico�para�a�igualdade�de�tratamento�de�todos�os�direitos�humanos.�

�

Por�iniciativa�da�UE,�o�Conselho�aprovou�uma�resolução�de�fundo�sobre�a�situação�dos�direitos�

humanos�na�Birmânia/Mianmar.�Noutros�pontos�diferentes�da�ordem�do�dia,�a�UE�também�abordou�

outras�situações�específicas�por�país�que�suscitam�apreensão�(Zimbabué,�Sudão,�Sri�Lanca,�Irão,�

RDPCN�e�RDC).�

�

A�UE�defendeu�a�renomeação�automática�dos�titulares�de�mandato�no�âmbito�dos�Procedimentos�

Especiais�no�termo�dos�seus�primeiros�três�anos�e�opôsJse�às�tentativas�de�redefinição�desta�prática.�

A�decisão�presidencial�proferida�na�8.ª�sessão�do�CDH�possibilitou�a�confirmação�dos�titulares�de�

mandato�após�o�primeiro�período�de�três�anos,�salvo�em�casos�excepcionais�e�após�aturado�exame.��

�

O�CDH�nomeou�sete�novos�titulares�de�mandato�no�âmbito�dos�Procedimentos�Especiais,�cinco�

membros�do�novo�mecanismo�de�peritos�em�direitos�dos�povos�indígenas�e�um�presidente�para�o�

Fórum�sobre�as�questões�das�minorias.�

�

Foram�organizados�um�debate�de�meio�dia�e�dois�eventos�especiais�sobre�os�direitos�humanos�das�

mulheres:�um�consagrado�à�entrada�em�vigor�da�Convenção�relativa�aos�Direitos�das�Pessoas�com�

Deficiência�e�outro�sobre�o�projecto�de�directrizes�da�ONU�relativas�à�utilização�e�às�condições�

adequadas�de�cuidados�alternativos�para�crianças.��
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Na�sessão�de�organização�do�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�de�19�de�Junho,�foram�nomeados�o�

novo�Presidente�deste�Conselho�para�o�seu�terceiro�ciclo,�o�Embaixador�
igeriano,�Martin�

Ihoeghian�Uhomoibhi,�e�uma�nova�mesa,�que�inclui�representantes�do�Canadá�(WEOG),�

Azerbeijão�(EEG),�Argentina�(GRULAC)�e�Filipinas�(Grupo�Asiático).�

�

O�Presidente�da�Eslovénia,�no�exercício�da�Presidência�da�UE,�usou�da�palavra�no�CDH�em�Junho�

de�2008.�Foi�o�segundo�presidente�a�dirigirJse�ao�Conselho,�tendo�a�Presidência�e�a�UE�aproveitado�

o�ensejo�para�manifestar�o�seu�apoio�tanto�ao�CDH�como�ao�ACDH.�

�

No�primeiro�semestre�de�2008�realizaramJse�duas�sessões�extraordinárias:�

A�pedido�da�Síria,�em�nome�do�Grupo�de�Estados�Árabes�e�do�Paquistão,�em�nome�da�Organização�

da�Conferência�Islâmica,�foi�convocada�para�23�e�24�de�Janeiro�de�2008�a�6.ª�sessão�

extraordinária,�que�tratou�das�violações�dos�direitos�humanos�nos�Territórios�Ocupados�

Palestinianos,�mormente�na�Faixa�de�Gaza.�A�UE�empenhouJse�construtivamente�no�processo�de�

negociação�de�uma�resolução.�Todavia,�atendendo�a�que�ela�não�abordava�a�segurança�de�todos�os�

civis,�a�UE�não�a�pôde�apoiar.�A�resolução�foi�aprovada�por�30�votos�a�favor,�1�contra�e�15�

abstenções.�Os�sete�EstadosJMembros�da�UE�com�assento�no�CDH�abstiveramJse�todos,�em�

consonância�com�a�posição�comum�da�UE,�porquanto�esta�considerou�que�a�resolução�não�era�

suficientemente�equilibrada.��

�

A�7.ª�sessão�extraordinária�convocada�para�22�de�Maio�de�2008,�a�pedido�de�Cuba,�com�base�

numa�proposta�do�Relator�Especial�para�o�direito�à�alimentação,�tratou�do�impacto�negativo�que�a�

crise�alimentar�mundial�está�a�ter�no�direito�à�alimentação.�Foi�a�primeira�sessão�extraordinária�

temática�do�CDH�e�granjeou�um�amplo�apoio�–�a�proposta�para�a�convocação�da�sessão�foi�assinada�

por�41�Estados�membros�do�CDH,�tendo�a�resolução�final�sido�aprovada�por�consenso.�A�UE�

apoiou�a�convocação�de�uma�sessão�extraordinária�sobre�a�crise�alimentar,�pois�considerou�positivo�

para�o�Conselho�e�para�a�sua�credibilidade�que�este�desenvolvesse�também�a�prática�de�realizar�

sessões�temáticas.�A�sessão�extraordinária�deu�um�contributo�à�conferência�da�FAO,�realizada�em�

Roma�de�3�a�5�de�Junho�de�2008,�sobre�a�crise�alimentar.�A�resolução�aprovada�no�final�salientou�a�

necessidade�de�integrar�a�perspectiva�dos�direitos�humanos�no�debate�mundial�e�na�resposta�a�

esta�crise.�
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Após�dois�anos�de�actividade�do�Conselho�dos�Direitos�do�Homem,�a�UE�continuou�a�salientar�que�

o�papel�das�organizações�da�sociedade�civil�era�indispensável�para�a�sua�eficiência.�A�prática�de�

convidar�as�ONG�pertinentes�antes�(fase�de�preparação),�durante�e�após�(fase�de�avaliação)�as�

sessões�deste�Conselho�para�participarem�nas�reuniões�de�peritos�da�UE�em�matéria�de�direitos�

humanos�revelouJse�benéfica�tanto�para�as�ONG�como�para�a�UE.��

�

Apoio�ao�ACDH:�A�UE�continua�a�apoiar�o�trabalho�desenvolvido�pelo�Alto�Comissariado�para�os�

Direitos�do�Homem,�quer�através�de�reuniões�periódicas,�quer�reiterando�o�seu�empenho�em�que�se�

mantenha�a�independência�da�Alta�Comissária�para�os�Direitos�do�Homem�e�do�seu�Comissariado.�

�

As�terceiras�eleições�para�o�Conselho�realizaramJse�em�Maio�de�2008.�De�entre�os�EstadosJ

JMembros�da�UE,�a�Eslováquia�foi�eleita�pela�primeira�vez,�tendo�o�Reino�Unido�e�a�França�sido�

reeleitos.�Para�além�destes�três,�são�actualmente�membros�do�Conselho�a�Eslovénia,�a�Alemanha,�a�

Itália�e�os�Países�Baixos.��

�

Durante�o�primeiro�semestre�de�2008,�começou�também�o�mecanismo�de�revisão�periódica�

universal.�O�primeiro�ciclo�da�revisão,�que�teve�lugar�em�Abril�e�Maio,�terminou�com�a�aprovação�

dos�relatórios�finais�pelo�plenário�do�Conselho,�em�Junho�de�2008.�No�entender�da�UE,�a�

implementação�dos�dois�primeiros�ciclos�do�novo�mecanismo�confirmou�as�suas�potencialidades�–�

quando�aplicado�de�modo�transparente�e�sério�–�para�destacar�as�prioridades�e�catalisar�os�recursos�

destinados�a�melhorar�a�situação�dos�direitos�humanos�a�nível�nacional�em�todos�os�Estados�

membros�da�ONU.�A�actividade�concreta�do�mecanismo�deverá�continuar�a�ser�seguida�

atentamente;�em�particular,�o�seguimento�da�análise�dos�Estados�objecto�de�revisão�durante�os�dois�

primeiros�ciclos�do�mecanismo�merecerá�um�debate�mais�aprofundado.�

�

Após�os�dois�primeiros�ciclos,�vale�a�pena�sublinhar�que�o�processo�de�preparação�de�vários�

relatórios�nacionais�constituiu�um�incentivo�para�muitos�Estados�objecto�de�revisão�envolverem�as�

organizações�da�sociedade�civil�na�avaliação�da�situação�nacional�em�matéria�de�direitos�humanos.�

Muitos�desses�Estados�levaram�a�sério�a�revisão�periódica�universal�e�revelaram�um�elevado�grau�de�

preparação�tanto�nos�debates�a�nível�do�Grupo,�como�durante�a�sessão�plenária.�Nem�os�grupos�

regionais,�nem�a�UE�actuaram�em�bloco�neste�particular.�Os�EstadosJMembros�da�UE�

comprometeramJse�a�abordar�o�mecanismo�de�revisão�periódica�universal�de�boaJfé,�sem�

complacência�e�de�modo�aberto�e�responsável.�A�UE�também�deixou�claro�que�o�processo�desse�

mecanismo�não�deveria�impedir�o�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�de�examinar�as�situações�

urgentes�que�requeressem�a�sua�atenção,�mesmo�à�margem�do�quadro�do�mecanismo�de�revisão�

periódica�universal.��
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Durante�o�debate�na�sessão�plenária,�em�Junho,�alguns�membros�e�ONG�criticaram�o�mecanismo�

por�ter�uma�abordagem�facciosa�e�particularmente�acrítica�em�relação�a�alguns�Estados�objecto�de�

revisão�que�apresentam�importantes�problemas�de�direitos�humanos.�Além�disso,�o�plenário�do�

mecanismo�de�revisão�periódica�universal�também�revelou�a�existência�de�um�desacordo�de�fundo�

entre�os�grupos�regionais�em�relação�às�questões�que�podem�ser�abordadas�pelas�ONG�na�sessão�

plenária�e�em�relação�à�questão�de�saber�se�estas�se�devem�limitar�às�observações�e�recomendações�

feitas�durante�os�grupos�de�trabalho�do�mecanismo.�No�entender�da�UE,�isso�impediu�as�ONG�de�

evocarem�outros�temas�de�preocupação�que�foram�abordados�de�forma�inadequada�ou�que,�pura�e�

simplesmente,�não�o�foram�durante�os�grupos�de�trabalho.�

�

Conferência�de�Análise�de�Durban:�A�primeira�sessão�de�fundo�do�Comité�Preparatório�

(21�de�Abril�a�2�de�Maio�de�2008)�visava�definir�algumas�questões�fundamentais�de�organização,�o�

âmbito�da�matéria�e�a�forma�do�documento�final�da�Conferência�de�Análise�de�Durban.�Foi�tomada�

a�decisão�de�esta�Conferência�se�realizar�em�Genebra�de�20�a�24�de�Abril�de�2009.�O�grupo�aberto�

intergovernamental�e�interJsessões�destinado�a�seguir�o�trabalho�do�Comité�Preparatório�para�a�

Conferência�de�Análise�de�Durban�também�realizou�a�sua�primeira�sessão�entre�26�e�30�de�Maio�

de�2008.�

�

A�UE�continuou�empenhada�neste�processo�difícil�e�bastante�sensível�em�termos�políticos.�A�UE�

saudou�a�decisão�de�a�Conferência�de�Análise�se�realizar�no�Gabinete�das�Nações�Unidas�em�

Genebra�e�considera�que�ela�se�deverá�centrar�na�aplicação�da�Declaração�e�no�Programa�de�Acção�

de�Durban,�na�identificação�de�boas�práticas�e,�eventualmente,�noutras�medidas�para�uma�melhor�

aplicação�da�Declaração�e�do�Programa�de�Acção�de�Durban.�Além�disso,�a�UE�também�pugnou�por�

que�o�processo�fosse�justo,�transparente�e�consensual,�bem�como�por�uma�ampla�participação�da�

sociedade�civil.��

�

Direito�ao�Desenvolvimento:�O�grupo�de�missão�de�alto�nível�para�o�direito�ao�desenvolvimento�

reuniuJse�no�início�de�2008,�tendo�a�UE�continuado�a�apoiar�a�operacionalização�de�critérios�

concretos�para�a�aplicação�do�direito�ao�desenvolvimento.�A�UE�salientou�também�a�necessidade�de�

adoptar�neste�domínio�uma�abordagem�assente�nos�direitos�humanos�e�defendeu�o�mesmo�tipo�de�

abordagem�no�grupo�de�trabalho�sobre�o�direito�ao�desenvolvimento,�alguns�meses�mais�tarde.�
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5.3.� O�Conselho�da�Europa�

�

A�cooperação�entre�a�União�Europeia�e�o�Conselho�da�Europa�tem�lugar�no�quadro�de�um�

Memorando�de�Acordo�assinado�em�Maio�de�2007.��

�

Em�23�de�Outubro�de�2007�e�10�de�Março�de�2008�foram�realizadas�reuniões�quadripartidas�entre�a�

Presidência�da�UE,�a�Comissão,�o�SecretárioJGeral�do�Conselho�da�Europa�e�o�Presidente�do�

Comité�de�Ministros�do�Conselho�da�Europa.�Os�participantes�manifestaram�a�sua�satisfação�com�os�

progressos�realizados�na�implementação�do�Memorando�de�Acordo�e�sublinharam�a�importância�de�

continuar�a�promover�a�cooperação�na�área�dos�direitos�humanos,�do�Estado�de�direito�e�da�

democracia�pluralista,�que�são�valores�partilhados�por�ambas�as�organizações.�

�

Alguns�altos�funcionários�do�Conselho�da�Europa,�incluindo�o�Comissário�dos�Direitos�Humanos�e�

o�SecretárioJGeral�Adjunto�do�Conselho�da�Europa,�participaram�em�reuniões�de�grupos�de�trabalho�

do�Conselho�da�União�Europeia.�A�Comissão�Europeia�e�o�Secretariado�do�Conselho�mantiveram�

ao�longo�do�ano�estreitos�contactos�com�o�Gabinete�do�Comissário�dos�Direitos�Humanos.��

�

Em�18�de�Junho�de�2008,�foi�assinado�um�acordo�entre�a�Comissão�e�o�Conselho�da�Europa�relativo�

à�cooperação�na�Agência�dos�Direitos�Fundamentais�da�UE�123.�O�Acordo�inclui�disposições�sobre�a�

organização�de�reuniões�periódicas,�intercâmbio�de�informação�e�coordenação�de�actividades.�O�

Acordo�prevê�a�designação,�por�parte�do�Conselho�da�Europa,�de�duas�personalidades�

independentes�para�fazer�parte�do�Conselho�de�Administração�da�Agência�e�da�sua�Comissão�

Executiva,�como�membros�efectivo�e�suplente,�e�estipula�os�direitos�de�voto�do�Conselho�da�Europa�

nesses�órgãos.��

�

A�Comissão�Europeia�e�a�Comissão�de�Veneza�do�Conselho�da�Europa�trocaram�cartas�de�

cooperação�em�13�de�Junho�de�2008.�Representantes�da�Comissão�Europeia�participaram�

regularmente�em�sessões�plenárias�da�Comissão�de�Veneza.��

������������������������������������������������������
123� Regulamento�(CE)�n.º�168/2007�do�Conselho,�de�15�de�Fevereiro�de�2007,�que�cria�a�Agência�dos�

Direitos�Fundamentais�da�União�Europeia�(JO�L�53�de�22.2.2007,�p.�1).�
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A�UE�e�o�Conselho�da�Europa�cooperaram�ao�longo�do�ano�num�amplo�conjunto�de�acções�relativas�

aos�direitos�humanos.�A�Comissão�Europeia�esteve�representada�na�sessão�de�2007�do�Fórum�para�o�

Futuro�da�Democracia,�em�Estocolmo,�e�participou�nos�trabalhos�do�grupo�consultivo�do�Fórum.�A�

União�Europeia�associouJse�à�iniciativa�do�Conselho�da�Europa�de�instituir�um�Dia�Europeu�contra�

a�Pena�de�Morte�e�participou�numa�conferência�sobre�"A
Europa
contra
a
Pena
de
Morte",�

organizada�pelo�Conselho�da�Europa�em�Lisboa,�em�9�de�Outubro�de�2007.�Teve�lugar�em�

Estrasburgo,�em�9�de�Novembro�de�2007,�uma�reunião�entre�o�Tribunal�de�Justiça�Europeu�e�o�

Tribunal�Europeu�dos�Direitos�do�Homem,�com�a�finalidade�de�possibilitar�intercâmbios�directos�

entre�juízes�dos�dois�tribunais�sobre�questões�jurídicas�actuais.�A�Comissão�Europeia�participou�na�

Conferência�de�Novembro�de�2007�sobre�o�Mecanismo�de�Controlo�da�Convenção�do�Conselho�da�

Europa�relativa�à�Luta�contra�o�Tráfico�de�Seres�Humanos.�O�Conselho�da�Europa�participou�no�

segundo�Fórum�Europeu�para�os�Direitos�da�Criança,�organizado�pela�Comissão�Europeia�em�

Março�de�2008.�Em�Janeiro�de�2008,�o�Conselho�da�Europa�participou�no�lançamento,�pela�

Presidência�Eslovena,�do�Ano�Europeu�do�Diálogo�Intercultural,�durante�o�qual�coopera�numa�série�

de�actividades.��

�

Em�2007J2008�estiveram�em�vigor�trinta�e�nove�Programas�Conjuntos�entre�a�Comissão�Europeia�e�

o�Conselho�da�Europa,�com�um�pacote�financeiro�total�de�EUR�50�771�312�(11�%�destes�Programas�

Conjuntos�incidiram�em�questões�de�direitos�humanos,�e�51�%�trataram�questões�relativas�ao�Estado�

de�direito).�São�exemplos�destes�Programas�Conjuntos�os�programas�"Enforcing
the
Rights
of
the


Child
and
Integrating
Children
at
risk
into
Society
in
the
Russian
Federation",
"Support
for


Training
of
Turkish
Lawyers
on
the
European
Convention"
e
"Prison
Reform
and
Probation
Service


Development
in
Montenegro".�No�conjunto,�a�contribuição�financeira�da�Comissão�Europeia�

representou�cerca�de�80%�do�financiamento�total.�

�

Continua�a�ser�um�importante�desafio�para�as�duas�organizações�o�reforço�do�Tribunal�Europeu�dos�

Direitos�do�Homem,�que�continua�a�ser�prejudicado�pelo�facto�de�a�Rússia�não�ter�ratificado�o�

Protocolo�14�à�Convenção�Europeia�dos�Direitos�do�Homem.�A�UE�continuará�a�abordar�esta�

questão�com�a�Rússia,�tanto�no�âmbito�do�seu�diálogo�com�aquele�país�como�no�quadro�do�

Conselho�da�Europa.��
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5.4.� Organização�para�a�Segurança�e�a�Cooperação�na�Europa�

�

A�UE�continuou�a�apoiar�os�esforços�da�OSCE�para�reforçar�a�segurança�nas�suas�três�dimensões,�

nomeadamente�a�dimensão�políticoJmilitar,�a�dimensão�económica�e�ambiental�e�a�dimensão�

humana.�Na�dimensão�humana,�a�UE�continuou�a�atribuir�grande�importância�à�garantia�da�

autonomia�do�ODIHR.��

�

A�UE�deu�uma�especial�importância�à�observação�de�eleições�por�parte�da�OSCE/ODIHR�e�louvou�

uma�série�de�missões�de�observação�eleitoral�realizadas�por�Estados�participantes,�tanto�da�UE�

como�de�fora�da�UE.�A�UE�lamentou�que,�devido�a�restrições�sem�precedentes�e�a�um�certo�número�

de�obstáculos�burocráticos,�o�ODIHR�não�tenha�podido�responder�ao�convite�da�Federação�Russa�

para�observar�as�eleições�de�2�de�Dezembro�para�a�Duma�do�Estado�russo.�A�UE�lamentou�ainda�

que�devido�às�restrições�contidas�no�convite�para�as�eleições�presidenciais�russas�de�2�de�Março�

enviado�pelas�autoridades�russas,�o�ODIHR�se�tenha�visto�numa�situação�de�impossibilidade�de�

executar�o�seu�mandato�e�tenha�cancelado�a�missão�de�observação�eleitoral.�A�UE�saudou�a�

iniciativa�da�Presidência�Finlandesa�em�exercício�de�realizar�debates�sobre�questões�eleitorais,�

nomeadamente�no�sentido�de�reafirmar�os�compromissos�tomados�pelos�Estados�participantes�a�este�

respeito,�incluindo�a�liberdade�de�expressão�e�a�liberdade�de�reunião�e�de�associação.��

�

Representantes�do�ODIHR,�incluindo�o�Embaixador�Christian�Strohal,�participaram�em�várias�

ocasiões�em�reuniões�de�grupos�do�Conselho,�tendo�essa�participação�proporcionado�uma�valiosa�

oportunidade�para�uma�troca�periódica�de�pontos�de�vista.�

�

No�Conselho�Ministerial�de�Madrid�acordouJse�numa�decisão�sobre�as�três�futuras�Presidências�da�

OSCE,�incluindo�o�Cazaquistão�para�2010,�após�uma�declaração�política�do�Cazaquistão�sobre�o�seu�

compromisso�de�prosseguir�as�reformas�democráticas.�Os�Estados�participantes�da�UE�estão�a�

prestar�assistência�ao�Cazaquistão�nos�seus�preparativos�para�a�Presidência.�Os�Estados�

participantes�da�UE�continuaram�a�sublinhar�a�necessidade�de�alcançar�progressos�mais�

substanciais,�especialmente�nos�domínios�da�liberdade�de�imprensa,�da�liberdade�de�religião,�da�

liberdade�de�reunião�e�do�sistema�judiciário.��
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A�UE�valoriza�muito�especialmente�a�implementação�dos�compromissos�abrangentes�assumidos�

pelos�Estados�participantes�na�Dimensão�Humana�da�OSCE,�e�aborda�esta�questão�em�contactos�

bilaterais�com�outros�Estados�participantes.�A�UE�pronunciou�frequentemente�declarações�nas�

reuniões�do�Conselho�Permanente�relativas�às�questões�de�direitos�humanos,�nomeadamente�na�

Rússia,�no�Turquemenistão,�no�Cazaquistão,�no�Azerbaijão,�no�Uzbequistão�e�na�Bielorrússia,�

especialmente�em�relação�à�liberdade�de�imprensa�e�à�liberdade�de�reunião.�A�UE�apresentou�

igualmente�declarações�que�apelam�à�abolição�da�pena�de�morte�nos�Estados�participantes�que�a�

aplicam.�A�UE�apoiou�o�papel�crucial�que�o�Alto�Comissariado�para�as�Minorias�Nacionais�

desempenhou�na�protecção�dos�direitos�das�pessoas�pertencentes�a�minorias,�nomeadamente�nas�

áreas�de�conflitos�congelados�e�no�Kosovo�e�subscreveu�a�importância�atribuída�à�responsabilidade�

dos�Estados�participantes�em�relação�às�populações�Sinti�e�Roma.�

�

A�UE�considera�que�a�Reunião�de�Implementação�da�Dimensão�Humana�(HDIM)�da�OSCE,�

realizada�anualmente�em�Varsóvia,�bem�como�outras�reuniões�complementares�de�Implementação�

da�Dimensão�Humana�realizadas�ao�longo�do�ano,�que�avaliam�o�desempenho�dos�Estados�

participantes�no�que�se�refere�aos�seus�compromissos�neste�domínio,�assumem�um�papel�

especialmente�importante�ao�permitir�um�debate�em�pé�de�igualdade�entre�ONG�e�funcionários�

governamentais.�Os�Estados�participantes�pertencentes�à�UE�continuaram�a�desempenhar�um�papel�

activo�na�HDIM,�tanto�ao�tomar�a�palavra�nas�sessões�plenárias�como�ao�organizar�eventos�à�

margem�da�reunião,�como�por�exemplo�um�encontro�organizado�pela�Presidência�Portuguesa�em�

Outubro�de�2007�sobre�os�Defensores�dos�Direitos�Humanos,�em�que�também�interveio�o�

Representante�Pessoal�do�SG/AR�para�os�Direitos�Humanos.��

�

�
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�

6.� QUESTÕES�CE
TRADAS�EM�DETERMI
ADOS�PAÍSES�

�

6.1.� Países�candidatos�e�potenciais�candidatos�à�adesão�à�UE�

�

A�perspectiva�da�adesão�à�UE�continua�a�funcionar�como�um�poderoso�incentivo�para�os�países�

candidatos�e�potenciais�candidatos�à�adesão�empreenderem�reformas�políticas�e�económicas,�o�que�

se�reveste�de�especial�importância�nos�domínios�da�democracia,�da�governação�e�dos�direitos�

humanos:�os�grandes�avanços�realizados�por�estes�países�na�introdução�de�sistemas�democráticos,�

na�reforma�do�sistema�judiciário,�na�salvaguarda�dos�direitos�humanos,�incluindo�os�direitos�das�

pessoas�pertencentes�a�minorias,�ou�no�desenvolvimento�de�meios�de�comunicação�independentes�

são�alguns�exemplos�do�forte�poder�de�atracção�da�UE.��

�

A�política�de�direitos�humanos�da�UE�em�relação�aos�países�candidatos�prevê,�não�só�um�estreito�

acompanhamento�nesta�matéria,�mas�também�um�diálogo�semestral�sobre�direitos�humanos.124�No�

que�se�refere�à�Croácia,�manteveJse�um�apertado�controlo�do�respeito�pelos�direitos�humanos.�No�

quadro�do�processo�de�adesão,�a�UE�completou�em�19�de�Dezembro�de�2007�o�resultado�da�análise�

sobre�o�Capítulo�23�(Sistema�judiciário�e�direitos�fundamentais)�para�a�Croácia,�e�definiu�critérios�

de�referência�relativos�à�reforma�judiciária,�à�luta�contra�a�corrupção�e�às�minorias.�Estes�critérios�

de�referência�devem�ser�respeitados�antes�que�seja�aberto�o�capítulo�de�negociação.�

�

Em�28�de�Abril�de�2008,�o�Conselho�de�Estabilização�e�de�Associação�salientou�que�o�progresso�das�

negociações�de�alargamento�dependia�principalmente�dos�progressos�da�Croácia�no�cumprimento�de�

todos�os�critérios�de�adesão,�que�incluíam�o�respeito�pelos�direitos�humanos�como�elemento�

essencial.��

�

Além�disso,�no�Conselho�(Assuntos�Gerais�e�Relações�Externas)�de�10�de�Dezembro�de�2007,�o�

Conselho�apelou�a�que�a�Croácia�tire�partido�dos�resultados�já�obtidos�e�das�medidas�já�

implementadas�para�realizar�novos�progressos,�em�especial�no�que�respeita�às�reformas�judiciais�e�

administrativas,�aos�direitos�das�pessoas�pertencentes�a�minorias�e�ao�retorno�dos�refugiados.�O�

Conselho�recordou�também�que�há�que�prosseguir�plenamente�a�cooperação�com�o�Tribunal�Penal�

Internacional�para�a�ExJJugoslávia�(TPIJ)�e�melhorar�a�situação�por�forma�a�assegurar�que�os�

procedimentos�penais�e�os�julgamentos�por�crimes�de�guerra�na�própria�Croácia�sejam�isentos�de�

preconceitos�étnicos.�

������������������������������������������������������
124� Ver�secção�2.6.6�.�Consultas�sobre�direitos�humanos�entre�a�Tróica�e�os�EUA,�o�Canadá,�o�Japão,�a�

Nova�Zelândia�e�os�países�candidatos.�
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A�Croácia�ratificou�todas�as�principais�convenções�internacionais�e�da�ONU�em�matéria�de�direitos�

humanos.�No�entanto�a�implementação�deve�ainda�melhorar.�As�pessoas�pertencentes�a�camadas�

sociais�mais�vulneráveis�e�a�minorias�são�penalizadas�por�um�quadro�jurídico�e�financeiro�

fragmentado.�Em�particular�os�Rom�continuam�a�confrontarJse�com�condições�de�vida�difíceis�e�a�

ser�alvo�de�discriminação.��

�

A�União�Europeia�continua�assim�a�acompanhar�a�situação�no�quadro�do�Processo�de�Estabilização�

e�de�Associação�e�do�diálogo�político,�com�base�na�Parceria�de�Adesão�e�através�do�relatório�

intercalar�anual.��

�

No�que�se�refere�à�antiga�República�jugoslava�da�Macedónia,�o�Conselho�de�Estabilização�e�

Associação�(EA)�reuniuJse�em�24�de�Julho�de�2007�e�reviu�a�implementação�do�Acordo�de�

Estabilização�e�de�Associação,�tendo�registado�que�a�antiga�República�jugoslava�da�Macedónia�

implementara�a�maioria�das�obrigações�nele�previstas.�Saudou�os�progressos�legislativos�em�várias�

áreas�e�sublinhou�a�importância�vital�de�reforçar�a�capacidade�administrativa�a�fim�de�garantir�uma�

implementação�efectiva.��

�

Em�Setembro�de�2007,�o�PrimeiroJMinistro�e�o�Presidente�estabeleceram�um�diálogo�periódico�

entre�as�duas�respectivas�instituições�estatais,�o�que�não�acontecia�desde�as�eleições�de�2006.�No�

final�de�2007�foi�aprovada�legislação�num�certo�número�de�domínios,�incluindo�três�leis�centrais�

sobre�a�reforma�da�polícia.�Além�disso,�foi�criado�um�Conselho�Nacional�para�a�integração�na�UE.�

Foram�ainda�organizadas,�com�periodicidade�diversa,�reuniões�de�diálogo�entre�os�líderes�dos�

quatro�maiores�partidos�do�Governo�e�da�oposição.�

�

Em�Março�de�2008,�a�coligação�governamental�soçobrou�quando�o�DPA�(o�partido�étnico�albanês�

da�coligação)�decidiu�abandonar�o�Governo.�Na�cimeira�da�NATO�que�se�realizou�no�

início�de�Abril,�o�país�recebeu�garantias�de�que�a�NATO�reconhecia�o�trabalho�sério�e�o�empenho�

demonstrado�pela�antiga�República�jugoslava�da�Macedónia�e�tinha�decidido�que�o�convite�para�

integrar�a�NATO�seria�apresentado�logo�que�tivesse�sido�encontrada�uma�solução�mutuamente�

aceitável�para�a�questão�do�nome.�O�facto�de�o�convite�de�adesão�não�ter�sido�apresentado�nesse�

momento�foi�considerado�uma�grande�decepção�no�país.�Imediatamente�a�seguir,�foi�decidido�

realizar�eleições�antecipadas.��



�

�

14146/1/08�REV�1� � cm/SR/jc� 135�
� DG�E�HR� �LIMITE� PT�

Essas�eleições�tiveram�lugar�em�1�de�Junho,�com�novos�escrutínios�em�15�de�Junho�e�ainda�em�

29�de�Junho�em�áreas�afectadas�por�graves�irregularidades.�Nas�suas�conclusões�de�16�de�Junho�

de�2008,�o�Conselho�condenou�os�incidentes�violentos�e�lamentou�outras�lacunas�graves,�

identificadas�pela�OSCE/ODIHR,�e�apelou�a�que�as�autoridades�investigassem�todos�os�incidentes�

detectados�e�tomassem�medidas�apropriadas�em�conformidade�com�as�recomendações�da�

OSCE/ODIHR.�O�Conselho�reiterou�ainda�que�a�União�Europeia�permanecia�firmemente�

empenhada�na�perspectiva�europeia�para�os�Balcãs�Ocidentais�e�encorajava�os�países�da�região�a�

respeitarem�as�condições�necessárias.�

�

Após�as�eleições,�intensas�negociações�sobre�a�formação�do�novo�Governo�foram�imediatamente�

encetadas�pela�pessoa�mandatada�pelo�Presidente�para�conduzir�estas�negociações,�o�Sr.�Gruevski�

do�VMROJDMPNE�(Primeiro�Ministro�em�exercício),�que,�em�conjunto�com�um�bloco�de�19�

partidos,�obteve�uma�maioria�no�novo�Parlamento�com�63�dos�120�lugares.��

�

A�antiga�República�jugoslava�da�Macedónia�ratificou�todas�as�principais�convenções�internacionais�

e�da�ONU�em�matéria�de�direitos�humanos.�No�entanto�a�implementação�deve�ainda�melhorar.�As�

pessoas�pertencentes�a�camadas�sociais�mais�vulneráveis�e�a�minorias�são�penalizadas�por�um�

quadro�jurídico�e�financeiro�fragmentado.�Em�particular,�os�Rom�continuam�a�confrontarJse�com�

condições�de�vida�difíceis�e�a�ser�alvo�de�discriminação.��

�

A�União�Europeia�continua�assim�a�acompanhar�a�situação�no�quadro�do�Processo�de�Estabilização�

e�de�Associação�e�do�diálogo�político,�com�base�na�Parceria�de�Adesão�e�através�do�relatório�

intercalar�anual.��

�

A�Turquia�atravessou�em�2007�uma�crise�política�e�constitucional,�que�se�prolongou�em�2008.��
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Foram�alcançados�progressos�limitados�nas�reformas�políticas,�e�foram�abertos�processos�com�vista�

à�proibição�de�determinados�partidos�políticos,�incluindo�o�partido�governamental.�Neste�contexto,�

é�importante�prosseguir�as�reformas�necessárias�e�a�respectiva�implementação.�Foram�tomadas�

medidas�nos�domínios�das�reformas�judiciárias�e�administrativas�e�da�luta�contra�a�corrupção,�mas�

são�ainda�necessários�maiores�esforços.�Quanto�às�relações�civiloJmilitares,�o�resultado�da�crise�

constitucional�de�2007�reafirmou�o�primado�do�processo�democrático,�mas�as�forças�armadas�

continuaram�a�exercer�uma�influência�política�significativa.�No�que�se�refere�à�tortura�e�aos�maus�

tratos,�continua�a�ser�necessário�envidar�esforços�para�atingir�os�objectivos�da�política�

governamental�de�tolerância�zero.�No�tocante�à�liberdade�de�expressão,�continuam�a�registarJse�

incriminações�de�cidadãos�por�expressarem,�de�forma�não�violenta,�a�sua�opinião.�Como�aspecto�

positivo,�deve�registarJse�que�foi�alterado�o�artigo�301.º�do�Código�Penal�Turco,�que�tinha�sido�

utilizado�para�abrir�centenas�desses�processos.�No�entanto,�haverá�que�alterar�outras�disposições,�e�

toda�a�legislação�pertinente�terá�de�ser�implementada�em�conformidade�com�a�Convenção�Europeia�

dos�Direitos�do�Homem�e�com�a�jurisprudência�do�Tribunal�Europeu�dos�Direitos�do�Homem.�

Quanto�à�liberdade�de�religião,�foi�adoptada�a�lei�das�Fundações,�mas�será�ainda�necessário�criar�um�

enquadramento�jurídico�de�forma�a�que�todas�as�comunidades�religiosas�possam�exercer�as�suas�

actividades,�não�só�no�plano�legislativo�mas�na�prática,�sem�restrições�indevidas.�ImpõemJse�

também�maiores�esforços�para�criar�um�clima�de�tolerância.�Foram�obtidos�alguns�progressos�no�

que�se�refere�à�liberdade�de�reunião�e�de�associação�e�aos�direitos�das�mulheres�e�das�crianças,�mas�

também�aqui�são�necessários�maiores�esforços.�Continuam�a�registarJse�ocasionalmente�casos�de�

perseguição�física�com�base�na�orientação�sexual.�A�legislação�ainda�não�oferece�protecção�

específica�contra�a�discriminação�motivada�pela�orientação�sexual.�Quanto�aos�direitos�sindicais,�a�

legislação�deverá�ser�alterada,�tendo�continuado�a�ser�aplicadas�restrições�aos�direitos�das�minorias�

e�aos�direitos�culturais.��

�

A�Turquia�ratificou�todas�as�principais�convenções�internacionais�e�da�ONU�em�matéria�de�direitos�

humanos.�A�implementação�terá�ainda�de�prosseguir,�incluindo�em�particular�a�execução�das�

decisões�do�Tribunal�Europeu�dos�Direitos�do�Homem.�As�pessoas�pertencentes�a�camadas�sociais�

mais�vulneráveis�e�a�minorias�são�penalizadas�por�um�quadro�jurídico�e�financeiro�fragmentado.�Em�

particular�os�Rom�continuam�a�confrontarJse�com�condições�de�vida�difíceis�e�a�ser�alvo�de�

discriminação.��

�

A�União�Europeia�continua�assim�a�acompanhar�a�situação�no�quadro�do�processo�de�negociação�e�

do�diálogo�político,�com�base�na�Parceria�de�Adesão�e�através�do�relatório�intercalar�anual.��
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Os�países�dos�Balcãs�Ocidentais�fazem�parte�do�Processo�de�Estabilização�e�de�Associação�

(PEA)125.�O�respeito�pelos�princípios�democráticos,�pelo�Estado�de�direito,�pelos�direitos�humanos�e�

pelos�direitos�das�pessoas�pertencentes�a�minorias,�pelas�liberdades�fundamentais�e�pelos�princípios�

do�direito�internacional�e�da�cooperação�regional�constituem�condições�prévias�para�avançar�no�

PEA.�A�ajuda�comunitária�é�fornecida�pelo�Instrumento�de�Assistência�de�PréJAdesão�(IPA)126.�O�

cumprimento�das�condições�do�PEA�é�acompanhado�através�de�relatórios�intercalares�anuais�

elaborados�pela�Comissão.�Os�próximos�relatórios�intercalares�serão�publicados�em�Novembro�

de�2008.�

�

A�UE�debate�periodicamente�–�entre�outros�pontos�–�as�questões�dos�direitos�humanos�com�os�

países�da�região.�A�nível�ministerial:�reuniões�do�Conselho�de�Estabilização�e�de�Associação�com�a�

Croácia�e�com�a�Antiga�República�jugoslava�da�Macedónia,�reuniões�de�diálogo�político�da�Tróica,�

e�o�Fórum�ministerial�UEJBalcãs�Ocidentais.�A�nível�de�funcionários:�Diálogo�Permanente�

Reforçado�com�a�Sérvia�e�o�Montenegro,�mecanismo�de�acompanhamento�do�PEA�com�o�Kosovo,�

mecanismo�de�vigilância�do�processo�de�reforma�(RPM)�com�a�Bósnia�e�Herzegovina�e�grupo�de�

trabalho�alargado�com�a�Albânia.��

�

As�Parcerias127�fornecem�a�cada�país�directrizes�para�o�progresso�na�integração�europeia.�As�

parcerias�definem�as�prioridades�a�curto�e�médio�prazo�e�as�obrigações�a�cumprir�para�a�

aproximação�à�UE.�Estas�parcerias�são�periodicamente�adaptadas.�O�respeito�pelos�direitos�

humanos�e�a�protecção�das�minorias�constituem�um�requisito�político�das�mesmas.�Paralelamente�às�

Parcerias,�os�países�dos�Balcãs�Ocidentais�elaboram�planos�de�acção�nacionais�de�implementação,�

que�incluem�um�calendário�preciso�e�o�compromisso�de�respeito�pelos�direitos�humanos.�A�ajuda�

financeira�da�UE�é�orientada�para�as�prioridades�definidas�nas�Parcerias.��

������������������������������������������������������
125� A�antiga�República�jugoslava�da�Macedónia�é�país�candidato�e�a�Bósnia�e�Herzegovina,�o�Montenegro,�

a�Sérvia�e�a�Albânia�são�potenciais�candidatos.�
126� JO�L�210�de�31.7.2006,�p.82.�
127� JO�L�42�de�16.2.2008,�p.�51�(Parceria�de�Adesão�com�a�Croácia);�
� JO�L�80�de�19.3.2008�(Parcerias�Europeias�com�a�Albânia,�com�a�Bósnia�e�Herzegovina,�e�com�a�

Sérvia,�incluindo�o�Kosovo,�de�acordo�com�a�definição�da�Resolução�1244�do�CSNU�de�10�de�Junho�
de�1999);�Parceria�de�Adesão�com�a�antiga�República�jugoslava�da�Macedónia);��

� JO�L�20�de�27.1.2007�(Parceria�Europeia�com�o�Montenegro).�
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A�cooperação�regional�permanece�essencial�para�a�estabilidade�a�longo�prazo,�o�desenvolvimento�

económico�e�a�reconciliação�nos�Balcãs�Ocidentais�e�é�uma�das�condições�do�PEA.�Também�o�é�a�

plena�cooperação�com�o�Tribunal�Penal�Internacional�para�a�exLJugoslávia�(TPIJ).�É�deste�

modo�que�o�PEA�aborda�as�violações�dos�direitos�humanos�cometidas�no�passado.�A�União�

Europeia�continuará�a�apoiar�os�trabalhos�do�TPIJ�até�à�sua�conclusão,�previsivelmente�em�2010.��

�

No�passado,�foram�aprovadas�posições�comuns�destinadas�a�apoiar�o�exercício�efectivo�do�mandato�

do�TPIJ�congelando�os�fundos�e�recursos�económicos�de�todas�as�pessoas�acusadas�que�não�se�

encontram�sob�custódia�do�Tribunal�e�impondo�uma�proibição�de�viajar�às�pessoas�que�ajudam�os�

acusados�a�continuar�em�liberdade.�Estas�Posições�Comuns�são�prorrogadas�e�actualizadas�

periodicamente.�

�

O�Acordo�de�Estabilização�e�de�Associação�(AEA)�com�a�Albânia�foi�assinado�em�12�de�Junho�

de�2006.�As�disposições�relacionadas�com�o�comércio�previstas�no�Acordo�Provisório�entraram�em�

vigor�em�1�de�Dezembro�de�2006.�Em�30�de�Junho�de�2008,�19�EstadosJMembros�da�UE�tinham�

ratificado�o�AEA.��

�

Em�Julho�de�2007,�um�novo�Presidente�(Bamir�Topi)�foi�eleito�pelo�Parlamento,�em�conformidade�

com�a�Constituição,�o�que�evitou�a�difícil�situação�política�de�eleições�antecipadas.�Na�sequência�

desta�eleição,�o�diálogo�entre�os�principais�partidos�políticos�centrouJse�nas�medidas�que�

permitiriam�ao�país�ser�convidado�para�integrar�a�NATO.�Este�objectivo�foi�atingido�quando�a�

Albânia�recebeu�o�convite�para�aderir�à�aliança,�na�Cimeira�da�NATO�que�se�realizou�em�Bucareste�

no�início�de�Abril�de�2008.��

�

Em�21�de�Abril�de�2008,�o�Parlamento�albanês�introduziu�alterações�na�Constituição,�incluindo�

alterações�sobre�a�reforma�eleitoral,�tendo�obtido�uma�larga�maioria�com�base�num�acordo�entre�os�

maiores�partidos�políticos.�Os�pequenos�partidos�políticos�solicitaram�um�referendo�sobre�algumas�

destas�alterações.�O�Parlamento�está�a�elaborar�um�código�eleitoral�para�implementar�a�reforma�

eleitoral.�Embora�a�liberdade�de�expressão�esteja�garantida�na�Constituição,�numerosos�meios�de�

comunicação�social�estão�subordinados�a�interesses�políticos�e�económicos.�A�Albânia�ratificou�

todas�as�principais�convenções�internacionais�e�da�ONU�em�matéria�de�direitos�humanos.�No�

entanto�a�implementação�deve�ainda�melhorar.�As�pessoas�pertencentes�a�camadas�sociais�mais�

vulneráveis�e�a�minorias�são�penalizadas�por�um�quadro�jurídico�e�financeiro�fragmentado.�Em�

particular,�os�Rom�continuam�a�confrontarJse�com�condições�de�vida�difíceis�e�a�ser�alvo�de�

discriminação.��
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A�União�Europeia�continua�a�acompanhar�a�situação�dos�direitos�humanos�e�em�particular�a�

situação�dos�grupos�socialmente�vulneráveis�e�das�minorias�na�Albânia,�no�quadro�do�Processo�de�

Estabilização�e�de�Associação,�com�base�na�Parceria�de�Adesão�e�através�do�relatório�intercalar�

anual.�

�

A�UE�assinou�o�AEA�e�o�Acordo�Intercalar�com�a�Bósnia�e�Herzegovina�em�16�de�Junho�de�2008,�

após�ter�reconhecido�progressos�decisivos�em�várias�questões�essenciais,�nomeadamente�a�reforma�

política�e�a�cooperação�com�o�TPIJ.�O�Conselho�saudou�essa�assinatura�nas�suas�conclusões�e�

manifestou�o�desejo�de�intensificar�a�cooperação�com�a�Bósnia�e�Herzegovina.�O�grande�desafio�

será�a�implementação�correcta�dos�Acordos�assinados�e�alcançar�resultados�duradouros�e�efectivos.�

O�Conselho�incentivou�assim�todas�as�forças�políticas�da�Bósnia�e�Herzegovina�a�unirem�esforços�a�

fim�de�prosseguirem�com�determinação�a�sua�agenda�de�reformas,�nomeadamente�as�prioridades�

indicadas�na�Parceria�Europeia.��

�

Foram�convocadas�para�5�de�Outubro�de�2008�eleições�locais�que�representarão�um�importante�teste�

político�para�o�país,�que,�durante�o�período�a�que�se�refere�o�relatório,�atravessou�uma�difícil�etapa�

de�estagnação�política�que�atrasou�significativamente�o�processo�de�reformas.��

�

A�Bósnia�e�Herzegovina�ratificou�todas�as�principais�convenções�internacionais�e�da�ONU�em�

matéria�de�direitos�humanos.�No�entanto�a�implementação�deve�ainda�melhorar.�As�pessoas�

pertencentes�a�camadas�sociais�mais�vulneráveis�e�a�minorias�são�penalizadas�por�um�quadro�

jurídico�e�financeiro�fragmentado.�Em�particular,�os�Rom�continuam�a�confrontarJse�com�condições�

de�vida�difíceis�e�a�ser�alvo�de�discriminação.��

�

A�União�Europeia�continua�a�acompanhar�a�situação�dos�direitos�humanos�e�em�particular�a�

situação�dos�grupos�socialmente�vulneráveis�e�das�minorias�na�Bósnia�e�Herzegovina,�no�quadro�do�

Processo�de�Estabilização�e�de�Associação,�com�base�na�Parceria�de�Adesão�e�através�do�relatório�

intercalar�anual.�

�

O�Montenegro�assinou�um�Acordo�de�Estabilização�e�de�Associação�com�a�UE�em�Outubro�

de�2007.�Aguardando�a�ratificação�do�AEA�pelos�EstadosJMembros,�o�Acordo�Provisório�entrou�

em�vigor�em�1�de�Janeiro�de�2008.��
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O�maior�êxito�político�no�Montenegro�em�2007�foi�a�adopção�(em�19�de�Outubro)�de�uma�nova�

Constituição,�que�incorpora�as�recomendações�do�Conselho�da�Europa�e�da�Comissão�de�Veneza�

relativas�a�um�elevado�nível�de�protecção�dos�direitos�humanos�e�das�liberdades,�incluindo�os�

direitos�das�pessoas�pertencentes�a�minorias.�Zeljko�Sturanovic,�PrimeiroJMinistro�do�Montenegro�

desde�as�primeiras�eleições�após�a�independência,�demitiuJse�no�final�de�Janeiro�de�2008.�

Em�29�de�Fevereiro�o�Parlamento�do�Montenegro�elegeu�Milo�Djukanovic�PrimeiroJMinistro�pela�

quinta�vez.�As�próximas�eleições�parlamentares�ordinárias�terão�lugar�em�Setembro�de�2009.�

Em�6�de�Abril�Filip�Vujanovic�foi�reeleito�Presidente�do�Montenegro.��

�

O�Montenegro�ratificou�todas�as�principais�convenções�internacionais�e�da�ONU�em�matéria�de�

direitos�humanos.�No�entanto�a�implementação�deve�ainda�melhorar.�As�pessoas�pertencentes�a�

camadas�sociais�mais�vulneráveis�e�a�minorias�são�penalizadas�por�um�quadro�jurídico�e�financeiro�

fragmentado.�Em�particular,�os�Rom�continuam�a�confrontarJse�com�condições�de�vida�difíceis�e�a�

ser�alvo�de�discriminação.��

�

A�União�Europeia�continua�a�acompanhar�a�situação�dos�direitos�humanos�e�em�particular�a�

situação�dos�grupos�socialmente�vulneráveis�e�das�minorias�no�Montenegro,�no�quadro�do�Processo�

de�Estabilização�e�de�Associação,�com�base�na�Parceria�de�Adesão�e�através�do�relatório�intercalar�

anual.�
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Durante�o�período�a�que�se�refere�o�relatório,�tiveram�lugar�na�Sérvia,�em�primeiro�lugar,�eleições�

presidenciais�(em�3�de�Fevereiro)�e�seguidamente�eleições�parlamentares�(em�11�de�Maio).�O�

período�préJeleitoral�na�Sérvia�representou�um�momento�sensível�para�a�segurança�no�Kosovo,�mas�

decorreu�sem�incidentes.�As�eleições�sérvias�foram�também�realizadas�no�Kosovo,�tendo�decorrido�

ordeiramente�e�sem�sobressaltos.�A�Missão�das�Nações�Unidas�no�Kosovo�(MINUK)�considerou�

ilegais�estas�eleições.�A�UNMIK�declarou,�nomeadamente,�que�a�realização�de�eleições�municipais�

sérvias�no�território�do�Kosovo�não�seria�compatível�com�a�autoridade�e�o�mandato�da�UNIMIK�ao�

abrigo�da�Resolução�1244�(1999)�e�não�podia,�pois,�ser�contemplada.�O�partido�DS�do�Presidente�

Tadic�ganhou�as�eleições�parlamentares�de�11�de�Maio�de�2008,�derrotando�o�partido�radical�e�

tornandoJse�o�maior�partido�no�novo�Parlamento.�A�assinatura�do�Acordo�de�Estabilização�e�de�

Associação�(AEA)�em�29�de�Abril,�bem�como�outras�medidas�favoráveis�tomadas�pela�UE,�tiveram�

um�impacto�importante�nos�eleitores.�O�Conselho�decidiu�que�o�processo�de�ratificação�do�AEA�se�

iniciará�logo�que�o�Conselho�decida,�por�unanimidade,�que�a�República�da�Sérvia�coopera�

plenamente�com�o�TPIJ.�Com�base�numa�proposta�da�Comissão,�o�Conselho�decidiu�que�o�Acordo�

Provisório�com�a�República�da�Sérvia�será�aplicado�assim�que�o�Conselho�decida,�por�unanimidade,�

que�a�República�da�Sérvia�coopera�plenamente�com�o�TPIJ.�

�

Após�um�longo�processo�de�negociação,�o�bloco�próJUE�pôde�formar�uma�coligação�com�o�antigo�

partido�Socialista�de�Milosevic�(SPS),�e�o�novo�governo,�liderado�por�Mirko�Cvetkovic,�antigo�

ministro�das�Finanças�do�DS,�foi�aprovado�pelo�Parlamento�em�7�de�Julho.�O�resultado�das�eleições�

e�a�formação�de�um�governo�liderado�pelo�bloco�próJUE�demonstraram�claramente�que�o�povo�da�

Sérvia�estava�mais�interessado�em�questões�económicas�e�sociais�do�que�na�questão�do�Kosovo.��

�

A�Sérvia�ratificou�todas�as�principais�convenções�internacionais�e�da�ONU�em�matéria�de�direitos�

humanos.�No�entanto�a�implementação�deve�ainda�melhorar.�As�pessoas�socialmente�vulneráveis�e�

as�minorias�são�penalizadas�por�um�quadro�jurídico�e�financeiro�fragmentado.�Em�particular,�os�

Rom�continuam�a�confrontarJse�com�condições�de�vida�difíceis�e�a�ser�alvo�de�discriminação.��

�

A�União�Europeia�continua�a�acompanhar�a�situação�dos�direitos�humanos�e�em�particular�a�

situação�dos�grupos�socialmente�vulneráveis�e�das�minorias�na�Sérvia,�no�quadro�do�Processo�de�

Estabilização�e�de�Associação,�com�base�na�Parceria�de�Adesão�e�através�do�relatório�intercalar�

anual.�
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O�acontecimento�político�mais�importante�na�região�dos�Balcãs�Ocidentais�durante�o�período�a�que�

se�refere�o�presente�relatório�foi�a�declaração�da�independência�do�Kosovo�em�17�de�Fevereiro�

de�2008.�Nas�conclusões�do�Conselho�de�18�de�Fevereiro,�o�Conselho�registou�que�"os�EstadosJ

JMembros�decidirão�das�suas�relações�com�o�Kosovo�de�acordo�com�as�respectivas�práticas�

nacionais�e�com�o�direito�internacional".�Nesta�base,�e�até�ao�momento�da�redacção�do�presente�

documento,�vinte�e�um�EstadosJMembros�reconheceram�a�independência�do�Kosovo.�A�lista�destes�

EstadosJMembros�é�a�seguinte:�França,�Reino�Unido,�Alemanha,�Letónia,�Dinamarca,�Estónia,�

Itália,�Luxemburgo,�Bélgica,�Polónia,�Áustria,�Irlanda,�Suécia,�Países�Baixos,�Eslovénia,�Finlândia,�

Hungria,�Bulgária,�Lituânia,�República�Checa�e�Malta.�

�

As�conclusões�do�Conselho�de�18�de�Fevereiro�reafirmaram�ainda�o�seu�empenho�em�"apoiar�plena�

e�efectivamente�a�perspectiva�europeia�dos�Balcãs�Ocidentais",�tendo�o�Conselho�solicitado�à�

Comissão�"que�recorra�aos�instrumentos�comunitários�para�promover�o�desenvolvimento�

económico�e�político�e�proponha�a�toda�a�região�medidas�concretas�que�permitam�avançar�nesse�

sentido".�

�

A�declaração�de�independência�foi�firmemente�rejeitada�pela�Sérvia�e�pelos�sérvios�que�se�

encontram�no�Kosovo,�e�a�Sérvia�respondeu�à�declaração�pelo�aumento�da�sua�influência�em�áreas�

maioritariamente�sérvias,�nomeadamente�nos�arredores�de�Mitrovica,�no�Norte�do�Kosovo.�

VerificaramJse�alguns�incidentes�violentos,�nomeadamente�tumultos�em�Belgrado,�nos�quais�foram�

visadas�embaixadas�dos�Estados�que�reconheceram�a�independência,�incêndios�de�dois�pontos�

aduaneiros�da�ONU�entre�o�Kosovo�e�a�Sérvia�no�norte,�e�a�ocupação,�e�subsequente�resgate�pela�

UNMIK,�do�edifício�do�tribunal�no�Norte�de�Mitrovica,�que�teve�como�resultado�confrontos�e�duas�

mortes.�Os�incidentes�interJétnicos,�que�têm�um�potencial�de�escalada�no�actual�clima�político,�

foram�até�à�data�largamente�evitados.�

�

O�Kosovo�adoptou�em�9�de�Abril�de�2008�uma�nova�Constituição,�compatível�com�a�Proposta�de�

Estatuto�Global�(CSP)�preparada�sob�direcção�do�enviado�da�ONU�Martti�Ahtisaari,�que�garante�um�

elevado�nível�de�protecção�dos�direitos�humanos�e�dos�direitos�das�pessoas�pertencentes�a�minorias.�

Essa�Constituição�entrou�em�vigor�em�15�de�Junho,�em�simultâneo�com�um�pacote�de�41�actos�

legislativos,�como�previsto�no�Anexo�XII�da�CSP.�A�UE�está�empenhada�em�reforçar�o�seu�

envolvimento�no�Kosovo,�nomeadamente�através�da�EULAX�(a�sua�operação�PESD�na�área�do�

Estado�de�direito).�A�protecção�dos�direitos�humanos�e�das�minorias�continuará�a�ser�uma�das�

principais�prioridades�desse�envolvimento.�
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As�pessoas�socialmente�vulneráveis,�como�as�pessoas�com�deficiência,�e�as�minorias�são�

penalizadas�pela�débil�implementação�do�quadro�jurídico�e�são�seriamente�afectadas�por�uma�

economia�enfraquecida.�Em�particular,�os�Rom�continuam�a�confrontarJse�com�condições�de�vida�

difíceis�e�a�ser�alvo�de�discriminação.��

�

A�União�Europeia�continua�a�acompanhar�a�situação�dos�direitos�humanos�e�em�particular�a�

situação�dos�grupos�socialmente�vulneráveis�e�das�minorias�no�Kosovo,�no�quadro�do�Processo�de�

Estabilização�e�de�Associação�com�base�na�Parceria�de�Adesão�e�através�do�relatório�intercalar�

anual�e�de�revisões�de�análise�pelos�pares.�

�

6.2.� Política�Europeia�de�Vizinhança�(PEV)�

�

Arménia,�Azerbaijão�e�Geórgia�

�

A�UE�prosseguiu�o�seu�diálogo�periódico�em�matéria�de�direitos�humanos�com�a�Arménia,�o�

Azerbaijão�e�a�Geórgia,�no�quadro�das�estruturas�institucionais�criadas�pelos�três�Acordos�de�

Parceria�e�Cooperação,�e�de�acordo�com�as�prioridades�de�acção�definidas�nos�três�Planos�de�Acção�

PEV.�Os�debates�realizaramJse�nomeadamente�nos�três�Comités�de�Cooperação�UEJArménia,�

UEJAzerbaijão�e�UEJGeórgia�em�Setembro�de�2007�e�nos�Conselhos�de�Cooperação�com�os�três�

países�em�16�de�Outubro�de�2007.�As�questões�de�direitos�humanos�foram�também�discutidas�

durante�a�missão�da�Tróica�de�Ministros�dos�Negócios�Estrangeiros�da�UE,�que�visitaram�o�Sul�do�

Cáucaso�entre�4�e�6�de�Fevereiro�de�2008.�
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Os�Planos�de�Acção�da�PEV�para�os�três�países�do�Sul�do�Cáucaso,�aprovados�em�Novembro�

de�2006,�estão�actualmente�no�seu�segundo�ano�de�aplicação�No�quadro�dos�Planos�de�Acção�da�

PEV,�ambas�as�partes�acordaram�em�estabelecer�formas�de�diálogo�e�cooperação�política�mais�

estreitas,�com�base�nos�respectivos�valores�comuns,�ou�seja,�o�respeito�pelos�direitos�humanos�e�

pelas�liberdades�fundamentais,�a�democracia,�o�Estado�de�direito,�a�boa�governação�e�o�direito�

internacional.�Cada�um�dos�três�Planos�de�Acção�da�PEV�contém�uma�secção�específica�sobre�

direitos�humanos�e�liberdades�fundamentais�com�medidas�concretas�a�implementar.�Em�Abril�

de�2008,�a�Comissão�analisou�os�progressos�realizados�por�todos�os�países�da�PEV�na�

implementação�do�Plano�de�Acção,�incluindo�os�domínios�dos�direitos�humanos�e�da�

democratização128.��

�

A�democracia�e�o�Estado�de�direito�encontramJse�longe�de�estar�consolidados�no�Cáucaso�do�Sul,�

como�manifestado�pelas�dificuldades�registadas�no�final�de�2007�e�em�2008.�Houve�dúvidas�sobre�a�

condução�das�eleições�presidenciais�e�parlamentares�antecipadas�na�Geórgia,�em�5�de�Janeiro�

de�2008�e�21�de�Maio�de�2008,�respectivamente,�bem�como�sobre�as�eleições�presidenciais�na�

Arménia�realizadas�em�19�de�Fevereiro�de�2008.�Durante�o�período�a�que�se�refere�o�relatório,�a�UE�

acompanhou�de�perto�a�situação�dos�direitos�humanos�nos�três�países.��

�

Na�Arménia,�as�eleições�presidenciais�de�19�de�Fevereiro�foram�seguidas�de�manifestações�e�

confrontos�entre�elementos�da�oposição�e�forças�da�polícia�em�Yerevan,�que�provocaram�várias�

mortes,�a�detenção�de�um�grande�número�de�activistas�da�oposição�e�a�declaração�do�estado�de�

emergência.�A�UE�apelou�repetidamente�à�libertação�dos�detidos�por�actividades�políticas,�à�

retomada�do�diálogo�político,�à�restauração�da�plena�liberdade�de�reunião�e�a�um�inquérito�

independente�sobre�os�acontecimentos�de�1�de�Março.�O�Presidente�Sargsian�manifestou�

publicamente�a�sua�intenção�de�trabalhar�no�estabelecimento�da�confiança�e�nas�reformas�e�solicitou�

à�UE�que�disponibilizasse�uma�pequena�equipa�de�peritos�conselheiros�para�trabalharem�no�seu�

gabinete�e�nos�gabinetes�dos�principais�ministros�do�governo,�a�fim�de�os�aconselharem�sobre�os�

domínios�principais�das�reformas�e�de�assistir�o�governo�de�forma�a�acelerar�a�implementação�das�

principais�reformas�no�país,�incluindo�as�reformas�relativas�à�democracia�e�aos�direitos�

fundamentais.��

������������������������������������������������������
128� Documento�de�trabalho�dos�serviços�da�Comissão�que�acompanha�a�Comunicação
da
Comissão
ao


Conselho
e
ao
Parlamento
Europeu�intitulado�"Implementação�da�Política�Europeia�de�Vizinhança�em�
2007"�–�ver�relatórios�de�progressos�específicos�por�país�em�
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.�
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No�Azerbaijão,�a�situação�geral�relativamente�aos�direitos�humanos�manteveJse�altamente�

problemática.�Continuou�a�ser�exercida�pressão�sobre�a�oposição�e�sobre�os�meios�de�comunicação�

independentes�e�alguns�jornalistas�foram�assediados,�agredidos�fisicamente�e�condenados�por�

motivos�duvidosos.�O�número�de�processos�por�difamação�apresentados�por�funcionários�públicos�

contra�jornalistas�independentes�aumentou�significativamente.�Embora�as�autoridades�do�Azerbaijão�

tenham�amnistiado�um�certo�número�de�jornalistas�no�final�de�2007,�continuam�detidos�vários�

jornalistas.��

�

Em�20�e�21�de�Julho�de�2007,�o�REUE�para�o�Cáucaso�do�Sul�e�a�Representante�Pessoal�do�SG/AR�

para�os�direitos�humanos�efectuaram�uma�visita�conjunta�a�Baku,�consagrada�a�questões�de�direitos�

humanos�e�à�liberdade�dos�meios�de�comunicação�social.�Em�19�de�Dezembro�de�2007�foi�realizada�

uma�diligência�em�Baku�relativamente�ao�caso�da�defensora�dos�direitos�humanos�Faina�Kungurova�

e�de�três�jornalistas.�

�

Tanto�no�caso�da�Arménia�como�do�Azerbaijão,�a�UE�decidiu�efectuar�um�diálogo�regular�sobre�os�

direitos�humanos,�tanto�sob�a�forma�de�reuniões�locais�entre�as�autoridades�destes�países�e�os�

Chefes�de�Missão,�baseados�respectivamente�em�Yerevan�e�em�Baku,�como�de�visitas�periódicas�da�

Tróica.�A�UE�decidiu�igualmente�iniciar�um�diálogo�periódico�sobre�direitos�humanos�com�a�

Geórgia,�a�nível�da�Tróica.��

�

Os�acontecimentos�que�acompanharam�as�eleições�presidenciais�e�a�imposição�do�Estado�de�

emergência�na�Geórgia,�em�Novembro�de�2007,�deram�ocasião�a�graves�preocupações�

relativamente�à�situação�dos�direitos�humanos�naquele�país.�No�final�de�2007,�após�a�declaração�do�

estado�de�emergência,�o�REUE�para�o�Cáucaso�do�Sul�cooperou�com�o�Representante�Especial�

da�OSCE�para�a�liberdade�dos�meios�de�comunicação�no�sentido�de�criar�condições�para�a�

reabertura�da�estação�televisiva�Imedi,�que�fora�encerrada.�O�REUE�facilitou�também�a�criação�de�

um�grupo�de�jornalistas�e�intelectuais�georgianos�com�a�missão�de�avaliar�e�analisar�a�situação�dos�

meios�de�comunicação�social�no�país,�sob�os�auspícios�do�jornalista�polaco�Adam�Michnik,�

iniciativa�que�foi�bem�recebida�por�todos�os�intervenientes�políticos�da�Geórgia.�No�quadro�do�

Instrumento�de�Estabilidade,�a�UE�adoptou�em�Abril�de�2008�um�programa�de�apoio�à�preparação�

de�eleições�parlamentares�na�Geórgia.�Esse�programa�incluía:�formação�para�o�pessoal�de�apoio�

(facilitadores�e�formadores)�e�para�o�pessoal�das�comissões�eleitorais�a�nível�de�círculo�eleitoral,�

distrital�e�central;�informação�aos�eleitores;�apoio�a�um�número�significativo�de�observadores�

das�ONG�e�contabilização�paralela�dos�eleitores�no�dia�das�eleições;�A�Comissão�está�agora�a�

implementar�os�elementos�pósJeleitorais�deste�programa,�incluindo�pareceres�sobre�o�melhoramento�

da�legislação�pertinente,�a�organização�de�eleições�e�formação�dos�eleitores�em�zonas�onde�existem�

minorias.�
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A�missão�de�observação�eleitoral�internacional�conduzida�pela�OSCE/ODIHR�declarou�nas�suas�

conclusões�preliminares�sobre�as�eleições�parlamentares�de�21�de�Maio�de�2008�que�"apesar�do�

ambiente�pluralista�da�comunicação�social,�muitos�dos�meios�de�comunicação�continuam�sob�forte�

influência�dos�respectivos�proprietários�e�patronos�políticos".�

�

O�Subcomité�UEJGeórgia�para�a�Liberdade,�Segurança�e�Justiça�realizou�a�sua�primeira�reunião�em�

30�de�Abril�de�2008.�Ambas�as�partes�concordaram�em�realizar�reuniões�periódicas�de�diálogo�sobre�

os�direitos�humanos,�no�formato�da�Tróica,�a�par�das�reuniões�deste�Subcomité.�

�

A�missão�de�averiguação�da�UE�à�Geórgia,�no�início�de�2007,�propôs�uma�série�de�medidas�de�

criação�de�confiança.�Essas�medidas�começaram�a�ser�aplicadas�na�Geórgia�e�nas�zonas�de�conflito�

pouco�depois�das�consultas�com�todas�as�partes,�e�especialmente�depois�de�a�Geórgia�ter�dado�o�seu�

acordo�ao�pacote�proposto�no�final�de�2007.�O�pacote�inclui�medidas�em�matéria�de�protecção�dos�

direitos�de�todas�as�pessoas�pertencentes�a�minorias�na�Geórgia,�atendendo�ao�impacto�positivo�que�

tais�medidas�poderiam�ter�nas�minorias�étnicas�que�vivem�nas�regiões�separatistas�da�Geórgia.�Para�

alcançar�este�objectivo,�foram�úteis�os�seminários�realizados�em�Outubro�de�2007,�sobre�a�UE�e�a�

Resolução�de�Conflitos�na�Geórgia,�e�em�Novembro�de�2007,�sobre�a�Protecção�das�Minorias�na�

Geórgia,�nos�quais�participaram�peritos�independentes�e�representantes�da�sociedade�civil�da�

Geórgia,�incluindo�ambas�as�zonas�de�conflito.�

�

A�República�da�Moldávia�129�

�

O�Plano�de�Acção�PEV�UEJMoldávia,�lançado�em�Fevereiro�de�2005,�contém�uma�secção�sobre�a�

democracia,�o�Estado�de�direito,�os�direitos�humanos�e�as�liberdades�fundamentais.�Embora�o�

período�inicial�de�três�anos�do�Plano�de�Acção�tenha�terminado�em�Fevereiro�de�2008,�a�UE�e�a�

Moldávia�acordaram�em�manter�o�Plano�de�Acção�em�vigor,�como�instrumento�para�reforçar�o�

processo�de�reformas.�Em�Abril�de�2008,�a�Comissão�analisou�os�progressos�realizados�pela�

Moldávia�na�implementação�do�Plano�de�Acção,�incluindo�os�domínios�dos�direitos�humanos�e�da�

democratização130.��

������������������������������������������������������
129� A�República�da�Moldávia�será�adiante�designada�por�"Moldávia".�
130� Relatório�de�progresso�sobre�a�Moldávia�2007�–�

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_399_en.pdf.�
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Embora�a�Moldávia�tenha�feito�esforços�para�alinhar�a�sua�legislação�pelas�normas�pertinentes,�

tanto�europeias�como�internacionais�–�por�exemplo,�adoptou�uma�legislação�progressiva�sobre�

liberdade�de�reunião�–,�são�ainda�necessários�mais�esforços,�nomeadamente�no�que�se�refere�à�

implementação�e�aplicação�dessas�leis.�A�limitação�da�liberdade�e�do�pluralismo�dos�meios�de�

comunicação�social,�bem�como�a�necessidade�de�assegurar�a�independência�do�sistema�judiciário,�

continuam�a�ser�causas�de�grande�preocupação.�Os�maus�tratos�infligidos�aos�detidos�pelos�serviços�

responsáveis�continua�a�ser�um�problema.�

�

Entre�os�principais�pontos�debatidos�durante�o�Conselho�de�Cooperação�UEJMoldávia�em�Maio�

de�2008,�contaramJse�as�questões�de�direitos�humanos,�Estado�de�direito,�liberdade�dos�meios�de�

comunicação,�e�a�resolução�do�conflito�na�Transnístria.�A�parte�UE�sublinhou�a�necessidade�de�

novas�reformas�internas�nessas�áreas,�bem�como�a�necessidade�de�garantir�que�as�eleições�

parlamentares�a�realizar�na�primavera�de�2009�sejam�preparadas�e�conduzidas�de�acordo�com�os�

padrões�internacionais.�

�

Foi�realizada�uma�análise�aprofundada�das�questões�relacionadas�com�os�direitos�humanos�e�com�o�

Estado�de�direito�no�Subcomité�UEJMoldávia�sobre�Justiça,�Liberdade�e�Segurança�que�se�reuniu�

em�Bruxelas�em�19�de�Setembro�de�2007.��

�

O�REUE�para�a�Moldávia�discutiu�periodicamente�com�os�seus�interlocutores�as�questões�

relacionadas�com�os�direitos�humanos.�Um�dos�conselheiros�do�REUE�em�Chisinau�actuou�como�

seu�ponto�de�contacto�para�os�direitos�humanos,�tendo�acompanhado�a�situação�dos�direitos�

humanos�na�Moldávia�e�contribuído�para�os�trabalhos�do�REUE�neste�domínio.�

�

A�Comissão,�em�conjunto�com�representantes�do�Conselho�da�Europa�e�da�OSCE,�organizou�duas�

sessões�de�conversações�sobre�direitos�humanos�a�nível�de�peritos�com�representantes�de�todos�os�

ministérios�e�serviços�pertinentes�da�Moldávia,�com�o�Parlamento�da�Moldávia�e�com�o�"Provedor�

de�Justiça"�da�Moldávia,�a�fim�de�debater�em�pormenor�as�acções�específicas�que�a�Moldávia�

deverá�empreender�para�implementar�as�secções�pertinentes�do�Plano�de�Acção�da�PEV�

UEJMoldávia.��
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A�Representante�Pessoal�do�SG/AR�para�os�Direitos�Humanos�participou�numa�conferência�sobre�

liberdade�dos�meios�de�comunicação�social�que�se�realizou�em�Chinisau�em�Maio�de�2008,�

organizada�pela�Comissão�Europeia�e�pelo�Governo�da�Moldávia,�no�contexto�da�"Sinergia�do�Mar�

Negro"131.�Durante�a�visita,�encontrouJse�igualmente�com�a�Sr.ª�Apolischii,�"Provedora�de�Justiça"�

da�Moldávia,�e�com�o�Sr.�Secareanu,�Presidente�do�Comité�de�Direitos�Humanos�do�Parlamento�

moldavo.�

�

Ucrânia�

�

O�Plano�de�Acção�UEJUcrânia,�lançado�em�Fevereiro�de�2005,�contém�uma�secção�sobre�a�

democracia,�o�Estado�de�direito,�os�direitos�humanos�e�as�liberdades�fundamentais.�Embora�o�

período�inicial�de�três�anos�do�Plano�de�Acção�tenha�terminado�em�Fevereiro�de�2008,�a�UE�e�a�

Ucrânia�acordaram�em�prorrogar�o�documento�por�um�período�máximo�de�um�ano,�como�

instrumentoJchave�para�o�processo�de�reformas.�Em�Abril�de�2008,�a�Comissão�analisou�os�

progressos�realizados�pela�Ucrânia�na�implementação�do�Plano�de�Acção,�incluindo�os�domínios�

dos�direitos�humanos�e�da�democratização132.��

�

Desde�a�"revolução�laranja"�de�fins�de�2004,�a�democratização�da�Ucrânia�registou�progressos�

significativos,�nomeadamente�em�relação�à�liberdade�dos�meios�de�comunicação�social�e�ao�

desenvolvimento�da�sociedade�civil.�Existe�um�vasto�conjunto�de�meios�de�comunicação�

independentes�e�um�sector�de�ONG�muito�activas.�Em�Março�de�2006�e�em�Setembro�de�2007,�o�

país�realizou�também�duas�eleições�parlamentares�que�foram�consideradas�amplamente�conformes�

com�os�padrões�internacionais.�

�

Ao�mesmo�tempo,�mantêmJse�outros�desafios�para�a�Ucrânia,�nomeadamente�no�que�se�refere�à�

independência�e�imparcialidade�do�sistema�judiciário�e�ao�funcionamento�eficiente�do�sistema�

Judicial.�A�UE�manifestou�ainda�preocupações�pelos�maus�tratos�infligidos�aos�detidos�pelos�

serviços�responsáveis.�É�também�motivo�de�preocupação�o�aumento�de�ataques�racistas�contra�

minorias�étnicas�e�religiosas�e�contra�requerentes�de�asilo.�A�UE�abordou�periodicamente�estas�

questões�nas�reuniões�com�os�interlocutores�ucranianos.�

������������������������������������������������������
131� http://ec.europa.eu/external_relations/blacksea/index_en.htm.�
132� Relatório�de�progresso�sobre�a�Ucrânia�2007–�

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_402_en.pdf.�
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Foi�realizada�uma�análise�aprofundada�das�questões�relacionadas�com�os�direitos�humanos�e�com�o�

Estado�de�direito�no�Subcomité�UEJUcrânia�sobre�Justiça,�Liberdade�e�Segurança�que�se�reuniu�em�

Kiev�em�9�de�Abril�de�2008.��

�

Bielorrússia�

�

A�situação�dos�direitos�humanos�na�Bielorrússia�manteveJse�deplorável,�impedindo�a�plena�

participação�do�país�na�PEV.�A�União�mantémJse�aberta�a�um�relacionamento�com�a�Bielorrússia,�

inclusive�através�da�PEV,�logo�que�este�país�tome�medidas�concretas�no�sentido�da�democratização�

e�do�respeito�pelos�direitos�humanos�e�pelo�Estado�de�direito.��

�

Esta�mensagem�é�salientada�numa�publicação�da�Comissão�relativa�àquilo�que�a�UE�pode�trazer�à�

Bielorrússia�("What�the�EU�could�bring�to�Belarus").�Este�documento�enuncia�uma�séria�de�medidas�

que�a�Bielorrússia�é�encorajada�a�tomar�relativamente�à�democratização,�ao�respeito�pelos�direitos�

humanos�e�pelo�Estado�de�direito,�bem�como�aos�benefícios�que�a�PEV�poderia�trazer�ao�país�e�à�

sua�população.�As�possibilidades�de�melhorar�as�relações�UEJBielorrússia,�bem�como�os�requisitos�

necessários�para�tal,�têm�sido�abordados�periodicamente�pela�Presidência�da�UE,�pela�Comissão�e�

pelo�ponto�de�contacto�do�Alto�Representante�da�UE�para�a�PESC,�incluindo�sob�o�formato�Tróica,�

nos�seus�contactos�com�as�autoridades�bielorrussas.��

�

A�existência�de�presos�políticos�e�a�constante�perseguição�dos�activistas�da�sociedade�civil�e�da�

oposição�continuam�a�ser�uma�realidade�na�Bielorrússia.�A�situação�relativa�à�liberdade�dos�meios�

de�comunicação�social�na�Bielorrússia�continua�a�ser�motivo�sério�de�preocupação,�especialmente�

devido�à�recente�adopção�de�uma�nova�lei�sobre�os�meios�de�comunicação�que�impõe�restrições�

adicionais�aos�meios�de�comunicação�na�Bielorrússia,�incluindo�a�Internet,�e�que�ignorou�as�

recomendações�feitas�pelo�Representante�da�OSCE�para�a�Liberdade�dos�Meios�de�Comunicação�

Social.�A�UE�continua�a�apoiar�os�esforços�e�a�prestar�assistência�aos�meios�de�comunicação�social�

independentes�na�Bielorrússia,�e�às�emissões�independentes�de�rádio�e�televisão�dos�países�vizinhos�

na�Bielorrússia.��
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Após�algumas�evoluções�positivas�no�início�de�2008,�que�incluíram�a�libertação�de�todos�os�presos�

políticos�com�uma�única�excepção,�encontrandoJse�o�antigo�candidato�presidencial�Aliaksandr�

Kazulin�ainda�encarcerado,�o�regime�voltou�a�endurecer�a�sua�posição,�nomeadamente�a�condenar�

Andrei�Kim�e�Sergei�Parsyukevich�por�alegados�actos�relacionados�com�uma�manifestação�não�

autorizada�em�Janeiro�de�2008.�O�apelo�à�libertação�de�todos�os�presos�políticos�e�à�cessação�de�

novas�detenções�e�de�perseguições�de�membros�da�oposição�e�da�sociedade�civil�continua�a�ser�um�

dos�principais�pedidos�da�UE�nos�seus�contactos�com�as�autoridades�da�Bielorrússia.��

�

Em�Abril�de�2008,�dada�a�pouco�significativa�evolução�da�situação�de�democratização�na�

Bielorrússia,�a�UE�renovou�as�medidas�restritivas�que�havia�imposto�contra�alguns�altos�

funcionários�bielorrussos�responsáveis�pela�violação�dos�direitos�democráticos,�em�especial�no�

contexto�das�eleições�presidenciais�de�Março�de�2006,�que�foram,�no�essencial,�marcadas�por�

irregularidades.�Numa�declaração�conjunta�que�acompanhou�a�decisão,�o�Conselho�e�a�Comissão�

observaram�que,�no�contexto�de�uma�eventual�revisão�das�medidas�restritivas,�atribuem�particular�

importância�à�condução�das�próximas�eleições�parlamentares�(previstas�para�28�de�Setembro)�em�

conformidade�com�os�padrões�internacionais.�A�UE�considera�que�a�realização�de�eleições�

parlamentares�em�conformidade�com�os�padrões�internacionais�poderá�dar�oportunidade�a�um�

avanço�da�Bielorrússia�rumo�à�democratização,�e�permitir�assim�o�retorno�a�uma�via�de�

compromisso�com�a�UE.�Neste�contexto,�a�UE�salientou�repetidamente�que�na�avaliação�destinada�a�

verificar�se�as�eleições�decorreram�em�conformidade�com�os�padrões�internacionais�é�necessário�

observar�o�processo�no�seu�conjunto,�incluindo�o�respeito�pela�liberdade�de�expressão,�de�reunião�e�

de�associação,�saber�se�os�candidatos�da�oposição�tiveram�oportunidade�de�participar�em�todas�as�

fases�do�processo�eleitoral�em�condições�idênticas�às�dos�candidatos�governamentais�e�saber�se�os�

observadores�da�OSCE/ODIHR�tiveram�ocasião�de�observar�o�processo.��

�

Territórios�Palestinianos�Ocupados�

�

Durante�o�período�em�análise,�a�situação�dos�direitos�humanos�voltou�a�degradarJse,�nomeadamente�

no�domínio�do�direito�à�vida�e�à�integridade�física�e�do�direito�à�liberdade�e�segurança�pessoal�(em�

especial�em�matéria�de�detenção,�encarceramento,�procedimentos�de�busca�e�tortura�e�maus�tratos�

durante�os�interrogatórios).�Tanto�as�autoridades�palestinianas�como�as�israelitas�são�responsáveis�

pelas�violações�dos�direitos�humanos�registadas.��
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Em�Gaza,�a�situação�relativa�aos�direitos�humanos�e�às�liberdades�fundamentais�sofreu�sérios�

retrocessos�durante�as�primeiras�semanas�que�se�seguiram�à�tomada�da�Faixa�de�Gaza�pelo�Hamas�

em�14�de�Junho.�Foram�documentados�casos�de�detenções�arbitrárias,�tortura�e�mesmo�mortes�na�

prisão,�embora�recentemente�se�tenham�verificado�algumas�melhorias.�A�liberdade�de�imprensa�foi�

cerceada�e�aumentaram�os�casos�de�perseguição�a�jornalistas.�Todas�as�estações�de�rádio�e�televisão�

da�Fatah�foram�encerradas.�Várias�ONG�foram�igualmente�encerradas.�O�funcionamento�do�sistema�

judiciário�sofreu�um�retrocesso�em�Gaza,�designadamente�devido�à�criação�pelo�Hamas�de�um�

sistema�paralelo�dos�serviços�do�Ministério�Público.�O�sistema�judiciário�sofreu�ainda�sérios�

retrocessos,�atendendo�a�que�o�ano�terminou�com�um�sistema�de�tribunais�civis�em�derrocada.��

�

Na�Cisjordânia,�foram�relatados�numerosos�casos�de�tortura�praticada�pelos�serviços�de�segurança�

palestinianos.�Vários�jornalistas�foram�intimidados.�Continuaram�as�detenções�por�motivos�políticos�

(membros�do�Hamas).�As�forças�de�segurança�realizaram�centenas�de�detenções�sem�mandado.�A�

Autoridade�Palestiniana�encerrou�mais�de�100�instituições�de�beneficência�em�Setembro�de�2007.�

VerificaramJse�violações�frequentes�das�disposições�processuais�garantidas�pelo�direito�

palestiniano.�A�maioria�dos�casos�documentados�envolveu�a�Segurança�Preventiva,�força�quase�

paramilitar�que�trata�de�grupos�armados�e�crimes�políticos,�e�o�Serviço�de�Informações�Gerais.�

�

Durante�o�período�em�análise,�tanto�em�Gaza�como�na�Cisjordânia�foram�também�cometidas�

violações�significativas�dos�direitos�humanos�por�parte�de�Israel.�Na�Cisjordânia�continua�a�

actividade�de�criação�de�colonatos,�que�é�ilegal�nos�termos�do�direito�internacional.�A�construção�

em�curso�da�barreira�de�separação�no�interior�da�Cisjordânia�põe�em�perigo�direitos�básicos�da�

população�palestiniana.�O�bloqueio�quase�total�da�faixa�de�Gaza�por�parte�de�Israel�continua�a�ter�

um�severo�impacto�na�população�civil,�reduzindo�ao�mínimo�a�disponibilidade�dos�bens�de�base�e�

afectando�gravemente�o�fornecimento�dos�serviços�essenciais.�

�

Israel�

�

A�UE�continuou�a�manifestar�as�suas�graves�preocupações�relativamente�aos�direitos�humanos�em�

Israel�no�contexto�das�reuniões�pertinentes�de�diálogo�político,�que�ofereceram�a�oportunidade�de�

debater�questões�tais�como�o�respeito�pelos�direitos�humanos,�nomeadamente�o�respeito�da�

liberdade�de�religião�e�de�crença,�a�expansão�dos�colonatos,�as�detenções�administrativas,�incluindo�

casos�individuais,�e�o�direito�humanitário�internacional.�
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Além�disso,�a�terceira�reunião�do�grupo�de�trabalho�informal�UEJIsrael�sobre�direitos�humanos,�

realizada�em�30�de�Abril�de�2008,�deu�ocasião�para�debater�um�vasto�conjunto�de�questões,�tais�

como�as�minorias,�os�defensores�dos�direitos�humanos,�os�direitos�das�crianças�e�o�Conselho�dos�

Direitos�do�Homem�da�ONU,�bem�como�situações�de�direitos�humanos�de�interesse�comum.�Neste�

enquadramento,�a�UE�reiterou�a�necessidade�de�um�acompanhamento�adequado�das�questões�

debatidas�nas�reuniões�anteriores.�

�

O�reforço�do�diálogo�sobre�direitos�humanos�entre�a�UE�e�Israel�é�uma�componente�essencial�do�

processo�de�desenvolvimento�das�relações�UEJIsrael.�Neste�contexto,�a�UE�tenciona�criar�um�

subcomité�para�os�direitos�humanos,�no�quadro�do�Acordo�de�Associação,�para�substituir�o�actual�

grupo�informal.�

�

O�segundo�seminário�bilateral�sobre�a�luta�contra�o�racismo,�a�xenofobia�e�o�antiJsemitismo,�

realizado�em�Janeiro�de�2008,�proporcionou�ainda�uma�excelente�oportunidade�para�tratar�de�

questões�de�interesse�comum.�
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Argélia�

�

Na�sequência�da�entrada�em�vigor,�em�Setembro�de�2005,�do�Acordo�de�Associação�UEJArgélia,�

passou�a�existir�um�quadro�adequado�que�permite�às�partes�consolidar�o�seu�diálogo�sobre�questões�

de�direitos�humanos�e�de�democracia.�Estas�questões�foram�levantadas�pela�UE�na�última�reunião�

do�Conselho�de�Associação�UEJArgélia�(10�de�Março�de�2008)�e�na�primeira�reunião�do�Comité�de�

Associação�(16�de�Setembro�de�2008).�Existem�motivos�de�preocupação�relativamente�ao�respeito�

pelos�direitos�humanos�e�pelos�princípios�fundamentais,�sobretudo�no�que�toca�à�persistente�tensão�

nas�condições�de�segurança�e�à�luta�antiterrorista.�Passados�dez�anos�do�fim�de�uma�onda�de�

violência�com�contornos�de�guerra�civil,�e�das�subsequentes�iniciativas�de�reconciliação�(que�

tiveram�resultados�bastante�positivos),�a�Argélia�continua�a�debaterJse�com�os�actos�terroristas�do�

Grupo�Salafista�de�Prédica�e�Combate�(GSPC),�actualmente�denominado�"Organização�Al�Qaeda�

do�Magrebe�Islâmico"�e�directamente�filiado�na�Al�Qaeda.�O�estado�de�emergência�continua�

declarado,�e�as�forças�de�segurança�exercem�acção�repressiva.�Foram�noticiados�alegados�casos�de�

tortura,�centros�secretos�de�detenção�e�desaparecimentos�forçados.�A�UE�entende�que�estas�difíceis�

condições�de�segurança�não�devem�conduzir�a�restrições�ao�exercício�de�determinadas�liberdades�

fundamentais,�tais�como�o�direito�de�reunião�pública,�e�que�o�terrorismo�deve�ser�combatido�na�

observância�dos�direitos�humanos�e�civis.�Neste�contexto,�é�necessário�acompanhar�de�perto�a�

situação�relativa�à�liberdade�de�religião�e�à�liberdade�de�consciência�no�que�toca,�designadamente,�à�

crescente�regulamentação�e�controlo�das�actividades�de�comunidades�não�muçulmanas.�O�regime�

político�é�marcadamente�presidencial,�existindo�instituições�e�procedimentos�constitucionais�

democráticos.�Em�2007�realizaramJse�eleições�locais�e�legislativas,�comprovando�um�certo�avanço�

no�sentido�da�instituição�de�um�regime�pluripartidário.�Mas,�na�prática,�o�sistema�terá�ainda�de�

sofrer�uma�evolução�considerável�e�de�fomentar�uma�verdadeira�participação�dos�cidadãos�e�da�

sociedade�civil.�As�eleições�presidenciais�que�se�avizinham,�em�2009,�constituirão�a�próxima�etapa�

importante.��
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Egipto�

�

Foi�criado�um�Subcomité�UEJEgipto�para�as�questões�políticas,�que�abrange�os�direitos�humanos�e�a�

democracia,�bem�como�questões�internacionais�e�regionais,�na�sequência�da�aprovação�do�Plano�de�

Acção�UEJEgipto�em�Março�de�2007.�Após�a�adopção,�em�17�de�Janeiro�de�2008,�de�uma�resolução�

do�Parlamento�Europeu�que�critica�os�direitos�humanos�no�Egipto,�o�Governo�egípcio�cancelou�a�

reunião�do�subcomité�político�que�estava�prevista�para�pouco�depois.�A�primeira�reunião�do�

subcomité�para�as�questões�políticas�foi�finalmente�convocada�para�2�e�3�de�Junho�de�2008,�em�

Bruxelas.�Este�diálogo�permitiu�a�ambas�as�partes�debater�as�questões�de�direitos�humanos�de�modo�

aberto�e�construtivo.�

�

O�debate�nacional�sobre�a�situação�dos�direitos�humanos�no�Egipto,�e�um�certo�grau�de�arbitragem,�

são�assegurados�pelo�Conselho�Nacional�para�os�Direitos�Humanos�(NCHR),�cuja�composição�

inclui�figuras�políticas,�académicos,�advogados,�funcionários�de�Estado�e�–�em�menor�proporção�–�

representantes�da�sociedade�civil.�A�UE�louvou�o�empenho�do�Governo�egípcio�em�promover�os�

direitos�humanos�através�de�uma�estratégia�nacional�e�saudou�o�cumprimento�do�plano�nacional�

pelo�NCHR.�

�

O�NCHR�publicou�em�Março�de�2008�o�seu�quarto�relatório�anual,�que�incluía�recomendações�ao�

Governo�egípcio.�O�relatório�salientou�que�as�promessas�e�compromissos�internacionais�do�Egipto,�

bem�como�as�suas�estratégias�nacionais�no�sentido�de�promover�os�direitos�humanos�não�se�

conseguiram�materializar�em�melhoramentos�concretos,�nem�em�termos�legislativos�nem�em�termos�

executivos;�a�procura�inflexível�de�segurança�e�estabilidade�por�parte�das�autoridades�tem�

prioridade�e�pesa�significativamente�sobre�os�direitos�civis�e�políticos.�O�relatório�critica�também�o�

facto�de,�em�2007,�o�Governo�ter�envidado�todos�os�esforços�para�condenar�os�relatórios�

internacionais�sobre�a�situação�dos�direitos�humanos�no�Egipto.�

�

A�realização�de�eleições�livres�e�justas,�de�acordo�com�todas�as�normas�internacionais,�é�crucial�para�

que�se�avance�na�via�de�uma�sociedade�mais�democrática.�A�UE�acompanhou�atentamente�as�

eleições�locais�de�8�de�Abril�de�2008,�que�decorreram�em�conformidade�com�as�alterações�

constitucionais�de�Março�de�2007.�Há�algumas�preocupações�quanto�à�ocorrência�de�graves�falhas�

no�processo�eleitoral.�Muitos�candidatos�potenciais�foram�impedidos,�por�diferentes�razões,�de�se�

apresentar�às�eleições.�A�UE�incentivou�as�autoridades�egípcias�a�reverem�o�quadro�eleitoral�a�fim�

de�assegurar�o�cumprimento�das�normas�internacionais,�inclusive�no�tocante�ao�direito�de�ser�eleito.�
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A�UE�manifestou�a�sua�preocupação�por�em�26�de�Maio�de�2008�o�Parlamento�egípcio�ter�votado�o�

prolongamento�do�estado�de�emergência,�em�vigor�há�várias�décadas,�até�31�de�Maio�de�2010,�ou�

até�ter�sido�aprovada�legislação�antiterrorista.�A�UE�espera�que�esta�decisão�seja�revogada,�

aguardando�ao�mesmo�tempo�a�adopção,�o�mais�rapidamente�possível,�de�legislação�antiterrorista�

conforme�com�os�padrões�internacionais.�

�

Contrariamente�às�expectativas�de�uma�maior�liberalização�política�na�sequência�das�eleições�

de�2005,�a�UE�está�também�seriamente�preocupada�com�a�tendência�para�a�sistemática�detenção�e�

perseguição�penal�de�opositores�políticos,�nomeadamente�membros�da�Irmandade�Muçulmana.�É�

também�preocupante�o�recurso�a�tribunais�militares�para�tratar�processos�civis.�O�último�processo�

referiuJse�ao�julgamento�de�40�figuras�de�topo�da�Irmandade�Muçulmana�e�conduziu�à�condenação�

de�25�dessas�figuras�a�penas�que�chegaram�aos�10�anos�de�prisão�–�a�pena�máxima.�O�número�de�

queixas�de�tortura,�detenção�administrativa�e�maus�tratos�de�detidos�são�igualmente�motivo�de�

grande�preocupação�para�a�UE.��

�

A�liberdade�de�associação�continua�limitada.�Como�nota�positiva,�o�sistema�judiciário�concedeu�ao�

Centro�dos�Sindicatos�e�dos�Serviços�de�Trabalhadores�o�direito�de�funcionar�e�de�se�registar�como�

ONG�–�quase�um�ano�após�esse�Centro�ter�sido�encerrado�por�decreto�administrativo.��

�

Embora�se�estejam�a�desenvolver�os�jornais�independentes�e�da�oposição,�e�os�meios�de�

comunicação�se�possam�exprimir�de�forma�mais�aberta,�as�autoridades�levaram�a�tribunal�vários�

jornalistas�e�editores�de�jornais,�que�sofreram�condenações�(actualmente�em�recurso).�As�

autoridades�estão�a�aumentar�o�seu�controlo�sobre�a�Internet,�que�inclui�a�perseguição�de�

"bloguistas".�TêmJse�registado�queixas�de�restrições�à�liberdade�religiosa,�em�especial�através�da�

perseguição�das�pessoas�convertidas�ou�da�recusa�de�alteração�dos�seus�registos�civis.�

�

O�Conselho�Nacional�da�Infância�e�Maternidade�(NCCM)�tem�desenvolvido�campanhas�públicas,�

com�o�apoio�das�autoridades,�no�sentido�de�ilegalizar�a�mutilação�genital�feminina�e�promover�o�

direito�das�mulheres�ao�divórcio,�bem�como�uma�campanha�contra�a�violência�doméstica.�A�

mutilação�genital�feminina�foi�oficialmente�proibida�em�Junho�de�2007.��
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A�Comissão�Europeia�lançou�através�do�IEDDH�(Instrumento�Europeu�para�a�Democracia�e�os�

Direitos�Humanos)�um�convite�à�apresentação�de�propostas�destinadas�a�"Reforçar
o
papel
da


sociedade
civil
na
promoção
dos
direitos
humanos
e
das
reformas
democráticas"�no�Egipto.�Será�

concedido�um�montante�total�de�EUR�873�000�a�projectos�que�apoiem�processos�eleitorais�

democráticos,�promovam�os�direitos�sociais�e�económicos�ou�combatam�a�tortura�e�os�maus�tratos.�

�

Jordânia�

�

O�respeito�pelos�princípios�democráticos,�pelos�direitos�humanos�e�pelas�liberdades�fundamentais�

constitui�um�elemento�essencial�do�Acordo�de�Associação�com�a�Jordânia�e�é�uma�prioridade�do�

Plano�de�Acção�da�PEV.�A�Jordânia�foi�o�primeiro�país�da�PEV�a�instituir�um�Subcomité�para�os�

direitos�humanos�e�a�democracia.�Graças�a�esse�Subcomité,�estabeleceuJse�agora�um�diálogo�

positivo�com�o�Governo.�A�terceira�reunião�de�diálogo�em�25�de�Junho�de�2008�ofereceu�a�

oportunidade�de�debater�em�pormenor�muitas�questões�de�interesse�comum.�

�

A�União�Europeia�saudou�a�adopção�em�2007�de�leis�sobre�a�reforma�política,�da�lei�sobre�partidos�

políticos�e�da�lei�sobre�eleições�municipais.�A�UE�incentivou�a�Jordânia�a�levar�por�diante,�ou�a�

acelerar,�a�implementação�efectiva�destas�leis.�A�participação�feminina�na�vida�política�aumentou,�

já�que�a�nova�lei�dos�municípios�introduziu�uma�quota�de�20%�de�mulheres�nos�conselhos�

municipais.�Este�é�um�primeiro�passo�importantíssimo�para�que�as�mulheres�participem,�de�facto,�na�

vida�política�pelos�seus�próprios�méritos.�A�UE�encorajou�igualmente�a�Jordânia�a�implementar�as�

recomendações�específicas�do�Comité�da�Agenda�Nacional,�tais�como�a�criação�de�um�comité�

independente�para�organizar�e�supervisionar�as�eleições�e�para�processar�as�queixas,�de�forma�a�

assegurar�a�transparência�do�processo�eleitoral.�A�UE�manifestou�a�sua�disponibilidade�para�prestar�

assistência�à�Jordânia�na�preparação�das�próximas�eleições�parlamentares�em�2011.�

�

A�UE�salientou�outros�elementos�positivos,�tais�como�a�adopção�de�uma�lei�sobre�violência�

doméstica�e�uma�lei�sobre�o�acesso�à�informação,�a�comissão�antiJcorrupção�que�iniciou�os�seus�

trabalhos�em�Janeiro�de�2008�e�a�promoção�da�igualdade�de�tratamento�para�as�mulheres�–�quotas�

nos�conselhos�municipais�e�a�criação�de�uma�unidade�especial�no�Ministério�do�Trabalho.�A�UE�

saudou�a�Lei�de�2007�sobre�a�imprensa�e�as�publicações,�que�alargou�a�actual�legislação�e�reforçou�a�

protecção�dos�jornalistas�e�das�liberdades�fundamentais.�Ao�mesmo�tempo�a�UE�salientou�a�

necessidade�de�maior�coerência�entre�esta�lei�e�o�Código�Penal.��
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A�UE�manifestou�sérias�preocupações�sobre�a�lei�da�sociedade�civil�recentemente�adoptada�pelo�

Parlamento,�que�não�teve�em�conta�as�recomendações�e�objecções�das�organizações�da�sociedade�

civil.�A�UE�valorizou�positivamente�o�papel�destas�últimas�no�processo�de�reforma�e�salientou�a�

importância�das�consultas�à�sociedade�civil�sobre�a�nova�lei�relativa�à�sociedade�civil.��

�

A�UE�manifestou�a�esperança�de�que�a�implementação�da�lei�recentemente�alterada�sobre�

agrupamentos�públicos�fosse�capaz�de�estabelecer�o�equilíbrio�entre�a�necessidade�de�garantir�a�

segurança�e�a�necessidade�de�dar�à�população�o�espaço�para�formular�e�manifestar�a�sua�opinião�e�

participar�na�vida�pública.�A�UE�reconheceu�que�a�nomeação�do�primeiro�Provedor�de�Justiça�

constitui�um�quadro�institucional�para�a�protecção�dos�direitos�dos�cidadãos.�A�UE�encorajou�a�

Jordânia�a�realizar�campanhas�de�informação�pública�a�fim�de�que�os�cidadãos�fiquem�a�saber�em�

que�consiste�esse�cargo�de�Provedor�de�Justiça.�

�

A�UE�reconheceu�as�medidas�recentemente�adoptadas�para�combater�a�tortura�e�outros�tratamentos�

cruéis,�desumanos�ou�degradantes.�Saudou�o�facto�de�a�definição�de�tortura�da�legislação�jordana�ter�

sido�alinhada�pela�Convenção�da�ONU�contra�a�Tortura.�

�

A�UE�saudou�ainda�as�moratórias�de
facto�sobre�execuções,�em�vigor�desde�Maio�de�2006.�

Convidou�a�Jordânia�a�ir�ainda�mais�longe�e�a�abolir�a�pena�capital,�tanto�na�prática�como�na�

legislação.�A�ratificação�do�segundo�Protocolo�Facultativo�referente�ao�Pacto�Internacional�sobre�os�

Direitos�Civis�e�Políticos�seria�um�instrumento�apropriado�para�esse�fim.�

�

A�Agenda�Nacional�da�Jordânia�e�o�Programa�Nacional�de�Desenvolvimento�Económico�e�

Social�2009J2011�sublinham�a�necessidade�de�reforçar�a�independência�do�sistema�judiciário.�A�

Agenda�Nacional�declarou�explicitamente�que�era�necessário�assegurar�um�orçamento�independente�

para�o�sistema�judiciário,�pelo�que�a�UE�se�congratulou�com�a�intenção�da�Jordânia�de�implementar�

um�roteiro�para�a�independência�financeira�a�partir�de�2009.�
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Líbano�

�

O�desempenho�global�do�Líbano�em�matéria�de�direitos�humanos�mantémJse�contrastado,�apesar�

das�melhorias�registadas�desde�a�retirada�da�Síria�em�2005.�Embora�os�direitos�civis�e�políticos�

sejam�de�modo�geral�respeitados,�a�maior�parte�das�dificuldades�prendeJse�com�as�práticas�do�

aparelho�judiciário�e�de�segurança,�a�debilidade�do�Estado�de�direito,�as�deficiências�da�

administração�e�a�corrupção.�Outras�preocupações�são�as�condições�de�detenção�e�as�queixas�de�

tortura.�As�perspectivas�de�reforma�nos�domínios�da�democratização,�dos�direitos�humanos�e�da�

governação�sofreram�um�abrandamento�devido�à�instabilidade�política�–�nomeadamente�ao�conflito�

de�2006�entre�Israel�e�o�Hezbollah�e�ao�impasse�político�que�se�lhe�seguiu�–,�que�limitou�

gravemente�a�actividade�governamental�e�legislativa.�Com�a�melhoria�da�situação�após�o�acordo�de�

Doha,�em�Maio�de�2008,�seguido�pela�eleição�de�um�Presidente�e�pela�formação�de�um�governo�de�

unidade�nacional,�esperaJse�que�a�atmosfera�geral�se�possa�tornar�mais�favorável.�Existe�

actualmente�uma�oportunidade�para�impulsionar�um�processo�de�reformas�que�aproxime�a�

organização�das�eleições�da�prática�internacional.��

�

O�facto�de�muitos�grupos�políticos�estarem�armados�contribui�para�um�ambiente�de�tensão�em�que�

certas�liberdades�básicas�se�encontram�ameaçadas,�como�testemunhado�pelos�

acontecimentos�de�Maio�de�2008�em�Beirute�e�em�outros�pontos�do�Líbano,�em�que�se�verificaram�

violações�dos�direitos�humanos.�Continuaram�os�confrontos�no�Norte�do�Líbano.�

�

Foram�obtidos�alguns�progressos�na�regularização�da�situação�do�número�significativo�de�

refugiados�do�Iraque�no�Líbano�(100�000).�No�entanto,�é�ainda�muito�problemática�a�situação�dos�

refugiados�palestinianos�e�dos�trabalhadores�migrantes.��

�
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No�que�se�refere�aos�palestinianos,�as�condições�de�vida�são�extremamente�difíceis�e,�apesar�dos�

bons�ofícios�do�Comité�para�o�diálogo�líbanoJpalestiniano�e�dos�esforços�envidados�pelo�Governo�

no�âmbito�da�iniciativa�destinada�a�melhorar�os�campos,�os�refugiados�palestinianos�continuam�a�

não�beneficiar�de�um�acesso�normal�ao�mercado�de�trabalho�e�a�não�ter�direito�à�propriedade�

privada.�As�difíceis�condições�de�vida�nos�campos�de�refugiados�prestamJse�a�ser,�e�têm�sido,�

exploradas�por�grupos�extremistas,�como�ficou�patente�por�ocasião�do�prolongado�conflito�(MaioJ

JAgosto�de�2007)�no�campo�de�refugiados�de�Nahr�elJBared.�Em�Junho�de�2008,�a�UE�apelou�à�

transformação�da�moratória�de�facto�sobre�a�pena�de�morte�em�vigor�no�Líbano�por�uma�moratória�

de�direito,�na�pendência�da�abolição�definitiva�da�pena�capital.�Foi�também�evocado,�na�mesma�

ocasião,�o�compromisso�do�Líbano�(assumido�no�quadro�do�primeiro�Grupo�da�PEV�para�os�

Direitos�Humanos)�de�assinar�e�ratificar�o�Protocolo�Facultativo�à�Convenção�contra�a�Tortura.��

�

Líbia�

�

A�situação�dos�direitos�humanos�na�Líbia�continua�a�ser�extremamente�preocupante.�A�UE�constata�

a�existência�de�um�certo�número�de�obstáculos�ao�exercício�dos�direitos�civis�e�políticos,�

nomeadamente�no�que�respeita�à�liberdade�de�expressão,�de�imprensa�e�de�associação.�Os�partidos�

políticos�são�proibidos;�o�sistema�judicial�não�é�de�modo�algum�isento�de�influências�da�área�

política.�As�detenções�em�regime�de�isolamento,�a�tortura�e�a�pena�de�morte�são�prática�corrente.�

Após�o�desfecho�favorável�do�caso�do�pessoal�médico�búlgaro�e�palestiniano�no�Verão�de�2007,�

a�UE�iniciou�o�processo�de�abertura�de�negociações�com�a�Líbia�para�a�conclusão�de�um�acordoJ

Jquadro.�Esse�acordo�deverá�abranger�um�vasto�leque�de�questões�políticas,�através�do�diálogo�

político�e�da�cooperação�nos�domínios�da�política�externa�e�de�segurança.�O�respeito�pelos�direitos�

humanos,�pelas�liberdades�fundamentais�e�pelos�princípios�democráticos�constituirá�um�elemento�

essencial�do�acordo.�No�decurso�das�negociações,�a�UE�está�empenhada�em�iniciar�um�diálogo�

construtivo�com�a�Líbia�sobre�o�reforço�do�respeito�pelos�direitos�humanos�e�liberdades�

fundamentais,�o�Estado�de�direito�e�a�boa�governação,�a�fim�de�incentivar�o�país�nas�suas�reformas.�
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Marrocos�

�

A�segunda�reunião�do�Subcomité�para�os�Direitos�Humanos,�Democratização�e�Governação�teve�

lugar�em�Bruxelas�a�27�de�Novembro�de�2007.�Os�debates�permitiram�continuar�o�diálogo�sobre�um�

vasto�leque�de�temas�relacionados�com�a�democracia�e�o�Estado�de�direito.�Foram�também�

debatidos�o�reforço�da�capacidade�administrativa�com�vista�a�melhorar�a�aplicação�das�medidas�

legislativas,�o�funcionamento�do�sistema�judicial�e�a�promoção�dos�direitos�humanos�e�das�

liberdades�fundamentais.�No�que�diz�respeito�às�eleições�legislativas�de�Setembro�de�2007,�a�UE�

constatou�progressos�significativos�por�comparação�com�a�experiência�anterior.�Ainda�assim,�fezJse�

sentir�fortemente�a�necessidade�de�estabelecer�um�enquadramento�legal�claro�para�um�mecanismo�

independente�de�observação�eleitoral.�O�Rei�de�Marrocos�salientou�a�necessidade�de�lançar�

importantes�reformas�no�sector�da�justiça.�Essas�reformas�são�apoiadas�por�programas�da�UE�

destinados�a�modernizar�o�aparelho�judiciário�(modernização�do�sistema�prisional�e�formação�de�

juízes/magistrados�do�Ministério�Público).�Foi�iniciado�um�processo�de�revisão�do�código�penal.��

�

Marrocos�reformou�o�Código�da�Família�no�sentido�de�promover�o�papel�da�mulher�na�sociedade.�

Alterou�também�o�Código�da�Nacionalidade�de�modo�a�permitir�que�os�filhos�de�mãe�marroquina�e�

pai�estrangeiro�tenham�a�nacionalidade�marroquina.�As�mulheres�têm�maior�representação�no�novo�

Governo.�Tem�sido�feito�um�grande�esforço�para�combater�a�violência�contra�as�mulheres;�foi�

nomeadamente�criado�um�sistema�de�informação,�e�têm�sido�organizadas�campanhas�de�

sensibilização�para�o�grande�público.�

�

No�que�diz�respeito�aos�direitos�humanos�e�liberdades�fundamentais,�Marrocos�deu�início,�com�o�

apoio�da�UE,�à�preparação�de�uma�estratégia�e�de�um�plano�de�acção�nestes�domínios.�Subsistem�

ainda�importantes�problemas�nas�áreas�da�liberdade�de�associação�e�da�liberdade�de�expressão.�

�

No�quadro�do�instrumento�da�PEV,�a�Comissão�Europeia�lançou�igualmente�um�programa�de�apoio�

à�implementação�das�recomendações�da�Instância�Equidade�e�Reconciliação�(IER)�e,�

nomeadamente,�do�processo�de�reparação.�Além�disso,�a�Comissão�Europeia�intensificou�a�sua�

cooperação�com�as�ONG,�concedendoJlhes�assistência�financeira�do�Instrumento�Europeu�para�a�

Democracia�e�os�Direitos�Humanos�para�reforçar�o�papel�da�sociedade�civil�na�promoção�dos�

direitos�humanos�e�das�reformas�democráticas�em�Marrocos.��
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Sara�Ocidental�

�

A�UE�continuou�a�acompanhar�de�perto�a�evolução�da�situação�no�que�se�refere�à�questão�do�Sara�

Ocidental�e�a�fazer�ouvir�a�sua�voz�acerca�dos�aspectos�humanitários�associados�ao�conflito.�A�

questão�foi�debatida�no�diálogo�político�realizado�com�Marrocos�por�ocasião�do�Conselho�de�

Associação�de�17�de�Novembro�de�2007,�bem�como�por�ocasião�do�Diálogo�Político�Reforçado�

de�21�de�Dezembro�de�2007.�Foi�ainda�discutida�com�a�Argélia�na�reunião�do�Conselho�de�

Associação�de�10�de�Março�de�2008.�Continuaram�a�registarJse�problemas�em�matéria�de�direitos�

humanos�relacionados�com�a�liberdade�de�expressão�e�de�reunião�e�com�o�acesso�ao�território�sob�

administração�marroquina�e�aos�campos�de�refugiados�na�zona�de�Tindouf,�em�território�argelino�

sob�o�controlo�da�Frente�Polisário.�Na�vertente�política,�o�processo�de�negociação�iniciado�na�

sequência�da�adopção,�em�30�de�Abril�de�2007,�da�Resolução�1754�do�Conselho�de�Segurança�da�

ONU,�não�deu�todavia�ainda�quaisquer�resultados�tangíveis.�

�

Síria�

�

A�situação�da�Síria�no�domínio�dos�direitos�humanos�continua�a�ser�de�um�modo�geral�insatisfatória,�

devido�à�posição�preponderante�dos�serviços�de�segurança�e�à�inexistência�de�uma�sociedade�civil�

sólida.�A�Constituição�síria�garante,�em�princípio,�os�principais�direitos�políticos,�civis�e�sociais.�

Todavia,�a�Lei�de�Emergência�impede�de�facto�os�cidadãos�de�exercerem�os�seus�direitos�civis�e�

políticos�fundamentais.��

Em�Dezembro�de�2007�e�Janeiro�de�2008,�os�Serviços�de�Segurança�do�Estado�sírios�detiveram�

activistas�políticos�em�todo�o�país,�na�sequência�de�uma�reunião�da�iniciativa�"Declaração
de


Damasco
para
uma
mudança
nacional
democrática"�havida�em�1�de�Dezembro�de�2007,�em�que�

uma�ampla�coligação�de�activistas�apelou�à�realização�de�reformas�políticas.�Doze�dirigentes�desse�

movimento�estão�agora�a�ser�julgados�no�Tribunal�Penal�de�Damasco.�A�UE�e�vários�EstadosJ

JMembros�expressaram�reiteradamente�a�sua�apreensão�com�a�detenção�dos�activistas�da�sociedade�

civil�sírios,�baseada�na�manifestação�pacífica�dos�seus�pontos�de�vista,�e�apelaram�à�sua�libertação.��

A�detenção�arbitrária�é�um�problema�persistente.�Os�suspeitos�podem�ficar�detidos�sem�acusação�ou�

julgamento�durante�longos�períodos.�Não�há�forma�de�recorrer�de�uma�detenção�ilegal.�Segundo�os�

advogados,�defensores�dos�direitos�humanos�e�antigos�presos,�a�tortura�continua�a�ser�aplicada,�

especialmente�no�interrogatório�de�suspeitos,�incluindo�membros�da�oposição�política.��
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As�promessas�de�maior�liberalização�política�–�abrandamento�da�Lei�de�Emergência,�concessão�da�

cidadania�aos�Curdos�apátridas,�adopção�de�uma�lei�sobre�pluripartidarismo�–�não�tiveram�

expressão�concreta.�

As�autoridades�sírias�mostramJse�tradicionalmente�relutantes�em�debater�questões�de�direitos�

humanos�com�interlocutores�externos,�incluindo�a�UE.�Invocam�a�soberania�nacional�e�a�falta�de�um�

quadro�institucional�adequado�como�o�Acordo�de�Associação�UEJSíria.�Contudo,�os�representantes�

da�UE�dispõem�da�possibilidade�de�assistir�regularmente�aos�julgamentos�no�Tribunal�da�Segurança�

do�Estado,�no�Tribunal�Militar�e�no�Tribunal�Penal.�

�

A�questão�do�Acordo�de�Associação�com�a�Síria�poderá�vir�a�ser�reexaminada�à�luz�de�um�

desanuviamento�das�relações�entre�Damasco�e�o�Ocidente.�

�

Desde�o�início�da�guerra�no�Iraque,�a�Síria�tem�acolhido�generosamente�os�refugiados,�cujo�número�

aumentou�exponencialmente�em�2006�e�no�início�de�2007.�Para�ajudar�a�Síria�a�fazer�face�a�este�

afluxo�maciço�de�refugiados,�a�UE�e�os�seus�EstadosJMembros�forneceram�assistência�humanitária�

e�prestaram�apoio�às�autoridades�para�o�reforço�da�capacidade�nacional�de�resposta�às�necessidades�

mais�prementes�no�domínio�da�saúde�e�da�educação.
A�atitude�da�Síria�para�com�os�refugiados�

iraquianos,�nomeadamente�a�sua�disponibilidade�para�cooperar�com�a�UE�nesta�matéria,�pode�ser�

identificada�como�o�primeiro�passo�na�melhoria�das�relações�entre�as�duas�partes.�
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Tunísia�

�

A�UE�congratulaJse�com�o�facto�de�ter�sido�finalmente�possível�reunir,�em�Tunes,�

a�12�de�Novembro�de�2007,�a�Subcomissão�para�os�Direitos�Humanos.�Foi�a�primeira�vez�que�se�

realizou�um�diálogo�estruturado�sobre�direitos�humanos�e�democracia�entre�a�UE�e�a�Tunísia.�A�

promoção�do�respeito�pelos�direitos�humanos�é�um�objectivo�central�da�política�da�UE�para�com�a�

Tunísia.�Nesta�primeira�reunião,�a�UE�assinalou�a�persistente�ausência�de�respeito�pelos�direitos�

humanos�e,�em�particular,�pela�liberdade�de�expressão�e�de�associação.�As�ONG�com�actividade�na�

área�da�defesa�dos�direitos�humanos�e�os�activistas�dos�direitos�humanos�enfrentam�vários�

obstáculos�e�não�podem�trabalhar�livremente�na�promoção�destes�direitos,�sendo�a�Liga�dos�Direitos�

do�Homem�uma�ilustração�óbvia�deste�problema.�A�liberdade�de�imprensa�e�dos�meios�de�

comunicação�social�é�também�uma�área�onde�se�faz�sentir�a�necessidade�de�uma�abordagem�mais�

pluralista.�O�reforço�do�papel�e�da�participação�da�sociedade�civil�na�vida�política,�com�vista�às�

eleições�de�2009,�deverá�constituir�uma�prioridade.�A�conjuntura�política�na�Tunísia�e�as�questões�

relacionadas�com�os�direitos�humanos�foram�também�analisadas�na�reunião�de�diálogo�político�entre�

a�UE�e�a�Tunísia�que�se�realizou�no�quadro�da�sexta�reunião�do�Conselho�de�Associação,�em�

Bruxelas,�a�19�de�Novembro�de�2007.�

�

6.3.� Rússia�e�Ásia�Central�

�

Embora�os�direitos�humanos�sejam�garantidos�na�Rússia�pela�Constituição,�e�não�obstante�a�

participação�da�Rússia�em�muitas�convenções�internacionais�em�matéria�de�direitos�humanos,�a�UE�

continua�gravemente�preocupada�com�degradação�da�situação�dos�direitos�humanos�na�Rússia,�em�

especial�no�tocante�ao�respeito�pelo�Estado�de�direito,�à�liberdade�de�opinião�e�de�reunião,�à�

liberdade�da�imprensa,�à�situação�das�organizações�nãoJgovernamentais�(ONG)�russas�e�da�

sociedade�civil,�à�situação�na�Chechénia�e�noutras�zonas�do�Norte�do�Cáucaso.�

�

Tendo�sido�acordado�na�Cimeira�UEJRússia�realizada�na�Haia,�em�Novembro�de�2004,�iniciar�um�

diálogo�periódico�sobre�os�direitos�humanos,�as�consultas�UEJRússia�neste�domínio�passaram�a�

efectuarJse�de�seis�em�seis�meses133.�

������������������������������������������������������
133� Ver�secção�2.6.5�Consultas�sobre�direitos�humanos�com�a�Federação�da�Rússia.�
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No�contexto�das�eleições�parlamentares�e�presidenciais�de,�respectivamente,�Dezembro�de�2007�e�

Março�de�2008,�a�UE�manifestou�a�sua�preocupação�ante�as�restrições�impostas�à�liberdade�de�

reunião�e�às�manifestações�da�oposição.�Nos�casos�em�que�os�comícios�da�oposição�chegaram�a�

realizarJse�apesar�das�proibições,�registaramJse�vários�casos�de�brutalidade�policial,�recurso�

desproporcionado�à�força�e�detenções�arbitrárias.�O�controlo�governamental�dos�principais�meios�de�

comunicação�social�na�Rússia,�com�especial�destaque�para�a�televisão,�é�outro�aspecto�preocupante,�

como�se�verificou�em�particular�nas�recentes�campanhas�para�as�eleições�parlamentares�e�

presidenciais,�onde�a�ausência�de�igualdade�de�acesso�da�oposição�aos�meios�de�comunicação,�bem�

como�a�utilização�dos�"recursos�administrativos",�não�permitiram�que�as�eleições�fossem�

verdadeiramente�competitivas.�No�caso�das�eleições�presidenciais,�o�limiar�de�dois�milhões�de�

assinaturas�a�recolher�para�a�oficialização�de�outras�candidaturas�presidenciais�além�das�dos�

candidatos�designados�pelos�partidos�da�Duma�constitui�um�obstáculo�excessivamente�difícil�de�

transpor�e,�por�isso�mesmo,�um�convite�à�fraude.�

�

São�também�extremamente�preocupantes�os�perigos�a�que�estão�expostos�os�jornalistas�na�Rússia.�

Embora�em�2007�só�tenha�sido�morto�um�jornalista�na�Rússia�(contra�5�em�2006),�quase�todos�os�

casos�desta�natureza�continuam�por�esclarecer.�

�

A�situação�das�organizações�não�governamentais�russas�e�da�sociedade�civil�continua�a�ser�difícil,�

embora�até�à�data�a�alteração�da�legislação�aplicável�às�ONG�não�tenha�levado�ao�encerramento�de�

qualquer�ONG�influente�e�com�posições�críticas.�Todavia,�as�disposições�da�legislação�sobre�

as�ONG�são�muitas�vezes�aplicadas�de�uma�forma�que�sobrecarrega�as�ONG�em�termos�de�

encargos,�despesas�e�dispêndio�de�tempo.�Além�disso,�são�também�preocupantes�as�diferenças�

regionais�no�modo�como�é�aplicada�a�legislação�sobre�as�ONG.�

�

Uma�série�de�leis�e�disposições�aprovadas�no�contexto�geral�da�luta�contra�o�terrorismo�restringem�a�

liberdade�de�opinião�e�de�expressão,�em�especial�das�forças�da�oposição,�das�ONG�e�dos�meios�de�

comunicação.�A�UE�continua�preocupada�com�a�Lei�AntiJExtremismo,�na�qual�a�definição�ainda�

muito�lata�de�extremismo�abole�a�distinção�entre�aquilo�que�são�actividades�oposicionistas�e�aquilo�

que�é�extremismo.�
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Continuam�a�ser�motivo�de�preocupação�as�notícias�de�que�o�pessoal�dos�serviços�policiais�russos�

recorre�aos�maus�tratos�e�à�tortura,�embora�estejam�a�envidarJse�esforços�para�dar�solução�a�este�

problema.�Este�problema�é�agravado�pelo�facto�de,�em�muitos�casos,�os�agentes�não�serem�

responsabilizados�pelos�seus�actos.�A�tendência�dos�tribunais�russos�para�basearem�as�condenações�

que�proferem�unicamente�nas�confissões�dos�suspeitos�vem�também�contribuir�para�o�hábito�de�

recorrer�aos�maus�tratos�enraizado�nas�instituições�de�prisão�preventiva.�Além�disso,�as�condições�

que�se�vivem�nas�prisões�são�de�extrema�dureza,�chegando�a�pôr�em�perigo�a�vida�dos�detidos.�

MantémJse�o�problema�dos�maus�tratos�entre�os�presos,�sabendoJse�que�a�situação�é�explorada�ou�

incentivada�(nalguns�casos�mesmo�institucionalizada)�pela�administração�de�determinadas�

instituições�prisionais�para�manter�a�ordem�pelo�terror.�

�

Nas�forças�armadas,�as�praxes�de�iniciação�continuam�a�ser�um�problema�grave,�embora�estejam�a�

ser�feitas�tentativas�para�dar�solução�a�este�problema.�De�acordo�com�indicações�do�Ministério�da�

Defesa,�só�nos�primeiros�nove�meses�de�2007�foram�vinte�os�militares�que�morreram,�vítimas�de�

incidentes�associados�as�estas�práticas.�Infelizmente,�ao�que�parece,�são�poucos�os�acusados�neste�

tipo�de�incidentes�que�chegam�a�ser�responsabilizados�ou�levados�a�tribunal.�A�elevada�taxa�de�

suicídio�que�se�verifica�nas�forças�armadas�–�e�as�suas�causas�–�é�outro�dos�problemas�para�que�se�

impõe�uma�solução�eficaz.�

�

Todos�os�relatos�apontam�para�a�persistência�de�elevados�níveis�de�racismo�e�xenofobia�na�Rússia,�

sendo�particularmente�marcados�os�preconceitos�contra�os�chechenos,�os�caucasianos,�os�rom,�os�

judeus,�os�turcos�mesquetianos,�os�africanos�e�os�asiáticos.�A�discriminação�racial�é�outro�dos�

problemas.�Embora�o�Código�de�Trabalho�contenha�disposições�pormenorizadas�contra�a�

discriminação�racial�no�emprego,�parecem�ser�raros�os�casos�em�que�são�respeitadas.�A�

discriminação�racial�resulta�na�limitação�do�acesso�das�minorias�étnicas�à�educação,�habitação,�

serviços�e�locais�públicos,�e�ainda�à�cidadania�e�ao�sistema�de�registo.�É�frequente�a�polícia�ser�

acusada�de�ter�um�comportamento�discriminatório�e�arbitrário�para�com�as�minorias�mais�visíveis.�
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Embora�a�Rússia�esteja�a�levar�a�cabo�um�amplo�processo�de�reformas�no�domínio�judicial�e�o�

Presidente�Medvedev�tenha�salientado�a�sua�intenção�de�combater�o�"niilismo�jurídico"�na�Rússia,�o�

sistema�judicial,�em�especial�a�nível�dos�tribunais�de�instância�inferior,�não�respeita�suficientemente�

os�direitos�humanos�e�evidencia�falta�de�independência.�A�maioria�das�decisões�do�Tribunal�

Europeu�dos�Direitos�do�Homem�contra�a�Rússia�resultam�do�facto�de�o�sistema�administrativo�

russo�não�ter�posto�em�prática�as�decisões�tomadas�pelos�tribunais�russos.�Tem�havido�notícias�de�

interferência�estatal�com�o�objectivo�de�impedir�que�cidadãos�russos�apresentem�queixas�ao�TEDH,�

das�quais�as�mais�alarmantes�dão�conta�de�queixas�apresentadas�ao�TEDH�em�processos�

relacionados�com�o�conflito�no�Norte�do�Cáucaso.�Além�disso,�o�funcionamento�do�TEDH�vêJse�

também�ameaçado�pelo�facto�de�o�Parlamento�Russo�(Duma)�não�ter�ratificado�o�Protocolo�n.º�14�

do�Conselho�da�Europa�sobre�o�TEDH,�que�é�essencial�para�garantir�o�seu�futuro�funcionamento,�

tendo�em�conta�o�aumento�constante�da�carga�de�trabalho.�

�

Apesar�de�a�guerra�na�Chechénia�ter�terminado�e�de�estar�em�curso�o�processo�de�reconstrução�

daquela�República,�continua�a�ser�preocupante�a�situação�dos�direitos�humanos�no�Norte�do�

Cáucaso,�onde�são�ainda�frequentes�e�numerosas�as�violações�desses�direitos,�como�os�

desaparecimentos�forçados,�tortura,�detenções�arbitrárias,�assédio�de�defensores�dos�direitos�

humanos�e�restrições�à�liberdade�de�expressão.�Embora�na�Chechénia�a�situação�tenha�melhorado�

nos�últimos�dois�anos�a�este�nível,�em�contrapartida,�tem�vindo�a�degradarJse�na�vizinha�Ingúchia�e�

no�Daguestão.�A�Rússia�continua�a�recusar�autorização�para�que�o�Relator�Especial�da�ONU�para�a�

Tortura�efectue�visitas�a�prisões�no�Norte�do�Cáucaso�nas�condições�habituais�e�tem�oferecido�

resistência�à�implementação�das�recomendações�do�Comité�Europeu�para�a�Prevenção�da�Tortura�

(Conselho�da�Europa).�

�

Desde�que�foi�aprovada�pelo�Conselho�Europeu�de�21�e�22�de�Junho�de�2007,�a�Estratégia�da�UE�

para�uma�Nova�Parceria�com�a�Ásia�Central�constitui�o�quadro�geral�em�que�se�inserem�as�relações�

da�UE�com�aquela�região�do�mundo.�Durante�o�ano�que�passou,�desenvolveuJse�uma�nova�

qualidade�da�cooperação�entre�a�Ásia�Central�e�a�UE,�tendoJse�intensificado�significativamente�o�

diálogo�político�com�os�países�da�região.�
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O�Conselho�continua�preocupado�com�a�situação�que�se�vive�na�Ásia�Central�em�termos�de�direitos�

humanos�e�mantémJse�empenhado�em�desenvolver�uma�actividade�tendente�a�melhorar�

concretamente�a�situação�a�esse�nível�nos�cinco�países�da�Ásia�Central,�que,�todos�eles,�embora�em�

graus�diferentes,�dão�provas�de�grande�dificuldade�para�fazer�respeitar�os�direitos�e�as�liberdades�

fundamentais.�A�Estratégia�para�uma�Nova�Parceria�com�a�Ásia�Central�reconhece�que�os�direitos�

humanos,�o�Estado�de�direito,�a�boa�governação�e�a�democratização�são�o�fundamento�em�que�

assentam�a�estabilidade�política�e�o�desenvolvimento�económico�da�Ásia�Central�a�longo�prazo.�De�

acordo�com�a�Estratégia,�os�problemas�dos�direitos�humanos�têm�pois�sido�abordados�com�cada�um�

dos�Estados�da�Ásia�Central�por�diversos�canais�e�em�todos�os�diálogos�políticos,�nomeadamente�na�

reunião�dos�Coordenadores�Nacionais�de�10�de�Março�de�2008,�em�Bruxelas,�e�na�reunião�

ministerial�UEJÁsia�Central,�realizada�em�Achgabad�em�Abril�de�2008.�A�UE�continuou�a�levantar�

questões�relacionadas�com�os�direitos�humanos�nas�reuniões�do�Comité�de�Cooperação�e�do�

Conselho�de�Cooperação�com�os�países�da�região,�bem�como�nas�reuniões�realizadas�noutros�

âmbitos,�nos�casos�em�que�esses�acordos�ainda�não�existem.�Foram�também�efectuadas�várias�

diligências�bilaterais�com�os�países�desta�região�a�respeito�de�assuntos�que�são�motivo�de�

preocupação.�

�

De�acordo�com�a�Estratégia,�a�UE�deverá�procurar�lançar�diálogos�estruturados�e�periódicos�em�

matéria�de�direitos�humanos�com�todos�os�países�da�região,�na�perspectiva�de�alcançar�resultados�

concretos.�Até�30�de�Junho�de�2008,�já�tinham�tido�lugar�diálogos�desse�teor�com�o�Usbequistão�e�o�

Turquemenistão.�Na�reunião�ministerial�UEJÁsia�Central�de�Abril�de�2008,�em�Achgabad,�chegouJ

Jse�a�um�acordo�de�princípio�no�sentido�de�iniciar�diálogos�semelhantes�com�o�Cazaquistão,�

Tajiquistão�e�República�do�Quirguizistão,�até�fins�do�ano�corrente.��

�

Faz�parte�do�mandato�do�REUE�para�a�Ásia�Central,�Pierre�Morel,�contribuir�para�a�implementação�

da�política�da�UE�em�matéria�de�direitos�humanos.�Pierre�Morel�trabalhou�de�perto�com�o�

Representante�Especial�do�SG/AR�para�os�Direitos�Humanos�e�continuou�a�abordar�esses�assuntos�

durante�as�suas�visitas�à�região�e�nos�contactos�bilaterais.��

�

Na�perspectiva�de�o�Cazaquistão�assumir�a�Presidência�da�OSCE�em�2010,�a�UE�salientou�a�

importância�de�se�implementarem�novas�reformas�políticas,�em�especial�no�domínio�dos�direitos�

humanos,�da�liberdade�de�reunião,�do�papel�da�sociedade�civil�e�das�ONG,�bem�como�da�situação�da�

oposição�política�e�da�liberdade�dos�meios�de�comunicação�social.�
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Em�13�de�Novembro�de�2007,�o�Conselho�aprovou�a�Posição�Comum�2007/734/PESC�134�que�

prorroga�determinadas�medidas�restritivas�contra�o�Usbequistão.�No�entanto,�a�fim�de�incentivar�o�

Usbequistão�a�melhorar�a�situação�dos�direitos�humanos,�e�tendo�em�conta�os�compromissos�

assumidos,�as�restrições�à�concessão�de�vistos�foram�suspensas�por�seis�meses.�Após�ter�reanalisado�

a�situação�a�29�de�Abril�de�2008,�o�Conselho�prorrogou�a�suspensão�das�restrições�à�concessão�de�

vistos�por�novo�período�de�seis�meses,�até�13�de�Novembro�de�2008.��

�

Por�ocasião�da�revisão�de�29�de�Abril,�o�Conselho�aprovou�conclusões�em�que�se�congratulava�com�

a�abolição�da�pena�de�morte,�a�introdução�do�"habeas�corpus"�e�a�libertação�de�vários�defensores�

dos�direitos�humanos,�mas�em�que�manifestava�igualmente�a�sua�preocupação�com�o�problema�dos�

direitos�humanos�noutros�domínios�e�apelava�ao�Usbequistão�para�que,�nomeadamente,�assegurasse�

a�libertação�de�defensores�dos�direitos�humanos,�concluísse�o�processo�de�acreditação�do�director�da�

"Human�Rights�Watch"�no�país,�cooperasse�com�os�Relatores�Especiais�da�ONU�para�a�Tortura�e�

para�a�Liberdade�de�Expressão�e�levantasse�as�restrições�impostas�às�ONG.�

�

A�5�de�Junho�de�2008,�teve�lugar�o�segundo�ciclo�do�diálogo�UEJUsbequistão�em�matéria�de�

direitos�humanos�135.�

�

Por�ocasião�do�primeiro�diálogo�regular�UEJTurquemenistão�sobre�direitos�humanos,�que�teve�lugar�

a�24�de�Junho�de�2008�136,�a�UE�abordou�com�o�Turquemenistão�alguns�assuntos�que�lhe�suscitam�

preocupação,�nomeadamente�nos�domínios�da�liberdade�de�associação�e�reunião,�da�liberdade�de�

expressão�e�dos�meios�de�comunicação,�da�liberdade�de�pensamento�e�de�religião,�das�condições�nas�

prisões,�da�liberdade�de�circulação�e�das�deslocações�forçadas.��

�

Com�a�República�do�Quirguizistão,�a�UE�abordou�questões�que�se�prendem�com�a�reforma�

constitucional,�a�situação�social�de�largas�camadas�da�população,�as�iniciativas�legislativas�que�

apontam�para�o�maior�controlo�das�liberdades�democráticas�e�a�limitação�do�acesso�à�informação,�

bem�como�as�eleições�legislativas�de�Dezembro�de�2007�que,�no�entender�do�ODIHR,�foram�"uma�

oportunidade�desperdiçada".�

������������������������������������������������������
134� JO�L�295�de�14.11.2007,�p.�34–39.��
135� Cf.�secção�referente�ao�Usbequistão�no�capítulo�2.6.3.��
136� Cf.�secção�referente�ao�Turquemenistão�no�capítulo�2.6.3.�
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A�UE�lamentou�o�facto�de�o�Tajiquistão�continuar�a�sofrer�sérios�reveses�na�via�da�estabilização�e�

exortou�o�país�a�introduzir�as�necessárias�melhorias�nesse�contexto.�Continua�a�ser�dramática�a�

situação�sócioJeconómica�da�maioria�da�população,�em�especial�durante�os�meses�de�Inverno,�e�as�

iniciativas�que�o�governo�esporadicamente�toma�no�sentido�de�combater�a�corrupção�e�a�má�

governação�acabam�por�asfixiar�o�desenvolvimento�da�sociedade�civil.�A�UE�abordou�também�os�

problemas�que�se�prendem�com�as�difíceis�condições�de�actuação�das�ONG�no�país�e�com�as�

restrições�à�liberdade�religiosa.�

�

6.4.� África�

�

Desde�a�aprovação�(na�Cimeira�UEJÁfrica�realizada�em�Lisboa�em�Dezembro�de�2007)�da�

Estratégia�Conjunta�ÁfricaJUE�e�respectivo�Plano�de�Acção,�tem�sido�dada�grande�atenção�à�

promoção�dos�direitos�humanos,�do�Estado�de�direito�e�da�boa�governação.��

�

Em�6�de�Dezembro�de�2007,�o�Conselho�aprovou�a�acção�comum�que�nomeia�Koen�Vervaeke�

representante�especial�da�UE�junto�da�União�Africana.�Simultaneamente�a�Comissão�nomeou�Koen�

Vervaeke�Chefe�da�Delegação�da�Comissão�Europeia�junto�da�União�Africana.�Esta�nomeação�

reflecte�a�vontade�comum�a�ambas�as�instituições�de�combinar�todos�os�instrumentos�da�UE�de�

modo�a�assegurar�a�adopção�de�uma�abordagem�coerente�a�todos�os�níveis�relativamente�à�África.��

�

A�África�e�a�UE�definiram�uma�série�de�acções�prioritárias�para�o�período�inicial�de�2008J2010�e�

decidiram�implementáJlas�no�quadro�da�Parceria�ÁfricaJUE�em�matéria�de�Governação�

Democrática�e�Direitos�Humanos.�Esta�parceria�integra�uma�série�de�acções�prioritárias�com�o�

objectivo�de�reforçar�o�diálogo,�inclusive�a�nível�mundial�e�nas�instâncias�internacionais,�promover�

o�Mecanismo�Africano�de�Avaliação�pelos�Pares�e�apoiar�a�Carta�Africana�da�Democracia,�das�

Eleições�e�da�Governação.�No�que�toca�aos�direitos�humanos,�está�a�ser�desenvolvido�um�processo�

de�diálogo�regular�entre�a�UA�e�a�UE.�As�partes�aprovaram�de�comum�acordo�os�objectivos,�o�

formato�e�a�ordem�de�trabalhos�deste�diálogo�137�.�Em�Setembro�de�2008,�o�Tribunal�Africano�dos�

Direitos�do�Homem�e�dos�Povos�tomou�a�palavra�na�Subcomissão�dos�Direitos�do�Homem�

(Parlamento�Europeu)�juntamente�com�a�principal�organização�da�sociedade�civil,�a�Coligação�para�

um�Tribunal�Africano�Eficaz�na�Defesa�dos�Direitos�do�Homem�e�dos�Povos.�

������������������������������������������������������
137� Ver�secção�2.6.4.�Diálogo�UEJUnião�Africana�sobre�direitos�humanos.�
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Além�disso,�as�questões�de�direitos�humanos�continuam�a�ser�abordadas�no�quadro�do�diálogo�

político�com�cada�um�dos�países�africanos,�sendo�esse�diálogo�acompanhado�de�abordagens�práticas�

como�por�exemplo�o�apoio�à�consolidação�da�sociedade�civil,�o�reforço�dos�parlamentos�e�

programas�de�descentralização�que�reforçam�a�participação�e�o�poder�das�autoridades�regionais�e/ou�

locais.�Ao�abrigo�do�artigo�96.º�do�Acordo�de�Cotonu,�continuam�a�ser�abordadas�com�a�Guiné�e�o�

Zimbabué�questões�relacionadas�com�violações�dos�direitos�humanos,�do�Estado�de�direito�e�dos�

processos�democráticos.�No�que�respeita�à�Guiné�registaram�alguns�avanços,�mas�as�relações�com�o�

Zimbabué�continuam�a�ser�muito�problemáticas.�Como�evolução�positiva�a�assinalar,�refiraJse�que,�

face�à�considerável�melhoria�da�situação�dos�direitos�humanos�no�Togo,�em�Novembro�de�2007�

a�UE�decidiu�revogar�as�medidas�adoptadas�e�encerrar�o�processo�de�consultas�com�a�República�do�

Togo�ao�abrigo�do�artigo�96.º�do�Acordo�de�Cotonu.��

�

África�Ocidental�

�

O�acordo�político�firmado�em�Uagadugu�em�Março�de�2007�trouxe�melhorias�em�muitos�domínios�e�

uma�esperança�de�paz�permanente�na�Costa�do�Marfim.�Em�Novembro�de�2008�este�país�deverá�

organizar�as�eleições�presidenciais�há�muito�adiadas,�tendo�a�UE�sido�convidada�a�apoiar�e�observar�

o�processo.�No�entanto,�ainda�é�lento�o�ritmo�dos�progressos�noutras�questões�essenciais�como�o�

desarmamento�e�desmantelamento�das�milícias�e�a�reunificação�das�forças�armadas.�

�

A�situação�do�Estado�de�direito�na�Libéria�melhorou�com�a�eleição�da�Presidente�Ellen�JohnsonJ

JSirleaf�As�únicas�sanções�ainda�em�vigor,�o�embargo�às�armas�e�as�restrições�de�viajar�impostas�a�

determinados�indivíduos,�foram�prorrogadas�por�um�novo�período�de�doze�meses138.�Todavia,�

persistem�os�actos�de�violência�generalizada,�e�especialmente�os�assaltos�à�mão�armada�e�as�

violações,�especialmente�em�Monróvia�e�subúrbios,�actos�que�são�mostra�da�falta�de�capacidade�da�

polícia�nacional�para�cumprir�eficazmente�as�suas�funções.�Além�disso,�falta�ainda�abordar�

determinadas�questões�que�são�cruciais�para�estabelecer�a�paz�e�a�estabilidade�a�longo�prazo,�tais�

como�a�reforma�do�sistema�jurídico�e�judicial,�a�reintegração�das�populações�afectadas�pela�guerra�e�

o�alargamento�do�Estado�de�direito�a�todo�o�país.�

������������������������������������������������������
138� Posição�Comum�2008/109/PESC�do�Conselho�relativa�a�medidas�restritivas�impostas�contra�a�Libéria�

(JO�L�38�de�13.2.2008,�p.�26).�
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Em�Maio�de�2008�a�UE,�em�formato�de�tróica,�reuniuJse�com�o�Ministro�dos�Negócios�Estrangeiros�

da�
igéria�para�tomar�decisões�quanto�à�condução�de�um�diálogo�político�reforçado�entre�a�UE�e�a�

Nigéria�que�verse�igualmente�questões�de�direitos�humanos�tanto�à�escala�mundial�como�nacional.�

A�Nigéria�desempenha�um�papel�fundamental�na�promoção�da�paz�e�estabilidade�em�África,�e�

especialmente�na�África�Ocidental.�A�UE�deverá�prestar�apoio�a�acções�prioritárias�nas�seguintes�

áreas:�paz�e�segurança,�governação�e�direitos�humanos,�comércio�e�integração�regional,�questõesJ

Jchave�de�desenvolvimento�(incluindo�a�sustentabilidade�ambiental�e�as�alterações�climáticas).�

�

Continuaram�a�ser�preocupantes�as�condições�de�segurança�no�Norte�do�Mali.�No�final�do�período�

em�apreço�foram�iniciadas�negociações�de�paz,�mediadas�pela�Argélia,�entre�os�rebeldes�e�o�

Governo�do�Mali.�Durante�o�período�em�apreço,�tanto�os�ataques�dos�rebeldes�como�a�reacção�do�

exército�provocaram�muitas�vítimas,�inclusive�civis.�EsperaJse�com�ansiedade�a�realização�da�

conferência�regional�sobre�paz�e�desenvolvimento�que�as�autoridades�têm�vindo�a�anunciar�desde�o�

Outono�de�2007.�

�

Na�Primavera�de�2008�voltaram�a�ser�praticadas�no�Senegal�agressões�de�populares�contra�

homossexuais,�tendo�a�polícia�intervindo�para�pôr�cobro�à�violência.�A�descriminalização�da�

homossexualidade�não�poderá�ser�equacionada�num�futuro�próximo,�devido�à�sensibilidade�política�

deste�problema.�A�UE�saudou�a�decisão�do�Governo�senegalês�de�julgar�o�exJPresidente�do�Chade,�

Hissène�Habré,�no�Senegal,�e�declarou�a�intenção�de�contribuir�para�o�julgamento.�

�

África�Central�

�

A�União�Europeia,�que�continua�a�acompanhar�de�perto�a�situação�dos�direitos�humanos�na�

República�Democrática�do�Congo�(RDC),�está�apreensiva�com�as�violações�persistentes�desses�

direitos,�incluindo�a�violência�sexual�contra�as�mulheres,�naquele�país�e�em�especial�a�leste.�

�

A�UE�condenou�em�diversas�ocasiões�os�actos�de�violação�dos�direitos�humanos�na�RDC,�tendo�

manifestado�a�mais�profunda�preocupação,�inclusive�nos�seus�contactos�directos�com�funcionários�

do�Estado�congolês.�Além�disso,�sempre�que�necessário�são�feitas�diligências,�junto�das�autoridades�

nacionais�competentes,�em�prol�dos�defensores�dos�direitos�humanos�ou�sobre�outras�questões�

problemáticas�neste�domínio.��



�

�

14146/1/08�REV�1� � cm/SR/jc� 172�
� DG�E�HR� �LIMITE� PT�

De�igual�modo,�os�EstadosJMembros�da�UE�e�a�Comissão�continuam�a�apoiar�a�boa�governação,�

incluindo�a�consolidação�da�democracia,�o�Estado�de�direito�e�a�reforma�do�sector�da�segurança.�

Neste�contexto,�as�duas�missões�PESD�da�EU,�EUSEC�RD�Congo�e�EUPOL�RD�Congo,�foram�

prolongadas�até�1�de�Julho�de�2009,�o�que�comprova�a�prioridade�da�UE�de�continuar�a�apoiar�a�

reforma�do�exército�e�da�polícia�em�paralelo�com�os�esforços�já�comprovados�da�CE�nos�sectores�da�

justiça�e�da�polícia.��

�

As�condições�de�segurança�no�Leste�do�país�registaram�alguma�melhoria�após�a�assinatura�do�

comunicado�de�Nairobi�e�das�declarações�de�compromisso�de�Goma�referentes�aos�Kivus.�No�

entanto,�a�progressiva�deterioração�verificada�desde�Agosto�de�2008�veio�uma�vez�mais�confirmar�a�

fragilidade�da�situação.�A�UE�continuará�a�apoiar�os�processos�políticos,�considerando�que�o�

diálogo�e�o�cumprimento�dos�compromissos�assumidos�nos�planos�político�e�da�segurança�

constituem�a�única�abordagem�sustentável�para�diminuir�as�violações�dos�direitos�humanos�e�

alcançar�uma�paz�duradoura.��

�

Além�disso,�continua�a�ser�altamente�problemática�a�falta�de�autoridade�do�Estado,�especialmente�

no�Leste�do�país,�e�não�houve�melhoria�na�situação�dos�direitos�humanos.�Continua�a�haver�centenas�

de�milhares�de�deslocados,�e�mulheres,�crianças�e�homens�têm�sido�vítimas�de�violação,�tortura,�

assassinatos�e�saques.�O�CSNU�considerou�que�estas�violações,�muitas�vezes�usadas�como�arma�de�

guerra,�representam�uma�ameaça�potencial�à�paz�internacional.�Para�pôr�termo�a�estes�maus�tratos,�

foram�inscritas�no�topo�da�agenda�internacional�determinadas�prioridades,�a�saber,�a�partida�

das�FDLR�do�território�da�RDC,�a�reforma�e�formação�do�exército�congolês,�o�fim�da�impunidade�e�

a�consolidação�da�autoridade�do�Estado�nos�Kivus.�A�UE�opôsJse�à�supressão�do�mandato�do�relator�

especial�da�ONU�sobre�a�situação�dos�direitos�humanos�na�RDC�em�Março�de�2008,�e�tenciona�

analisar�atentamente�o�relatório�sobre�a�RDC�que�deverá�ser�apresentado�em�Março�de�2009�por�

diversos�relatores�especiais�temáticos�para�os�direitos�humanos.�

�

Em�Outubro�de�2007,�a�Representante�Pessoal�do�SG/AR,�Riina�Kionka,�e�o�REUE�para�os�Grandes�

Lagos�deslocaramJse�ao�Leste�da�RDC�e�abordaram�estes�problemas�com�governadores�locais,�

comandantes�militares�e�responsáveis�governamentais�em�Kinshasa.��

�

A�UE�continuará�o�seu�diálogo�com�o�Governo�da�RDC�e�outros�países�da�região�tendo�em�vista�

promover�a�paz�e�a�segurança�humana�a�nível�regional.�
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A�UE�dá�todo�o�seu�apoio�ao�princípio�segundo�o�qual�quem�viola�os�direitos�humanos�de�civis�tem�

de�ser�responsabilizado.�Neste�contexto,�a�UE�reiterou�o�seu�apoio�ao�TPI�nos�esforços�envidados�

em�relação�às�violações�dos�direitos�humanos�que�foram�e�continuam�a�ser�cometidas�na�região�dos�

Grandes�Lagos.�Na�sequência�do�mandado�de�captura�emitido�pelo�TPI�contra�JeanJPierre�Bemba,�

um�EstadoJMembro�da�UE�efectuou�a�detenção,�permitindo�a�sua�entrega�ao�TPI.�

�

África�Austral�

�

A�UE�acompanhou�de�perto�a�situação�dos�direitos�humanos�no�Zimbabué,�que�continuou�a�

deteriorarJse�durante�o�período�em�análise,�e�fez�diversas�declarações�públicas�a�denunciar�a�

situação.��

�

Dada�a�ausência�de�progressos�na�situação�dos�direitos�humanos�naquele�país,�o�Conselho�aprovou�

em�Fevereiro�de�2008�a�Posição�Comum�2008/135/PESC�139�,�que�prorroga�a�posição�comum�

aprovada�em�Fevereiro�de�2002�(2002/145/PESC)�140�,�que�impõe�medidas�restritivas�contra�os�

dirigentes�responsáveis�pela�crise�de�governação�e�pelas�violações�dos�direitos�humanos�no�

Zimbabué.�As�medidas�restritivas�consistem�em�proibir�a�entrada�na�UE�de�pessoas�envolvidas�em�

actividades�que�ponham�em�grave�perigo�a�democracia,�o�respeito�pelos�direitos�humanos�e�o�

Estado�de�direito�no�Zimbabué,�e�em�congelar�os�seus�fundos�e�recursos�económicos.�Está�também�

em�vigor�um�embargo�ao�fornecimento�de�armas�e�de�material�destinado�a�operações�militares.��

�

Dois�acontecimentos�marcaram�este�período:�primeiro�os�persistentes�esforços�de�mediação�do�

Presidente�da�África�do�Sul,�Thabo�Mbeki,�e�seguidamente�os�preparativos�para�as�eleições�

legislativas�e�presidenciais�de�2008�no�Zimbabué.�

������������������������������������������������������
139� JO�L�43�de�19.2.2008,�p.�39–39.��
140� JO�L�50�de�21.2.2002,�p.1.�
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Em�Agosto�de�2008,�durante�a�cimeira�anual�da�SADC�em�Lusaca�(Zâmbia),�o�presidente�Mbeki�

deu�conta�dos�avanços�conseguidos�no�âmbito�da�mediação�entre�a�ZANUJPF�e�o�MDC.�A�Cimeira�

congratulouJse�com�esses�avanços�e�exortou�as�partes�a�acelerarem�o�processo�negocial�e�a�

encerrarem�os�trabalhos�o�mais�rapidamente�possível,�de�modo�a�criar�um�ambiente�pacífico�que�

permitisse�ao�povo�do�Zimbabué�eleger�os�dirigentes�da�sua�preferência.�Infelizmente,�os�esforços�

de�mediação�não�bastaram�para�criar�um�ambiente�de�paz�propício�ao�processo�eleitoral.�A�

ZANUJPF�(o�partido�no�poder)�nunca�se�mostrou�verdadeiramente�disposta�a�empenharJse�nas�

negociações�e,�nos�finais�do�ano,�cresceu�a�violência�e�aumentaram�as�violações�dos�direitos�

humanos�praticadas�pelas�forças�de�segurança�e�por�apoiantes�da�ZANUJPF�contra�o�MDC�e�a�

população�em�geral.�

�

O�Presidente�Robert�Mugabe�participou�na�Cimeira�UEJÁfrica�que�se�realizou�em�Lisboa�em�

Dezembro�de�2007.�Embora�figurasse�na�lista�de�proibição�de�visto,�este�foraJlhe�concedido�porque�

alguns�Estados�africanos�impunham�essa�condição�para�participarem�na�Cimeira.�Durante�a�

Cimeira,�o�Presidente�Mugabe�e�o�regime�que�impõe�no�Zimbabué�foram�duramente�criticados�por�

alguns�Chefes�de�Estado�da�UE.�

�

A�primeira�volta�das�eleições�teve�lugar�em�29�de�Março�de�2008.�Foram�observadores�a�SADC,�

a�UA�e�o�Parlamento�PanJAfricano.�Apesar�das�críticas�ao�processo�eleitoral�expressas�pelos�

observadores,�a�oposição�venceu�não�só�as�eleições�legislativas�como�as�presidenciais.�Este�evento�

ficou�a�deverJse,�em�grande�parte,�aos�esforços�de�mediação�do�Presidente�Mbeki,�que�levaram�a�

que�os�resultados�de�cada�círculo�eleitoral�fossem�afixados�no�exterior�da�secção�de�voto�

imediatamente�após�a�contagem.�As�ONG�e�os�observadores�do�processo�eleitoral�tiveram�assim�

oportunidade�de�fotografar�e�coligir�todos�os�resultados�numéricos�individuais�antes�de�o�governo�

poder�dar�início�a�qualquer�tratamento�indevido�desses�dados.�O�resultado�das�eleições�presidenciais�

não�foi,�todavia,�suficientemente�inequívoco�(Mugabe�43%;�Tsvangirai�48%)�para�evitar�uma�

segunda�volta.�Esta�realizouJse,�pois,�a�27�de�Junho,�e�suscitou�a�condenação�unânime�dos�

observadores.�Mesmo�antes�da�segunda�volta,�o�partido�no�poder�e�as�forças�de�segurança�deram�

largas�a�um�regime�de�terror�sem�precedentes�no�país,�de�tal�forma�que�antes�do�escrutínio�o�

candidato�da�oposição�teve�de�desistir�da�sua�participação�por�recear�pela�sua�própria�vida�e�pela�

dos�seus�apoiantes.�Mesmo�assim�as�eleições�prosseguiram,�com�um�único�candidato,�que�venceu�–�

sem�surpresa�–�com�85%�dos�votos�expressos,�segundo�a�contagem�feita�por�responsáveis�do�

governo�sem�supervisão�de�observadores�neutrais.�
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África�Oriental�

�

A�UE�participou�como�observadora�nas�conversações�de�Juba�entre�o�Governo�do�Uganda�e�o�

Exército�de�Resistência�do�Senhor�(ERS)�a�respeito�da�situação�no�
orte�do�Uganda.�O�Conselho�

apoiou�assim�a�mediação�de�Joaquim�Chissano,�antigo�Presidente�de�Moçambique�e�Enviado�

Especial�do�SecretárioJGeral�da�ONU�para�as�zonas�afectadas�pelo�ERS.�A�UE�contribuiu�para�a�

elaboração�e�assinatura�dos�cinco�anexos�separados�do�Acordo�de�Paz�de�Juba,�incluindo�um�

anexo�sobre�responsabilização�e�justiça,�e�lamentou�que�não�tenha�sido�possível�chegarJse�à�

assinatura�do�Acordo�de�Paz�Final.�Não�houve,�todavia,�novos�surtos�de�violência�no�Norte�do�

Uganda,�e�a�UE�está�empenhada�em�apoiar�a�reconstrução�desta�parte�do�país�para�que�os�

deslocados�internos,�cujo�número�se�elevará�a�um�milhão�de�pessoas,�possam�regressar�a�suas�casas.�

Além�disso,�a�UE�instou�o�Governo�do�Uganda�a�manterJse�empenhado�no�processo,�prontificandoJ

Jse�a�aplicar�as�disposições�do�Acordo�de�Paz,�em�conformidade�com�o�Estatuto�de�Roma�do�TPI,�e�

a�consolidar�o�Estado�de�direito�em�todo�o�território�do�Uganda.��

�

Durante�o�ano�transacto�não�houve�melhorias�na�situação�política�e�humanitária�e�nas�condições�de�

segurança�no�Sudão,�e�especialmente�no�Darfur.�A�UE�continua�muito�apreensiva�com�os�

constantes�actos�de�violência�contra�civis,�elementos�das�forças�de�manutenção�da�paz�e�pessoal�

humanitário,�e�com�as�provas�de�que�continuam�a�existir�elevados�níveis�de�violência�por�motivos�

sexistas�e�crimes�sexuais.�

�

Apesar�de�a�moratória�sobre�a�restrição�do�acesso�humanitário�no�Darfur�ter�sido�prorrogada�por�

mais�um�ano,�no�final�de�Janeiro�de�2008�a�situação�agravouJse�ainda�mais.�Os�ataques�dos�militares�

a�aldeias�do�Darfur�continuam�a�deixar�um�rasto�de�sofrimento�humano,�dezenas�de�milhares�de�

refugiados�e�deslocados�internos�a�juntarJse�aos�que�já�existiam,�com�acesso�limitado�ou�inexistente�

à�ajuda�humanitária.�Tanto�as�forças�do�governo�como�os�grupos�rebeldes�violam�os�direitos�

humanos�e�o�direito�internacional�humanitário.�A�recusa�de�ambas�as�partes�em�iniciar�um�

verdadeiro�processo�de�conversações�de�paz�perpetua�a�deplorável�situação�humanitária.�Os�autores�

de�crimes�e�violações�dos�direitos�humanos�e�do�direito�internacional�humanitário�não�podem�ficar�

impunes.�Foi�muitas�vezes�recordada�a�importância�de�respeitar�a�RCSNU�1325�(2000)�sobre�as�

mulheres,�a�paz�e�a�segurança.�
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Em�harmonia�com�a�RCSNU�1593�(2005),�a�UE�apelou�reiteradamente�ao�Governo�do�Sudão�para�

que�cooperasse�incondicionalmente�com�o�Tribunal�Penal�Internacional�(TPI)�e�entregasse�as�duas�

pessoas�objecto�de�mandados�de�captura�emitidos�pelo�TPI�a�27�de�Abril�de�2007�por�alegados�

crimes�contra�a�humanidade�e�crimes�de�guerra�no�Darfur.�Não�se�pode�continuar�a�permitir�que�

estes�crimes�hediondos�fiquem�impunes.�Nas�suas�conclusões,�o�Conselho�Europeu�apelou�ao�

CAGRE�para�que�acompanhe�atentamente�a�evolução�da�situação�no�Sudão�e�contemple�a�

possibilidade�de�tomar�medidas�suplementares�caso�não�se�verifique�uma�plena�cooperação�com�

a�ONU�e�outras�instituições,�incluindo�o�TPI�141.�

�

Corno�de�África�

�

A�UE�continua�muito�preocupada�com�a�situação�dos�direitos�humanos�na�Eritreia,�designadamente�

com�a�deterioração�da�situação�relativa�à�liberdade�de�religião�e�à�liberdade�dos�meios�de�

comunicação�social,�tendo�transmitido�mensagens�a�este�respeito�directamente�ao�Presidente�da�

Eritreia.�Em�18�de�Setembro�de�2007,�a�UE�emitiu�uma�declaração�em�que�se�mostrava�apreensiva�

com�a�situação�dos�presos�políticos�naquele�país,�incluindo�os�destacados�deputados�e�jornalistas�

detidos�em�Setembro�de�2001�e�mantidos�em�regime�de�isolamento�e�sem�culpa�formada.�A�UE�

continua�a�apelar�à�implementação�dos�tratados�sobre�direitos�humanos�ratificados�pela�Eritreia;�

neste�contexto�está�a�apoiar�especificamente�a�implementação�das�convenções�da�OIT�através�de�um�

projecto�da�CE�com�os�sindicatos�locais.��

�

No�que�toca�à�Etiópia,�a�UE�prossegue�o�seu�trabalho�de�promoção�do�respeito�pelos�direitos�

humanos�e�de�uma�democracia�pluripartidária.�A�UE�mostrouJse,�designadamente,�preocupada�com�

um�projecto�de�lei�sobre�as�ONG,�receando�que�esta�lei�possa�comprometer�a�possibilidade�de�a�

sociedade�civil�promover�a�democracia.�Foi�também�expressa�a�preocupação�com�a�violência�e�

outros�tipos�de�pressão�contra�jornalistas�e�com�outras�restrições�à�liberdade�de�expressão�e�de�

associação.�A�UE�enviou�uma�carta�ao�PrimeiroJMinistro�da�Etiópia,�manifestando�a�sua�apreensão�

perante�a�situação�dos�direitos�humanos�na�região�somali�da�Etiópia�(Ogadén)�e�oferecendo�a�sua�

ajuda�para�promover�o�desenvolvimento�económico�da�região.�A�UE�está�igualmente�a�acompanhar�

os�problemáticos�julgamentos�das�pessoas�detidas�na�sequência�das�manifestações�de�2005.�Como�

evolução�positiva�a�assinalar,�refiraJse�que�foram�tomadas�as�primeiras�medidas�para�a�criação�de�

mecanismos�nacionais�de�acompanhamento�das�questões�de�direitos�humanos.�

������������������������������������������������������
141� Ver�secção�4.8.�O�TPI�e�o�combate�à�impunidade.�
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A�UE�mostrouJse�preocupada�com�o�agravamento�da�situação�dos�direitos�humanos�na�Somália�

devido�à�continuação�do�conflito�e�apelou�à�denúncia�e�investigação�oficiais�de�todas�as�violações�

dos�direitos�humanos�na�Somália.�Após�dezasseis�anos�de�guerra�civil,�a�Somália�vêJse�agora�

confrontada�com�desafios�cruciais:�consolidar�a�paz�e�a�segurança,�criar�instituições�e�processos�

democráticos�e�fortalecer�os�direitos�humanos.�Estão�seriamente�comprometidos,�em�especial,�os�

direitos�humanos�fundamentais�das�crianças,�das�mulheres�e�de�outros�grupos�vulneráveis.�As�

crianças�estão�em�risco�extremo�(50%�da�população�tem�menos�de�18�anos�e�cerca�de�20%�menos�

de�5�anos),�sobretudo�por�subnutrição�e�falta�de�protecção.�A�UE�apoia�o�Alto�Comissariado�para�os�

Direitos�do�Homem,�designadamente�o�perito�independente�para�os�direitos�humanos�na�Somália,�

tendoJo�incentivado�a�levar�a�cabo�uma�missão�independente�de�averiguação�e�avaliação�na�

Somália.�Esta�missão�seria�uma�primeira�etapa�positiva�no�sentido�da�criação�de�um�mecanismo�de�

investigação�das�violações�sistemáticas�dos�direitos�humanos�praticadas�por�todas�as�partes.�A�UE�

está�disposta�a�intensificar�o�seu�apoio�à�Somália�na�área�dos�direitos�humanos,�tendo�em�vista,�

designadamente,�o�reforço�das�capacidades�nas�instituições�e�serviços�públicos.�

�

6.5.� Médio�Oriente�e�Península�Arábica�

�

Continuaram�a�ocorrer�no�Irão�violações�graves�dos�direitos�humanos.�Desde�o�último�relatório�

anual�não�houve�progressos�nos�principais�domínios�que�preocupam�a�UE,�tendo�a�situação�piorado�

em�muitos�aspectos.�O�recurso�à�pena�de�morte,�aplicada�inclusive�a�jovens,�está�a�aumentar�de�

forma�alarmante.�O�Irão�é�o�país�do�mundo�que�executa�mais�delinquentes�juvenis,�e�faz�parte�de�

um�pequeníssimo�grupo�de�países�que�continua�a�aplicar�a�pena�de�morte�por�crimes�cometidos�

antes�dos�18�anos�de�idade.�A�liberdade�de�expressão�é�objecto�de�duras�restrições.�Continua�a�

preocupar�a�UE�a�forma�como�o�Irão�trata�as�minorias�religiosas�e�étnicas.�São�frequentemente�

relatados�casos�de�tortura.�Há�cada�vez�mais�defensores�dos�direitos�humanos�que�são�presos�devido�

ao�seu�trabalho,�e�que�denunciam�um�crescente�assédio�e�intimidação.�Poucas�medidas�eficazes�são�

tomadas�no�sentido�de�reformar�as�leis,�as�instituições�e�as�práticas�oficiais�que�permitem�a�

ocorrência�de�violações�dos�direitos�humanos.�Ao�invés,�a�UE�está�apreensiva�com�o�projecto�de�

Código�Penal�em�apreciação,�visto�que�algumas�das�suas�secções�violam�manifestamente�os�

compromissos�assumidos�pela�República�Islâmica�do�Irão�no�âmbito�das�convenções�internacionais;�

o�projecto�prevê,�nomeadamente,�a�aplicação�obrigatória�da�pena�de�morte�para�os�crimes�de�

apostasia,�heresia�e�feitiçaria.�
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A�UE�reagiu�de�forma�coerente�a�todas�as�violações�graves�dos�direitos�humanos�(pena�capital,�

tortura,�activistas�dos�direitos�humanos,�direitos�das�mulheres,�direitos�das�pessoas�pertencentes�a�

minorias),�muitas�vezes�com�declarações�públicas.�Durante�o�período�em�apreço�os�representantes�

da�UE�evocaram�junto�das�autoridades�iranianas,�em�inúmeras�ocasiões,�as�suas�preocupações�em�

matéria�de�direitos�humanos.�Foram�debatidas�questões�como�a�execução�de�delinquentes�juvenis�–�

apesar�da�anunciada�moratória�sobre�esta�prática�–,�casos�de�amputação�e�execuções�públicas,�

perseguição�e�encarceramento,�pelas�autoridades,�de�pessoas�que�se�manifestam�ou�expressam�as�

suas�opiniões�de�forma�pacífica.�Foi�fonte�de�preocupação�a�discriminação�das�minorias�religiosas,�

especialmente�os�Bahá'í,�que�são�um�alvo�específico�de�perseguição,�atestada�pela�detenção�ilegal�

dos�dirigentes�da�sua�comunidade,�no�mês�de�Maio,�e�pela�intensificação�dos�violentos�ataques�e�das�

constantes�campanhas�de�propaganda�contra�os�Bahá'í�nos�meios�de�comunicação�social�iranianos.�

A�UE�exprimiu�também�a�sua�preocupação�com�as�fortes�restrições�à�liberdade�de�expressão,�entre�

as�quais�o�encerramento�de�jornais,�a�repressão�dos�"bloguistas"�e�das�universidades�e�a�detenção�de�

presos�políticos,�especialmente�defensoras�dos�direitos�humanos,�sindicalistas�e�jornalistas.��

�

As�autoridades�iranianas�têmJse�mostrado�cada�vez�mais�renitentes�a�debater�e�tratar�casos�de�

direitos�humanos�com�a�UE.�Continuaram�a�recusar�uma�sessão�de�diálogo�UEJIrão�sobre�direitos�

humanos�apesar�dos�esforços�da�UE�nesse�sentido.�Em�Dezembro�de�2007,�todos�os�EstadosJ

JMembros�da�UE�coJpatrocinaram�na�Assembleia�Geral�das�Nações�Unidas�uma�resolução�sobre�os�

direitos�humanos�no�Irão.�A�resolução�manifestava�sérias�preocupações�ante�a�continuação�da�

violação�dos�direitos�humanos�e�exortava�a�República�Islâmica�do�Irão�a�respeitar�as�obrigações�

internacionais�que�livremente�assumira.�
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A�boa�governação,�a�democracia,�os�direitos�humanos�e�o�Estado�de�direito�estão�no�cerne�das�

relações�da�UE�com�o�Iraque�e�da�assistência�prestada�a�este�país.�A�UE�promove�o�reforço�da�

segurança,�salvaguardando�o�sistema�do�Estado�de�direito�e�promovendo�uma�cultura�de�respeito�

pelos�direitos�humanos,�e�aprova�um�modelo�de�governo�democrático�que�supere�as�divisões�e�apoie�

a�execução�do�Pacto�Internacional�com�o�Iraque,�que�inclui�compromissos�do�Iraque�em�matéria�de�

Estado�de�direito�e�direitos�humanos.�Através�da�sua�Missão�Integrada�para�o�Estado�de�Direito�no�

Iraque�(EUJUST�LEX),�a�UE�continuou�a�ministrar�formação,�nos�EstadosJMembros�da�UE,�a�

funcionários�superiores�dos�aparelhos�policial,�judicial�e�prisional�do�Iraque,�a�pedido�deste�país.�

Desde�2005�que�a�CE�se�tem�empenhado�em�apoiar�o�Estado�de�direito�e�o�sector�da�Justiça�no�

Iraque.�É�dado�destaque�à�aplicação�prática�no�interior�do�Iraque.�Em�2007,�a�Comissão�previu�um�

financiamento�específico�para�apoiar�o�Estado�de�direito�e�o�sector�da�Justiça�mediante�a�

consolidação�de�instituições�e�capacidades�públicas�e�privadas�essenciais.�É�dado�apoio�a�diversas�

instituições�públicas�e�privadas�e�ao�desenvolvimento�da�sociedade�civil�na�área�dos�direitos�

humanos.�Foram�também�disponibilizados�fundos�da�CE�para�ajuda�humanitária,�a�fim�de�dar�

resposta�à�difícil�situação�dos�deslocados�internos�e�refugiados,�especialmente�na�região.�

�

Em�Setembro�de�2005,�a�UE�e�o�Iraque�assinaram�uma�declaração�conjunta�sobre�o�diálogo�político.�

A�UE�aproveitou�este�diálogo�para�promover�os�seus�objectivos�em�matéria�de�direitos�humanos�e�

para�evocar�as�suas�preocupações�no�que�respeita�aos�direitos�humanos�no�Iraque.�A�UE�exprimiu�o�

seu�desapontamento�com�o�facto�de�a�pena�de�morte�ter�sido�reintroduzida�no�Iraque,�em�Setembro�

de�2005�e,�desde�então,�tem�repetidas�vezes�apelado�à�sua�abolição.�Está�a�ser�negociado�entre�a�UE�

e�o�Iraque�um�acordo�de�comércio�e�cooperação�que�deverá�prever�uma�cláusula�sobre�direitos�

humanos,�criar�um�quadro�de�cooperação�sobre�questões�de�direitos�humanos�e�tratar�tópicos�

diversos�como�o�Estado�de�direito�e�o�Tribunal�Penal�Internacional.��

�

Parece�estar�a�aumentar�a�sensibilização�do�público�para�as�questões�dos�direitos�humanos�na�

Arábia�Saudita,�e�a�UE�pretende�tirar�partido�desta�tendência�positiva�e�prosseguir�o�diálogo�sobre�

as�referidas�questões�com�esse�país.�No�entanto,�a�situação�dos�direitos�humanos�na�Arábia�Saudita�

continua�ainda�a�suscitar�sérias�preocupações,�no�que�toca�a�casos�individuais�e�também�a�

problemas�de�carácter�geral�como�a�pena�de�morte,�a�situação�das�mulheres�e�a�liberdade�de�

imprensa.�A�UE�continuou�a�abordar�os�problemas�que�a�preocupam�com�as�autoridades�sauditas,�

tanto�a�nível�bilateral�como�nas�reuniões�com�o�Conselho�de�Cooperação�do�Golfo.�
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A�UE�continuou�a�apoiar�a�República�do�Iémen�no�seu�esforço�de�reforma,�inclusivamente�na�área�

dos�direitos�humanos�e�liberdades�fundamentais.�Sendo�um�país�empenhado�na�democracia�

representativa�e�nos�direitos�humanos,�o�Iémen�é�um�interlocutor�óbvio�da�EU�para�os�direitos�

humanos�na�região�do�Golfo�Pérsico.�Todavia,�a�consecução�de�um�desenvolvimento�democrático�

decisivo�no�Iémen�–�que�deverá�passar�pela�concretização�das�suas�anunciadas�ambições�no�

domínio�dos�direitos�humanos�–�dependerá�da�sua�capacidade�para�combater�a�pobreza,�o�

fundamentalismo�e�o�terrorismo.�A�UE�continuará�a�disponibilizar�a�sua�experiência�e�

conhecimentos�e�a�apoiar�o�desenvolvimento�institucional�em�todos�estes�domínios,�em�cooperação�

com�as�autoridades�iemenitas.�

�

6.6.� Ásia�

�

Os�direitos�humanos�são�uma�vertente�fundamental�das�relações�políticas�da�UE�com�os�países�da�

região.�A�UE�prossegue�o�seu�objectivo�de�promoção�dos�direitos�humanos�e�consolidação�

democrática�por�meio�de�um�amplo�leque�de�instrumentos�de�política�externa,�designadamente�a�

inclusão�de�cláusulas�sobre�direitos�humanos�nos�acordos�bilaterais,�a�negociação�de�acordos�de�

parceria�e�cooperação,�o�debate�de�questões�de�direitos�humanos�no�contexto�das�reuniões�regulares�

de�diálogo�político,�a�organização�de�diálogos�específicos�sobre�direitos�humanos�e�a�criação�de�

missões�de�observação�eleitoral.�Além�disso,�a�UE�tem�vindo�a�desenvolver�uma�política�coerente�

no�domínio�dos�direitos�humanos�no�âmbito�da�ASEM�(Encontros�ÁsiaJEuropa),�processo�

multilateral�que�inclui�países�de�ambas�as�regiões�–�Europa�e�Ásia.�A�UE�congratulouJse�com�a�

inclusão�da�promoção�e�protecção�dos�direitos�humanos�e�liberdades�fundamentais�na�Carta�

da�ASEAN,�adoptada�pela�Associação�das�Nações�do�Sudeste�Asiático�(ASEAN);�considera,�pois,�a�

possibilidade�de�criar�um�órgão�da�ASEAN�consagrado�aos�direitos�humanos,�que�seria�a�primeira�

instituição�regional�desta�natureza�no�continente�asiático.�

�

Reconhecendo�embora�os�avanços�que�de�um�modo�geral�se�registaram�no�continente�em�matéria�de�

direitos�humanos,�a�UE�considera�que�muito�mais�há�a�fazer,�especialmente�no�tocante�à�situação�

das�minorias,�refugiados�e�grupos�socialmente�vulneráveis,�às�liberdades�de�expressão�e�de�

associação,�e�a�sistemas�judiciais�débeis�e�não�independentes.�
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ordeste�Asiático�

�

Durante�o�período�em�apreço,�a�situação�na�China�em�matéria�de�direitos�humanos�tornouJse�alvo�

de�intensa�vigilância�por�parte�da�comunidade�internacional�e�da�sociedade�civil,�dada�a�

circunstância�de�aí�se�terem�organizado�os�Jogos�Olímpicos�de�Agosto�de�2008.�Em�parte�devido�às�

promessas�feitas�pela�China�no�âmbito�da�sua�candidatura�olímpica�–�designadamente,�total�

liberdade�dos�meios�de�comunicação�social�para�os�repórteres�estrangeiros�antes�e�durante�os�

Jogos�–,�havia�fortes�expectativas�de�que�aquele�país�se�esforçasse�por�dar�ao�mundo�uma�imagem�

positiva�de�si�próprio,�melhorando�a�situação�dos�direitos�humanos.�Todas�essas�expectativas�saíram�

goradas;�pelo�contrário,�os�preparativos�dos�Jogos�conduziram�a�um�reforço�das�medidas�de�

segurança�em�detrimento�das�liberdades�civis�e�contribuíram�paradoxalmente,�em�certos�casos,�para�

a�violação�dos�direitos�humanos.�AssistiuJse,�assim,�ao�silenciamento�de�vozes�críticas�graças�à�

intimidação,�assédio�e�detenções�antes�dos�Jogos,�ao�controlo�da�Internet,�a�despejos�forçados�de�

casas�para�dar�lugar�à�construção�da�aldeia�olímpica�e�a�uma�operação�geral�de�limpeza�em�Pequim�

que�passou�pela�perseguição�de�peticionários,�activistas�e�outras�pessoas.��

�

A�UE�levou�a�cabo�um�número�sem�precedentes�de�diligências,�inclusive�a�propósito�da�detenção�de�

figuras�destacadas�e�da�condenação�de�activistas�dos�direitos�humanos�–�como�Hu�Jia,�que�motivou�

também�uma�excepcional�declaração�pública�da�UE.�Durante�o�período�em�apreço�tiveram�lugar�

duas�reuniões�do�diálogo�sobre�direitos�humanos�entre�a�UE�e�a�China�142;�além�disso,�a�

problemática�dos�direitos�humanos�também�foi�abordada�noutras�reuniões�de�diálogo�político�a�alto�

nível,�incluindo�a�visita�do�Colégio�dos�Comissários�de�Abril�de�2008.�

�

Os�distúrbios�de�14�de�Março�em�Lassa�e�a�subsequente�agitação�noutras�zonas�habitadas�por�

tibetanos�vieram�tornar�ainda�mais�negro�o�quadro�do�desempenho�da�China�em�matéria�de�direitos�

humanos�e�fizeram�com�que�o�país�se�tornasse�alvo�das�críticas�internacionais.�Não�havendo�

dúvidas�de�que�foram�cometidas�graves�violações�dos�direitos�humanos,�é�difícil�ter�uma�noção�de�

todas�as�suas�proporções,�visto�que�o�Tibete�foi�literalmente�encerrado.�São�extremamente�variáveis�

os�relatos�sobre�o�número�de�mortos,�feridos�e�pessoas�detidas,�e�continuam�a�ser�preocupantes�os�

maus�tratos�e�a�tortura�de�prisioneiros,�a�inexistência�do�direito�internacionalmente�garantido�a�um�

julgamento�imparcial,�e�uma�campanha�intensificada�de�reeducação�patriótica.�

������������������������������������������������������
142� Ver�secção�2.6.1.�Diálogo�sobre�direitos�humanos�com�a�China.�
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Em�17�de�Março,�a�UE�emitiu�uma�declaração�pública�em�que,�nomeadamente,�instava�o�Governo�

chinês�a�responder�às�preocupações�dos�tibetanos�em�matéria�de�direitos�humanos�e�exortava�ambas�

as�partes�a�encetarem�um�diálogo�substancial�e�construtivo,�tendo�em�vista�alcançar�uma�solução�

sustentável�que�pudesse�ser�aceite�por�todos�e�que�respeitasse�plenamente�a�cultura,�a�religião�e�a�

identidade�tibetanas.�Como�resultado�da�pressão�internacional,�os�representantes�do�Dalai�Lama�e�as�

autoridades�chinesas�reuniramJse�por�duas�vezes,�mas�com�poucos�resultados�concretos�até�à�data.��

�

A�repressão�da�identidade�cultural�e�religiosa�continuou�a�fazerJse�sentir�sobre�a�minoria�uigur�na�

província�de�Xinjiang.��

�

Por�outro�lado,�o�terramoto�de�Sichuan,�no�mês�de�Maio,�desencadeou�uma�enorme�onda�de�

solidariedade�e�apoio�internacional�para�com�o�povo�chinês,�e�a�abertura�inicial�da�cobertura�

noticiosa�contrastou�favoravelmente�com�o�secretismo�que�rodeava�os�acontecimentos�no�Tibete.��

�

De�um�modo�geral,�durante�o�período�em�apreço�não�houve�progressos�em�alguns�dos�principais�

aspectos�que�preocupam�a�UE,�tais�como�a�ratificação�do�Pacto�Internacional�sobre�os�Direitos�

Civis�e�Políticos,�a�liberdade�de�expressão�e�de�associação,�com�especial�destaque�para�os�

defensores�dos�direitos�humanos,�a�reforma�do�sistema�de�justiça�penal�e�a�abolição�do�sistema�de�

reeducação�pelo�trabalho,�os�direitos�dos�prisioneiros,�a�liberdade�de�religião�e�os�direitos�das�

pessoas�pertencentes�a�minorias.�Em�contrapartida,�registouJse�uma�certa�evolução�positiva,�

sobretudo�no�domínio�dos�direitos�económicos,�sociais�e�culturais,�traduzida�designadamente�na�

aprovação�de�uma�nova�lei�sobre�os�contratos�de�trabalho�que�reforça�a�protecção�dos�trabalhadores,�

bem�como�progressos�na�revisão�dos�processos�de�pena�de�morte.��

�

A�UE�acompanhou�com�apreensão�o�agravamento�da�situação�no�Japão�143�no�que�respeita�à�pena�

de�morte.�Os�Chefes�da�Missão�de�Tóquio�organizaram�diversas�reuniões�com�membros�do�

Governo�japonês,�deputados�e�ONG�para�transmitir�a�mensagem�da�UE�sobre�o�carácter�inaceitável�

da�pena�capital.�

������������������������������������������������������
143� Ver�Secção�2.6.6.�Consultas�da�Tróica�em�matéria�de�direitos�humanos.�
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As�graves�violações�dos�direitos�humanos�na�República�Popular�Democrática�da�Coreia�(RPDC)�

continuaram�a�ser�fonte�de�grande�preocupação�para�a�UE,�que�exprimiu�repetidamente�a�sua�

apreensão�nas�instâncias�internacionais�e�nos�contactos�bilaterais,�continuando�a�instar�Pyongyang�a�

melhorar�a�situação.�A�problemática�dos�direitos�humanos�foi�tratada�com�a�RPDC�durante�a�visita�

da�Tróica�da�UE�(a�nível�de�directores)�a�Pyongyang�(Dezembro�de�2007)�pelos�embaixadores�

residentes�dos�EstadosJMembros�da�UE�e�durante�as�reuniões�com�responsáveis�da�RPDC�

realizadas�em�Bruxelas�e�noutros�EstadosJMembros�da�UE.��

�

Por�ocasião�do�quinto�Dia�Mundial�contra�a�Pena�de�Morte,�em�Outubro�de�2007,�a�União�Europeia�

reafirmou�a�sua�posição�–�há�muito�assumida�–�contra�a�pena�de�morte�em�quaisquer�circunstâncias.�

A�UE�está�muito�apreensiva�por�ainda�se�assistir�a�condenações�à�morte�e�a�execuções�na�República�

Popular�Democrática�da�Coreia.�A�UE�tomou�conhecimento,�com�profunda�apreensão,�de�que�em�

Dezembro�de�2007�o�Governo�da�República�Popular�Democrática�da�Coreia�rejeitara�a�resolução�da�

Assembleia�Geral�da�ONU�sobre�a�moratória�relativa�à�aplicação�da�pena�de�morte.��

�

Na�última�reunião�da�Terceira�Comissão�da�AGNU,�foi�aprovada�por�ampla�maioria�uma�resolução�

proposta�pela�UE�e�especificamente�consagrada�à�situação�dos�direitos�humanos�na�RPDC.�Além�

desta,�a�UE�propôs�uma�outra�resolução�sobre�a�RPDC,�aprovada�em�28�de�Março�de�2008�pelo�

Conselho�dos�Direitos�do�Homem,�que�instava�Pyongyang�a�melhorar�o�seu�desempenho�no�

domínio�dos�direitos�humanos�e�autorizava�a�prorrogação�do�mandato�do�relator�especial�da�ONU�

sobre�os�direitos�humanos�na�RPDC.�

�

Além�disso,�a�UE�instou�a�RPDC�a�dar�mostras�de�clemência�para�com�os�seus�cidadãos�que�

atravessam�a�fronteira�em�busca�de�alimentos�e�são�subsequentemente�repatriados.�Muitos�norteJ

Jcoreanos�continuam�a�correr�o�risco�de�fugir�para�o�estrangeiro�à�procura�de�comida�e�trabalho,�e�

esta�tendência�agudizouJse�com�as�enormes�inundações�que�danificaram�campos�e�casas.��

�

Preocupada�com�a�carência�de�alimentos�na�RPDC,�a�UE�continuou�a�facultar�segurança�alimentar.�

Além�disso,�a�União�acolheu�favoravelmente�o�pedido�de�ajuda�alimentar�apresentado�pela�RPDC�

ao�Programa�Alimentar�Mundial.��

�

A�UE,�vendo�com�agrado�a�moratória�de�facto�sobre�a�utilização�da�pena�de�morte�que�se�encontra�

em�vigor�há�dez�anos�na�República�da�Coreia,�incentivou�Seul�a�instaurar�uma�moratória�de�direito�

com�vista�à�rápida�abolição�da�pena�capital.�



�

�

14146/1/08�REV�1� � cm/SR/jc� 184�
� DG�E�HR� �LIMITE� PT�

Ásia�do�Sudeste�

�

A�UE�continuou�a�acompanhar�muito�atentamente�a�situação�na�Birmânia/Mianmar�atendendo,�

em�especial,�à�violenta�repressão�de�manifestações�pacíficas�em�Setembro�de�2007.�A�UE�abordou�

este�tópico�com�muitos�parceiros,�sobretudo�asiáticos,�e�emitiu�diversas�conclusões�do�Conselho,�

declarações�da�UE�e�declarações�da�Presidência�sobre�os�acontecimentos�em�questão�e�também�

sobre�a�prorrogação,�em�Maio�de�2008,�da�prisão�domiciliária�de�Daw�Aung�San�Suu�Kyi,�dirigente�

da�Liga�Nacional�para�a�Democracia�galardoada�com�o�Prémio�Nobel�da�Paz.�A�UE�apelou�à�

retirada�de�todas�as�restrições�impostas�a�esta�dirigente�e�à�libertação�dos�demais�presos�políticos�e�

de�todas�as�pessoas�presas�durante�e�após�as�manifestações�de�Agosto�e�Setembro�de�2007.�

�

Em�Agosto�e�Setembro�de�2007,�a�UE�instou�reiteradamente�o�Governo�a�não�usar�de�violência�

contra�pessoas�que�exerçam�os�seus�direitos�de�manifestação�pacífica,�e�expressou�a�sua�

solidariedade�com�o�povo�da�Birmânia/Mianmar�e�a�sua�admiração�pela�coragem�dos�monges�e�

outros�cidadãos�que�se�encontravam�a�exercer�os�seus�direitos�de�manifestação�pacífica.��

�

Em�resposta�à�violenta�repressão�de�manifestações�pacíficas�em�Setembro�de�2007,�que�lamentou,�

a�UE�reforçou�as�sanções�em�vigor,�passando�a�proibir�o�comércio�de�pedras�preciosas�e�madeira�

provenientes�da�Birmânia/Mianmar�e�os�investimentos�associados.�Em�Abril�de�2008,�a�UE�

prorrogou,�na�sua�forma�reforçada,�a�posição�comum�relativa�às�medidas�restritivas�contra�todos�

aqueles�que,�na�Birmânia/Mianmar,�mais�beneficiam�da�sua�má�governação�e�contrariam�

activamente�o�processo�de�reconciliação�nacional,�o�respeito�pelos�direitos�humanos�e�a�democracia.�

�

A�UE�apoiou�activamente�os�bons�ofícios�das�Nações�Unidas,�incluindo�o�trabalho�desenvolvido�

pelo�SecretárioJGeral,�Ban�KiJMoon,�e�pelo�Conselheiro�Especial�Ibrahim�Gambari,�bem�como�

pelos�relatores�especiais�(o�antigo�e�o�actual)�sobre�a�situação�dos�direitos�humanos�no�Mianmar,�

Sérgio�Pinheiro�e�Tomás�Ojea�Quintana.�Por�iniciativa�da�UE�foi�realizada�no�Conselho�dos�

Direitos�do�Homem,�a�2�de�Outubro�de�2007,�uma�sessão�extraordinária�sobre�o�Mianmar;�a�UE�

apresentou�várias�propostas�de�resolução�sobre�a�situação�dos�direitos�humanos�no�Mianmar,�que�

foram�aprovadas.�A�resolução�aprovada�por�consenso�em�Junho�de�2008�foi�a�mais�firme�desde�há�

anos.�
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Em�Novembro�de�2007,�a�fim�de�apoiar�os�bons�ofícios�da�ONU�de�forma�mais�consolidada�e�de�

veicular�mais�activamente�as�posições�da�UE,�especialmente�aos�parceiros�asiáticos,�a�UE�nomeou�

Piero�Fassino�(Itália)�Enviado�Especial�para�a�Birmânia/Mianmar.�O�Enviado�Especial�Fassino�tem�

desenvolvido�uma�estreita�colaboração�com�o�Conselheiro�Especial�Gambari�e�estabelecido�

consultas�com�parceiros�asiáticos�e�com�outros�membros�do�Grupo�de�Amigos�do�Mianmar,�do�

âmbito�das�Nações�Unidas.�

�

A�UE�apoiou�os�resultados�obtidos�pelas�missões�do�Conselheiro�Especial�Gambari�ao�Mianmar,�

mas�lamentou�a�pouca�consistência�das�conversações�entre�as�autoridades�birmanesas�e�Daw�Aung�

San�Suu�Kyi,�bem�como�a�decisão�de�prolongar�a�prisão�domiciliária�desta�e�de�prender�os�activistas�

políticos�que�exigiam�a�sua�libertação.�A�UE�lamentou�também�a�falta�de�credibilidade�do�referendo�

constitucional�realizado�a�10�e�24�de�Maio�de�2008�num�clima�de�intimidação�generalizada.�Os�

representantes�da�UE�realçaram�repetidamente�que�a�realização�do�referendo�segundo�as�normas�

internacionais�e�a�libertação�de�Daw�Aung�San�Suu�Kyi,�presa�ininterruptamente�há�mais�de�seis�

anos�sem�qualquer�acusação,�teria�contribuído�para�lançar�um�processo�de�reconciliação�nacional�e�

de�genuína�transição�democrática,�de�que�a�Birmânia/Mianmar�necessita�mais�do�que�nunca�após�a�

catástrofe�natural�do�início�de�Maio�de�2008.�

�

No�que�toca�à�catástrofe�provocada�pelo�ciclone�Nargis,�a�UE�disponibilizou�imediatamente�uma�

ajuda�de�emergência�substancial�e�enviou�para�o�terreno�o�maior�número�de�peritos�possível.�A�UE�

recorreu�a�declarações�públicas�e�aos�canais�diplomáticos�para�instar�as�autoridades�a�melhorarem�o�

acesso�ao�país�e�às�zonas�afectadas�e�saudou�sempre�que�pertinente�as�melhorias�introduzidas,�tais�

como�a�decisão�das�autoridades�de�permitir�o�acesso�aos�trabalhadores�das�organizações�

humanitárias�estrangeiras,�independentemente�da�sua�nacionalidade.�A�UE�continuou,�todavia,�a�

manifestar�o�receio�de�que�os�avanços�não�fossem�suficientemente�rápidos�e�abrangentes�e�voltou�a�

apelar�veementemente�às�autoridades�do�Mianmar�para�que�continuassem�a�melhorar�o�acesso�e�

simplificassem�os�procedimentos�burocráticos.�

�

A�UE�louvou�o�papel�de�coordenação�e�facilitação�desempenhado�pelas�Nações�Unidas�e�pelos�

países�da�ASEAN.�Continuou�a�colaborar�com�agências�e�ONG�internacionais�e�locais�nas�

operações�de�socorro�aos�sobreviventes�do�ciclone.�A�UE�ainda�tem�esperança�de�que�as�autoridades�

da�Birmânia/Mianmar�aproveitem�as�oportunidades�que�lhes�são�proporcionadas�pelas�generosas�e�

substanciais�ofertas�de�ajuda�internacional�e�desenvolvam�uma�verdadeira�cooperação�com�a�

comunidade�internacional.�
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A�UE�continua�apreensiva�com�a�inexistência�de�Estado�de�direito�e�com�as�violações�dos�direitos�

humanos�no�âmbito�de�litígios�relativos�a�terrenos�e�casas�no�Camboja.�Está�também�

profundamente�preocupada�com�a�existência�e�as�proporções�do�tráfico�de�cidadãos�cambojanos.��

�

A�UE�acompanhou�a�realização�das�eleições�locais�de�Abril�de�2007.�A�convite�do�Governo�Real�do�

Reino�do�Camboja�e�da�Comissão�Nacional�de�Eleições�deste�país,�a�UE�enviou�uma�missão�de�

observação�eleitoral�às�eleições�para�a�Assembleia�Nacional�de�27�de�Julho�de�2008.�Esta�missão,�

composta�por�130�observadores,�tinha�um�mandato�de�dois�meses.�Como�é�hábito,�a�missão�

supervisionou�todos�os�aspectos�do�processo�eleitoral�e�avaliou�a�conformidade�deste�com�os�

padrões�internacionais�e�regionais�das�eleições�e�com�a�legislação�nacional.��

�

Além�disso,�a�UE�(Comissão�Europeia�e�diversos�EstadosJMembros)�continuou�a�apoiar�o�Tribunal�

para�o�regime�do�Khmer�Vermelho�(Secções�Extraordinárias�do�Tribunal�Constitucional�do�

Camboja�–�ECCC),�o�qual,�no�Outono�de�2007,�começou�a�julgar�antigos�responsáveis�do�regime�do�

Khmer�Vermelho�que�terão�alegadamente�cometido�crimes�graves.�

�

De�um�modo�geral,�a�UE�confia�cada�vez�mais�que�o�Governo�da�Indonésia�honrará�o�seu�

compromisso�de�garantir�o�respeito�pelos�direitos�humanos.�A�UE�reconheceu�os�progressos�feitos�

pela�Indonésia�no�sentido�de�definir�normas�jurídicas�sobre�direitos�humanos;�em�Julho�de�2007�

duas�decisões�do�Tribunal�Constitucional�anularam�restrições�jurídicas�à�liberdade�de�expressão.�De�

entre�muitos�aspectos�positivos�são�dignas�de�nota�a�prosperidade�da�sociedade�civil�e�a�liberdade�

dos�meios�de�comunicação�social.�

�

A�nível�prático,�a�UE�continua�preocupada�com�determinados�aspectos�dos�direitos�humanos,�

designadamente�as�relações�entre�grupos�religiosos�e�no�interior�das�confissões�religiosas.�A�

situação�dos�direitos�humanos�nas�províncias�da�Papuásia�e�Papuásia�Ocidental�veio�mostrar�que�

uma�coisa�são�os�compromissos�internacionais�da�Indonésia�e�outra�a�realidade�no�terreno.�Importa�

também�acompanhar�a�situação�dos�direitos�humanos�na�província�do�Achém.�A�UE�registou�as�

dificuldades�que�existem�em�levar�a�tribunal�os�autores�de�graves�violações�dos�direitos�humanos.�
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Em�Abril�de�2008,�a�UE�ficou�chocada�com�um�decreto�ministerial�que�praticamente�proibia�as�

actividades�do�movimento�religioso�Ahmadiyah.�A�decisão�em�causa�podia�ser�entendida�como�um�

acto�inconstitucional�de�repressão�da�liberdade�religiosa�e,�por�conseguinte,�como�um�retrocesso�na�

tradição�indonésia�de�respeito�pela�moderação,�tolerância�e�pluralismo.�A�UE�empreendeu�uma�

diligência�em�relação�ao�movimento�Ahmadiyah�e�realçou�a�importância�de�garantir�o�direito�à�livre�

prática�da�fé�a�todas�as�pessoas�pertencentes�a�minorias�religiosas.��

�

Além�disso,�a�UE�continua�preocupada�com�a�necessidade�de�atribuir�responsabilidades�pelas�

violações�dos�direitos�humanos�cometidas�no�passado,�e�com�o�tratamento�dispensado�aos�

defensores�dos�direitos�humanos.�As�autoridades�judiciais�pouco�avançaram�na�punição�das�

violações�do�passado.�A�polícia�e�as�forças�de�segurança�continuam�a�gozar�de�ampla�impunidade.�

Em�algumas�regiões�da�Indonésia�os�defensores�dos�direitos�humanos�continuam�a�ser�alvo�da�

intimidação�e�perseguição�das�forças�de�segurança.�

�

Durante�a�reunião�de�altos�funcionários�que�teve�lugar�em�Yogyakarta,�em�Março�de�2007,�ficou�

decidido�que�seria�lançado�um�diálogo�sobre�direitos�humanos�entre�a�UE�e�a�Indonésia.�Os�

directores�políticos�da�Tróica�da�UE�e�a�Indonésia,�reunidos�em�Jacarta�em�Maio�de�2008,�

confirmaram�a�disponibilidade�de�ambas�as�partes�para�lançar�um�diálogo�regular�em�matéria�de�

direitos�humanos�em�que�possam�trocar�ideias�e�partilhar�boas�práticas�sobre�questões�de�direitos�

humanos�com�relevância�mundial,�regional�e�nacional.��

�

No�Laos,�a�UE�continuou�a�acompanhar�o�tratamento�dispensado�aos�requerentes�de�asilo�Hmong,�

que�fogem�à�perseguição�das�autoridades�laocianas.�Em�Dezembro�de�2007,�a�Tróica�de�Nova�

Iorque�reuniuJse,�a�nível�de�peritos�em�direitos�humanos,�com�representantes�de�duas�ONG:�a�

Sociedade�de�Pessoas�Ameaçadas�e�o�Conselho�Laociano�dos�Direitos�do�Homem.�Em�Março�

de�2008�teve�lugar�a�segunda�reunião�do�grupo�informal�de�cooperação�da�Comissão�LaocianoJ

JEuropeia�para�o�desenvolvimento�institucional�e�a�reforma�administrativa,�a�governação�e�os�

direitos�humanos.�Nessa�ocasião,�a�UE�destacou�o�papel�da�sociedade�civil�no�desenvolvimento�

democrático�e�na�promoção�do�capital�social.�Além�disso,�mostrouJse�preocupada�com�o�

repatriamento�forçado�dos�Lao�Hmongs�para�a�Tailândia.�A�UE�promove�activamente�o�Tribunal�

Penal�Internacional�no�Laos.�Em�Fevereiro�de�2008,�por�exemplo,�a�Comissária�Benita�FerreroJ

JWaldner�participou�num�seminário�sobre�o�TPI�e�a�sociedade�civil�no�Laos,�tendo�nessa�ocasião�

instado�este�país�a�avançar�na�via�da�ratificação�do�Estatuto�de�Roma�e�confirmado�o�apoio�da�

Comissão�Europeia�a�este�processo.��
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A�UE�saudou�a�decisão�do�Governo�das�Filipinas�de�ratificar�o�Protocolo�Facultativo�à�Convenção�

Internacional�contra�a�Tortura,�em�Abril�de�2008,�bem�como�o�seu�compromisso�de�pôr�termo�ao�

flagelo�dos�assassínios�extrajudiciais�de�activistas�políticos,�jornalistas,�defensores�dos�direitos�

humanos,�juízes�e�advogados,�e�de�levar�os�autores�desses�actos�a�tribunal.�

�

Após�os�debates�que�efectuou�a�nível�político�com�o�Governo�das�Filipinas,�e�tendoJse�este�

mostrado�interessado�em�beneficiar�da�sua�assistência�técnica,�a�UE�manifestou�disponibilidade�

para�o�ajudar�a�dar�solução�ao�problema�dos�assassínios�extrajudiciais�e�do�clima�de�impunidade�que�

tem�reinado�até�agora.�Efectuada�uma�missão�de�avaliação�das�necessidades,�em�2007,�e�analisadas�

em�detalhe�as�recomendações�dos�peritos,�as�autoridades�das�Filipinas�e�a�UE�decidiram,�de�comum�

acordo,�de�que�modo�a�assistência�da�UE�seria�mais�benéfica�no�reforço�da�investigação�e�

perseguição�penal�dos�assassínios�extrajudiciais.�

�

Por�meio�de�uma�missão�de�assistência�na�área�da�Justiça,�com�início�previsto�para�2008,�a�UE�

prestaria�apoio,�aconselhamento,�assistência�técnica�e�formação�em�domínios�como�o�sistema�de�

justiça�penal�(aparelho�judicial,�Ministério�Público,�polícia),�a�Comissão�dos�Direitos�do�Homem�e�

a�sociedade�civil,�incluindo�acções�de�sensibilização�das�forças�policiais�e�militares�para�as�questões�

de�direitos�humanos.�Além�disso,�a�UE�ofereceu�o�seu�apoio�à�criação�de�um�mecanismo�nacional�

credível�e�eficaz,�que�reúna�todas�as�partes�interessadas�das�Filipinas,�para�acompanhar�os�

progressos�feitos�na�resolução�deste�problema.��

�

A�UE,�que�continuou�a�acompanhar�com�especial�atenção�a�situação�na�Tailândia�após�o�golpe�

militar�de�Setembro�de�2006,�registou�com�agrado�a�realização�de�eleições�democráticas,�em�

23�de�Dezembro�de�2007,�e�a�subsequente�tomada�de�posse�de�um�governo�civil.�A�UE�continua�a�

seguir�atentamente�a�evolução�da�situação�política,�inclusive�no�Sul�da�Tailândia,�em�que�são�

regularmente�relatados�assassínios�extrajudiciais,�desaparecimentos�forçados�e�actos�de�tortura�

cometidos�pelas�forças�de�segurança.�Um�dos�problemas�que�a�UE�aborda�periodicamente�junto�do�

Governo�tailandês�é�o�do�tratamento�dispensado�aos�requerentes�de�asilo�Hmong,�que�fogem�à�

perseguição�das�autoridades�laocianas�e�são�compulsivamente�reenviados�para�o�Laos�sem�controlo�

independente�ou�verificação�do�estatuto�de�refugiado,�e�a�situação�dos�imigrantes�ilegais�(muitos�

deles�oriundos�da�Birmânia/Mianmar)�na�Tailândia.�
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As�eleições�presidenciais�e�legislativas�de�2007�em�TimorLLeste�constituíram�um�importante�marco�

na�via�da�construção�nacional�e�da�criação�de�estruturas�e�instituições�democráticas�estáveis�e�

responsáveis.�A�UE�saudou�o�povo�de�TimorJLeste�por�esta�manifestação�do�seu�empenhamento�na�

democracia�e�na�paz,�como�demonstra�a�sua�elevada�participação,�de�forma�pacífica,�nas�eleições�

parlamentares.�Em�Fevereiro�de�2008,�a�UE�condenou�firmemente�as�tentativas�de�assassinato�de�

que�foram�alvo�o�Presidente,�Ramos�Horta,�e�o�PrimeiroJMinistro,�Xanana�Gusmão.�Essas�

tentativas�reforçam�mais�ainda�a�firme�determinação�da�UE�em�apoiar�as�instituições�de�TimorJ

JLeste,�e�o�desenvolvimento�destas,�a�fim�de�proteger�o�futuro�do�país.�Os�EstadosJMembros�da�UE�

e�a�Comissão�Europeia�continuam�plenamente�empenhados�em�ajudar�TimorJLeste�a�enfrentar�os�

sérios�desafios�que�se�avizinham,�designadamente,�reconstruir�o�sector�da�segurança,�restabelecer�o�

Estado�de�direito�e�garantir�o�desenvolvimento�socioeconómico�do�povo�de�TimorJLeste�num�clima�

de�paz�e�estabilidade.�

�

Embora�tenha�percorrido�nos�últimos�anos�uma�trajectória�globalmente�positiva�de�mudança�na�área�

dos�direitos�civis�e�políticos,�o�Vietname�ainda�é�um�país�muito�problemático�devido�às�restrições�à�

liberdade�de�expressão�(designadamente,�censura�da�Internet�e�pesadas�penas�de�prisão�para�os�

"internautas�dissidentes")�e�à�liberdade�de�religião,�bem�como�à�aplicação�continuada�da�pena�de�

morte,�num�inquietante�contraste�com�o�desenvolvimento�globalmente�positivo�do�país�em�termos�

de�abertura�económica�e�progresso�socioeconómico.�

�

A�governação�e�o�respeito�pelos�direitos�humanos,�importantes�áreas�de�cooperação�da�parceria�

UEJVietname,�são�periodicamente�debatidos�num�subgrupo�UEJVietname�e�a�nível�da�Tróica�local.�

A�30�de�Maio�de�2008�teve�lugar�em�Hanói�a�terceira�reunião�do�Subgrupo�VietnameJCE�

consagrado�à�cooperação�em�matéria�de�desenvolvimento�institucional�e�reforma�administrativa,�

governação�e�direitos�humanos,�no�quadro�do�Acordo�de�Cooperação�CEJVietname.�Nesta�reunião�

foram�abordados�temas�como�o�Tribunal�Penal�Internacional,�direitos�humanos�e�governação,�

migrações�e�papel�da�sociedade�civil,�tendo�sido�aprovadas�algumas�iniciativas�concretas�relativas,�

designadamente,�às�migrações,�à�governação�e�à�sociedade�civil,�que�deverão�ser�postas�em�prática�

antes�da�próxima�reunião�do�subgrupo�(Bruxelas,�2009).�



�

�

14146/1/08�REV�1� � cm/SR/jc� 190�
� DG�E�HR� �LIMITE� PT�

A�10�de�Junho�de�2008,�a�liberdade�de�expressão�e�a�tolerância�religiosa�foram�temas�debatidos�no�

quadro�do�diálogo�UEJVietname�que�se�realiza�in
loco
(Hanói)�de�seis�em�seis�meses.�Além�disso,�

ambas�as�partes�decidiram�desenvolver�medidas�políticas�e�uma�cooperação�técnica�no�domínio�dos�

direitos�humanos.�O�Plano�Director�vietnamita�para�o�aprofundamento�das�relações�UEJVietname�

(que�remete�para�os�princípios�da�governação�e�dos�direitos�humanos),�e�o�futuro�acordo�de�parceria�

e�cooperação�que�está�a�ser�negociado�desde�Novembro�de�2007,�deverão�vir�reforçar�ainda�mais�

estes�diálogos.�

�

A�UE�está�a�dar�um�contributo�activo�para�acções�que�visam�melhorar�a�qualidade�de�vida�dos�mais�

pobres�e�desfavorecidos.�A�Comissão�está�a�executar�um�projecto�orçado�em�18�milhões�de�euros�

(2006J2010)�cujo�principal�objectivo�é�melhorar�os�padrões�sanitários�mediante�a�prestação�de�

cuidados�preventivos,�curativos�e�de�promoção�da�saúde�às�populações�pobres�que�vivem�nas�zonas�

altas�do�Norte�e�na�região�montanhosa�central.�Além�disso,�a�Comissão�contribui�com�11,45�

milhões�de�euros�em�subvenções�para�um�projecto�executado�pelo�Banco�Mundial�que�facultará�

uma�melhor�cobertura�dos�serviços�básicos�de�saúde,�especialmente�a�nível�de�comuna,�nas�zonas�

montanhosas�do�Vietname.�O�projecto�deverá�beneficiar�cerca�de�3�milhões�de�pessoas,�na�sua�

maioria�pobres�e�pertencentes�a�minorias�étnicas.�

�

Além�disso,�a�UE�promove�activamente�o�Tribunal�Penal�Internacional�no�Vietname.�Por�exemplo,�

em�Maio�de�2008�a�Delegação�da�CE�no�Vietname�organizou�um�seminário�regional�sobre�o�TPI�

em�cooperação�com�o�Ministério�da�Justiça�vietnamita.�Foi�esta�a�primeira�vez�que�o�Governo�teve�

alguma�participação�num�seminário�deste�tipo.�
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Ásia�do�Sul�

�

O�Afeganistão�continua�a�ser�uma�das�grandes�prioridades�a�longo�prazo�da�União�Europeia.�A�

grande�importância�que�o�Conselho�atribui�às�relações�com�o�Afeganistão�ficou�traduzida�na�

aprovação�de�três�conjuntos�de�significativas�conclusões�durante�o�período�em�apreço�

(a�10�de�Dezembro�de�2007,�10�de�Março�de�2008�e�26�de�Maio�de�2008).�Em�todas�elas�se�

destacava�a�especial�importância�dos�direitos�humanos,�a�cuja�promoção�a�UE�dá�prioridade�em�

todas�as�suas�políticas.�Foi�consagrada�especial�atenção�às�violações�dos�direitos�humanos�

relacionadas�com�a�violência�contra�as�populações�civis,�designadamente�mulheres�e�crianças,�e�

bem�assim�à�abolição�da�pena�de�morte�e�à�eliminação�da�tortura.�De�um�modo�geral,�a�UE�

continuou�empenhada�em�colaborar�com�o�Governo�afegão�no�reforço�das�suas�instituições�e�

mecanismos�de�defesa�dos�direitos�humanos.�A�UE�continuou�a�instar�à�execução�do�plano�de�acção�

em�matéria�de�justiça�transicional.�Continuou�também�a�instar�o�Governo�do�Afeganistão�a�

promover�a�liberdade�dos�meios�de�comunicação�social.�

�

O�tema�dos�direitos�humanos�foi�um�dos�pontos�mais�importantes�da�ordem�de�trabalhos�da�Tróica�

ministerial�reunida�em�Brdo�(Eslovénia)�a�21�de�Fevereiro�de�2008,�que�debateu�mais�

especificamente�a�pena�de�morte�e�a�situação�das�mulheres�e�raparigas�no�Afeganistão.�O�mesmo�

tema�–�direitos�humanos�–�figurava�também�na�agenda�do�AR�da�UE,�Javier�Solana,�aquando�da�sua�

deslocação�ao�Afeganistão,�a�21�de�Abril�de�2008;�o�AR�aproveitou�o�ensejo�para�tratar�questões�

problemáticas�das�relações�UEJAfeganistão,�incluindo�a�pena�de�morte.�

�

Mais�recentemente,�a�UE�desempenhou�um�papel�preponderante�na�conferência�de�apoio�ao�

Afeganistão�realizada�em�Paris�a�12�de�Junho�de�2008.�Todos�os�países�e�entidades�que�se�fizeram�

representar�na�conferência�se�comprometeram�a�promover�o�respeito�pelos�direitos�humanos�de�

todos�os�afegãos.�A�conferência�observou�que�a�instauração�do�Estado�de�direito�é�essencial�para�a�

protecção�dos�direitos�humanos.�Esta�é�uma�área�em�que�a�UE�tem�dado�um�contributo�específico�

através�da�sua�missão�de�polícia,�EUPOL�AFEGANISTÃO.�Além�disso,�a�conferência�

comprometeuJse�a�apoiar�a�execução�do�Plano�de�Acção�Nacional�para�as�Mulheres�e�realçou�que�

continua�a�ser�necessário�garantir�a�observância�do�direito�internacional�humanitário.�
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A�UE�continuou�a�acompanhar�a�situação�no�Bangladeche�na�sequência�da�visita�de�uma�tróica�de�

directores� regionais� a� Daca� de�6� a�9�de�Junho� de�2007.� Ao� longo� do� período� em� apreço� a� UE�

privilegiou� uma� diplomacia� discreta� para� enviar� uma� série� de�mensagens� destinadas� ao� governo�

provisório�e�à�sociedade�civil.�Saudou�as�medidas�tomadas�no�sentido�da�criação�de�uma�Comissão�

Nacional�dos�Direitos�Humanos�no�Bangladeche,�na� expectativa�de�que� respeite�os�princípios�de�

Paris.� De� modo� geral,� a� UE� continuou� a� acompanhar� o� processo� de� reformas� políticas� no�

Bangladeche,�nomeadamente�a�luta�contra�a�corrupção,�dando�especial�ênfase�ao�cumprimento�das�

obrigações� internacionais� do� Bangladeche� em� matéria� de� direitos� humanos.� A� UE� levantou�

periodicamente�questões�problemáticas�de�direitos�humanos�junto�das�autoridades�do�Bangladeche.�

A�grande�oportunidade�para�tratar�questões�de�interesse�comum�surgiu�em�Abril�de�2008,�durante�a�

visita� a� Bruxelas� do� Conselheiro� (Ministro)� dos� Negócios� Estrangeiros,� Iftekhar� Ahmed�

Chowdhury,� nas� suas� reuniões� com� o� AR� Javier� Solana� e� com� a� Comissária� Benita� FerreroJ

JWaldner.�A�principal�mensagem�da�UE�nessa�ocasião�consistiu�em�instar�o�governo�provisório�a�

respeitar�o�calendário�que�se�comprometera�a�cumprir�para�a�restauração�da�democracia.�

�

Desde�a�suspensão�das�eleições,�em�Janeiro�de�2007,�a�UE�tem�apoiado�a�criação�de�condições�para�

a� realização� de� eleições� legislativas� credíveis� até� Dezembro� de�2008.� Para� o� efeito,� em� Junho�

de�2008� enviou� ao�Bangladeche� uma�missão� eleitoral� exploratória.� PretendiaJse� com� esta�missão�

verificar� a� utilidade,� exequibilidade� e� conveniência� –� em� conformidade� com� os� critérios�

estabelecidos�na�comunicação�da�Comissão�sobre�a�assistência�e�observação�eleitorais�da�UE�(COM�

(2000)� 191� final)� –� de� reenviar� a�missão� eleitoral� da�União�Europeia,� suspensa� em�11�de�Janeiro�

de�2007,�para�proceder�à�observação�das�eleições�legislativas�previstas�para�Dezembro�de�2008.�

�

A�União�Europeia�continuou�a�apoiar�a�boa�governação�no�Butão�ao�longo�de�um�ano�histórico�para�

o� país.� A�24�de�Março� de�2008,� o� povo� butanês� elegeu� –� pela� primeira� vez� –� uma� Assembleia�

Nacional.�A�UE�enviou�para�observar�esse�processo�uma�missão�de�observação�eleitoral,�que� fez�

uma� avaliação� globalmente� positiva� da� transição� democrática� para� uma�monarquia� constitucional�

capaz�de�garantir�o�respeito�pelos�direitos�fundamentais�dos�cidadãos.�
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Na�Índia,�é�preocupante�a�permanente�discriminação�e�violência�de�que�são�alvo�as�minorias�e�as�

camadas�sociais�mais�vulneráveis.�As�relações�da�UE�com�a�Índia�continuaram�a�desenvolverJse�no�

âmbito�do�plano�de�acção�conjunto�acordado�em�Nova�Deli�em�7�de�Setembro�de�2005.�

A�30�de�Novembro�de�2007�teve�lugar�em�Deli�a�oitava�Cimeira�ÍndiaJUnião�Europeia.�Ambas�as�

partes�reiteraram�o�seu�empenhamento�comum�nos�valores�da�democracia,�liberdades�fundamentais,�

pluralismo,�Estado�de�direito�e�respeito�pelos�direitos�humanos.�Os�dirigentes�destacaram�também�a�

importância�de�pôr�termo�à�impunidade�dos�autores�de�genocídios,�crimes�de�guerra�e�crimes�contra�

a�humanidade.�Ainda�durante�a�Cimeira,�a�UE�e�a�Índia�decidiram�colaborar�entre�si�a�fim�de�

reforçar�o�papel�do�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�das�Nações�Unidas.�A�15�de�Fevereiro�

de�2008,�a�Tróica�da�UE�e�os�homólogos�indianos�realizaram�o�seu�quarto�diálogo�sobre�direitos�

humanos,�que�a�UE�deseja�ver�desenvolvido�e�reforçado.�

�

Em�27�de�Setembro�de�2007,�a�UE�emitiu�uma�declaração�para�manifestar�o�seu�pleno�apoio�ao�

processo�de�reformas�democráticas�em�curso�nas�Maldivas.�A�União�continuou�a�recorrer�aos�seus�

bons�ofícios�para�incentivar�a�cooperação�entre�as�partes�com�vista�à�adopção�de�uma�Constituição�

susceptível�de�ser�aceite�por�toda�a�população�das�Maldivas�e�de�garantir�os�seus�direitos�

fundamentais.�

�

Em�Dezembro�de�2007,�pelo�quarto�ano�consecutivo,�a�UE�enviou�ao�
epal�uma�tróica�de�

directores�regionais.�Com�esta�visita�pretendiaJse,�no�essencial,�oferecer�o�apoio�constante�da�UE�ao�

povo�do�Nepal�para�que�este�pudesse�apropriarJse�do�processo�de�paz.�A�realização�de�reuniões�com�

a�sociedade�civil,�e�designadamente�com�activistas�dos�direitos�humanos�e�representantes�de�grupos�

marginalizados,�constituía�uma�parte�importante�do�programa.�A�tróica�tinha�como�prioridade�

específica�instar�todas�as�partes�a�defenderem�o�Estado�de�direito�e�combaterem�a�impunidade,�para�

que�o�povo�do�Nepal�pudesse�viver�sem�medo.�Mais�concretamente,�a�UE�exortou�o�Governo�a�

tomar�medidas�a�propósito�das�recentes�decisões�do�Supremo�Tribunal�relativas�às�violações�dos�

direitos�humanos.�Além�disso,�a�tróica�exerceu�pressão�sobre�o�Governo�para�que�pusesse�em�

prática�os�seus�acordos�com�grupos�marginalizados.�Alguns�meses�depois,�na�sequência�do�acordo�

histórico�entre�os�partidos�políticos,�a�UE�desempenhou�um�papel�significativo,�a�pedido�do�

Governo�do�Nepal,�na�observação�das�eleições�para�a�Assembleia�Constituinte.�Estas�eleições�

abrem�perspectivas�a�um�novo�Nepal,�aberto�a�todos�e�baseado�na�igualdade�de�direitos�perante�a�

lei.�
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Em�2007J2008�o�Paquistão�foi�alvo�de�uma�atenção�sem�precedentes�por�parte�da�UE.�Este�

destaque�ficou�a�deverJse,�acima�de�tudo,�aos�preparativos�para�as�eleições�legislativas�gerais�

de�18�de�Fevereiro�de�2008.�A�UE�pôde�desempenhar�um�papel�positivo�e�construtivo�neste�

processo�graças�ao�envio�da�sua�missão�de�observação�eleitoral.�Esta�contribuiu�para�a�aceitação�

geral�dos�resultados�em�circunstâncias�difíceis�e,�consequentemente,�para�uma�maior�confiança�do�

povo�paquistanês�na�democracia.�O�Conselho�saudou�a�transição�para�novos�governos�a�nível�

federal�e�provincial�e�as�medidas�iniciais�já�adoptadas�no�sentido�de�restabelecer�a�independência�do�

sistema�judicial.�A�UE�realçou�posteriormente�o�seu�empenho�em�continuar�a�apoiar�o�povo�e�o�

Governo�do�Paquistão�através�de�um�diálogo�reforçado.�Promover�os�direitos�humanos,�com�

especial�destaque�para�os�direitos�das�mulheres�e�das�crianças,�é�uma�das�grandes�prioridades�da�

UE.�Esse�empenho�é�corroborado�pela�troca�de�impressões�sobre�direitos�humanos�que�tem�lugar�

semestralmente�entre�os�Chefes�de�Missão�da�UE�em�Islamabade�e�o�Governo�do�Paquistão.�A�UE�

está�também�empenhada�em�explorar�formas�de�apoiar�a�consolidação�das�instituições�

democráticas,�dando�especial�destaque�ao�desenvolvimento�institucional�e�à�reforma�legislativa.�

�

A�União�Europeia�acompanhou�com�consternação�a�situação�dos�direitos�humanos�no�Sri�Lanka,�

que�se�deteriorou�durante�o�período�em�análise.�Mais�concretamente,�a�UE�lamentou�profundamente�

a�decisão�do�Governo�do�Sri�Lanka�de�denunciar�o�acordo�de�cessarJfogo�celebrado�com�os�Tigres�

de�Libertação�do�Eelam�Tamil�(LTTE)�em�2002.�Essa�decisão�e�a�campanha�militar�em�curso�

vieram�deteriorar�ainda�mais�a�já�difícil�situação�do�país,�incluindo�a�situação�humanitária�e�a�dos�

direitos�do�Homem.�A�UE�mostrouJse�igualmente�preocupada�com�os�actos�terroristas�dos�LLTE�

durante�o�período�em�apreço,�que�atingiram�proporções�sem�precedentes,�sendo�alegadamente�

cometidos�ataques�repetidos�e�indiscriminados�contra�civis;�foram�também�fonte�de�preocupação�as�

graves�violações�dos�direitos�humanos�cometidas�pelos�LTTE,�tais�como�os�assassínios�dirigidos,�o�

recurso�a�criançasJsoldados�e�o�recrutamento�forçado.�
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Confrontada�com�esta�situação,�a�UE�decidiu�enviar�uma�tróica�de�directores�regionais�ao�Sri�Lanka�

em�Março�de�2008.�A�tróica�realçou�os�compromissos�vinculativos�assumidos�tanto�pela�UE�como�

pelo�Sri�Lanka,�no�âmbito�das�convenções�internacionais�assinadas�por�ambos,�designadamente�em�

matéria�de�direitos�humanos�e�direito�internacional�humanitário.�A�tróica�expressou�a�grande�

preocupação�da�UE�perante�os�contínuos�relatos�de�violações�dos�direitos�humanos�no�Sri�Lanka,�

configurando�um�clima�de�impunidade�em�que�se�generalizaram�os�raptos,�os�desaparecimentos,�os�

actos�de�tortura�e�detenções�arbitrárias�e�a�perseguição�de�jornalistas.�A�tróica�lamentou�a�decisão�

do�GIIPE�(Grupo�Internacional�Independente�de�Personalidades�Eminentes)�de�pôr�termo�às�suas�

actividades�junto�da�Comissão�de�Inquérito�do�Presidente�devido�a�problemas�quanto�à�sua�

conformidade�com�as�normas�internacionais�e�à�falta�de�apoio�institucional�ao�trabalho�da�

Comissão.�A�UE�destacou�a�gravidade�dos�apelos�lançados�ao�Governo�pelo�GIIPE,�bem�como�pelo�

Alto�Comissário�da�ONU�para�os�Direitos�do�Homem,�para�que�apresentasse�resultados�concretos,�

ponderando�com�seriedade�as�recomendações�que�lhe�haviam�dirigido,�levando�os�responsáveis�a�

tribunal�e�garantindo�um�acompanhamento�eficaz�e�independente�da�situação�dos�direitos�humanos.�

A�UE�destacou�também�a�importância�de�garantir�ao�mediador�norueguês�o�acesso�a�Kilinochchi,�

para�que�pudesse�transmitir�aos�LTTE�as�mensagensJchave:�retomar�o�processo�de�paz,�facultar�

acesso�à�ajuda�humanitária�e�respeitar�os�direitos�humanos.�

�

As�apreensões�da�UE�foram�reiteradas�na�reunião�da�Comissão�Mista�UEJSri�Lanka�que�se�realizou�

em�Junho�de�2008.�
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Pacífico�

�

A�União�Europeia�continuou�a�mostrarJse�preocupada�com�a�situação�interna�na�República�das�

Ilhas�Fiji�e�com�o�atraso�na�execução�dos�compromissos�assumidos�pelas�autoridades�fijianas�em�

Bruxelas,�em�18�de�Abril�de�2007,�no�âmbito�das�consultas�realizadas�ao�abrigo�do�artigo�96.º�do�

Acordo�de�Parceria�ACPJCE.�Em�Junho�de�2008�a�UE�enviou�uma�missão�de�averiguação�a�Fiji,�a�

fim�de�verificar�os�avanços�realizados�na�execução�dos�compromissos�assumidos�no�âmbito�das�

consultas�do�artigo�96.º�em�matéria�de�democracia,�Estado�de�direito�e�direitos�humanos,�e�de�tratar�

os�restantes�problemas.�A�missão�serviu�para�reafirmar�a�abordagem�da�UE�em�relação�à�crise�

subsequente�ao�golpe�de�Estado�de�Dezembro�de�2006�e�para�manter�um�diálogo�construtivo,�

baseado�em�valores�comuns.�Foram�também�debatidas�as�principais�questões�levantadas�na�carta�

de�9�de�Maio�de�2008�do�PrimeiroJMinistro�interino,�Frank�Bainimarama,�ao�Comissário�Louis�

Michel,�em�que�era�mencionada�a�possibilidade�de�as�eleições�serem�adiadas�para�dar�tempo�à�

realização�da�reforma�eleitoral.�Embora�a�missão�propriamente�dita�tenha�sido�bem�sucedida�a�

situação�no�país�é�ainda�muito�frágil,�e�a�UE�está�decidida�a�continuar�a�acompanháJla�com�toda�a�

atenção.�A�UE�mostrouJse�também�preocupada�com�alegados�abusos�cometidos�pelas�forças�

militares�e�pela�polícia�para�com�as�pessoas�detidas�por�suspeita�de�conspiração�para�derrubar�o�

Governo�provisório�de�Fiji.�Neste�contexto,�a�Presidência�da�UE,�no�Inverno�de�2007,�instou�as�

autoridades�a�garantirem�o�Estado�de�direito�e�um�processo�justo.�A�UE�apelou�ao�Governo�

provisório�de�Fiji�para�que�respeitasse�os�direitos�humanos�de�todas�as�pessoas�em�Fiji,�e�instouJo�a�

realizar�uma�investigação�completa�das�alegadas�violações�desses�direitos,�em�consonância�com�os�

compromissos�acima�mencionados.��

�

6.7.� América�Latina�e�Caraíbas�

�

A�UE,�que�acompanha�atentamente�a�situação�respeitante�aos�direitos�humanos�e�às�condições�de�

segurança�nos�países�da�América�Latina�e�Caraíbas�(ALC),�atribui�a�maior�importância�ao�processo�

permanente�de�consolidação�da�democracia�e�de�transição�pacífica�para�a�democracia�na�região.�A�

UE�desenvolve�uma�estreita�cooperação�nestes�domínios�com�a�região,�no�quadro�multilateral,�e�dá�

apoio�financeiro�a�projectos�e�programas�que�visam�a�defesa�e�promoção�dos�direitos�humanos,�

incluindo�os�direitos�dos�povos�indígenas,�a�democratização�e�a�não�discriminação,�através�do�

Instrumento�Europeu�para�a�Democracia�e�os�Direitos�Humanos�e�do�Instrumento�de�Estabilidade,�

entre�outros.�A�UE�contribui�para�a�consolidação�da�democracia�na�região,�designadamente�através�

das�suas�missões�de�observação�de�eleições.�Em�2007�foram�enviadas�duas�destas�missões�(Equador�

e�Guatemala).�
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As�cláusulas�sobre�direitos�humanos�fazem�parte�integrante�de�todos�os�acordos,�já�celebrados�ou�

em�fase�de�negociação,�com�os�países�da�região.�A�UE�está�nomeadamente�a�negociar�com�os�países�

da�América�Central,�a�Comunidade�Andina�e�o�Mercosul�acordos�de�associação�que�compreendem�

secções�consagradas�ao�diálogo�político,�à�cooperação�e�à�liberalização�do�comércio.�As�questões�de�

direitos�humanos�e�de�segurança�são�componentes�importantes�tomadas�em�consideração�em�todos�

os�capítulos�dos�acordos.�Essas�mesmas�questões�estão�igualmente�em�debate�no�contexto�das�novas�

parcerias�estratégicas�a�lançar�com�o�Brasil�e�o�México.�Com�alguns�países,�como�a�Argentina,�os�

diálogos�sectoriais�sobre�direitos�humanos�fazem�parte�das�consultas�políticas�regulares.�No�quadro�

dos�acordos�de�associação�em�vigor,�foram�também�estabelecidos�diálogos�políticos�

institucionalizados�com�o�Chile�e�o�México,�que�abrangem�debates�regulares�sobre�questões�de�

direitos�humanos�a�nível�de�altos�funcionários.�

�

Na�sua�5.ª�Cimeira,�realizada�em�Lima�(Peru)�a�16�de�Maio�de�2008,�os�dirigentes�da�UE�e�da�ALC�

reafirmaram�que�o�respeito�pelo�Estado�de�direito�e�os�valores�e�princípios�da�democracia�e�dos�

direitos�humanos�prevalecem�num�quadro�de�solidariedade�e�igualdade�e�constituem�a�base�da�

parceria�estratégica�biJregional�UEJALC.�ComprometeramJse�a�melhorar�significativamente�a�

qualidade�de�vida�dos�seus�povos�no�âmbito�dos�direitos�humanos�universais,�incluindo�os�direitos�

civis,�culturais,�económicos,�políticos�e�sociais�e�as�liberdades�fundamentais�para�todos,�sem�

discriminação.�Na�declaração�de�Lima,�chamouJse�igualmente�a�atenção�para�a�situação�no�plano�da�

segurança�alimentar�e�incentivaramJse�os�governos�e�as�organizações�internacionais�a�reforçarem�o�

direito�dos�cidadãos�à�alimentação�como�um�dos�aspectos�dos�direitos�humanos.�As�questões�de�

direitos�humanos�foram�também�abordadas�nas�miniJcimeiras�realizadas�com�as�subJregiões�do�

continente�e�durante�as�reuniões�bilaterais�entre�dirigentes�da�UE�e�da�ALC�em�Lima.�

�

A�UE,�que�acompanha�atentamente�a�situação�respeitante�aos�direitos�humanos�na�América�

Central,�encoraja�os�esforços�desenvolvidos�pela�região�para�responder�aos�desafios�da�segurança�

democrática.�Na�Cimeira�UEJAmérica�Central�realizada�em�Lima�a�17�de�Maio�de�2008,�a�UE�

saudou�os�progressos�significativos�feitos�nesta�matéria�pela�região�da�América�Central�graças,�

sobretudo,�à�adopção�de�uma�série�de�iniciativas�como�a�Estratégia�de�Segurança�para�a�América�

Central,�que�visa�fazer�face�aos�problemas�de�violência�e�aos�problemas�dos�jovens�em�risco�ou�em�

conflito�com�a�lei�144�.�A�Comissão�está�a�apoiar�os�esforços�para�promover�a�segurança�à�escala�

nacional�e�regional,�designadamente�por�meio�de�acções�de�cooperação�nas�áreas�da�prevenção�da�

delinquência�juvenil,�da�integração�regional�e�da�reforma�da�Justiça.�

������������������������������������������������������
144� 9538/08.�
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Na�Guatemala,�os�Chefes�de�Missão�da�UE�criaram�um�grupo�de�trabalho�encarregado�de�verificar�

as�alegações�de�violação�dos�direitos�humanos,�especialmente�contra�defensores�destes�direitos,�e�de�

propor�acções�nesta�matéria.�Foram�já�dados�alguns�passos�em�frente,�tais�como:�criação�da�

Comissão�Internacional�contra�a�Impunidade�na�Guatemala�(CICIG),�que�beneficia�de�apoio�

financeiro�de�alguns�EstadosJMembros�e�da�Comissão;�ratificação�da�Convenção�da�Haia�e�

aprovação�da�correspondente�lei�de�aplicação,�em�paralelo�com�a�criação�do�novo�Conselho�

Nacional�da�Adopção,�que�aprova�e�supervisiona�os�trâmites�legais�que�regem�as�adopções�

internacionais;�aprovação�da�lei�relativa�ao�feminicídio�e�à�violência�contra�as�mulheres,�cujos�

trabalhos�preparatórios�a�Comissão�apoiou�no�âmbito�de�um�projecto�sobre�a�reforma�do�sector�

judicial;�e�apego�do�Estado�aos�mecanismos�internacionais�de�defesa�dos�direitos�humanos,�que�se�

traduz,�designadamente,�no�seu�apoio�ao�Conselho�dos�Direitos�do�Homem.�A�UE�expressou�junto�

das�autoridades�guatemaltecas�a�sua�profunda�preocupação�pela�adopção�da�"Lei�Reguladora�da�

Comutação�da�Pena�para�os�Condenados�à�Morte",�e�saudou�a�decisão�do�Presidente�da�Guatemala�

no�sentido�de�vetar�a�lei.�

�

A�UE�está�preocupada�com�a�escalada�da�situação�no�plano�da�segurança�e�com�o�aumento�da�

violência�que�se�vive�no�México,�manifestando�o�seu�apreço�pelos�esforços�desenvolvidos�por�este�

país�na�promoção�e�defesa�dos�direitos�humanos�no�plano�multilateral,�designadamente�no�CDH,�e�

continuou�a�debater�questões�de�direitos�humanos�e�segurança,�incluindo�o�feminicídio,�no�quadro�

do�seu�diálogo�político�regular,�inclusive�a�nível�ministerial.�A�Comissão�continua�a�apoiar�

projectos�e�acções�que�visam�consolidar�os�direitos�humanos�no�México,�especialmente�à�escala�

estatal�e�local.�



�

�

14146/1/08�REV�1� � cm/SR/jc� 199�
� DG�E�HR� �LIMITE� PT�

No�que�toca�à�Comunidade�Andina,�ao�longo�do�ano�transacto�a�UE�denunciou�sistematicamente�

todas�as�violações�dos�direitos�humanos�e�atentados�terroristas�na�Colômbia,�independentemente�

dos�seus�autores.�O�Conselho�reconheceu�a�melhoria�das�condições�de�segurança�e�os�esforços�

acrescidos�do�Governo�colombiano�para�restabelecer�a�paz�e�a�justiça�numa�situação�muito�

complexa.�Todavia,�a�aplicação�da�Lei�de�Justiça�e�Paz,�quadro�jurídico�colombiano�de�justiça�

transicional,�está�longe�de�se�encontrar�concluída.�A�UE�instou�o�Governo�colombiano�a�apoiar�a�

rápida�e�eficiente�implementação�da�Lei�de�Justiça�e�Paz�em�todos�os�seus�aspectos�e�a�

disponibilizar�recursos�nesse�sentido,�de�modo�a�que�seja�conferida�prioridade�aos�direitos�das�

vítimas�à�verdade,�à�justiça�e�à�reparação.�A�UE�contribuiu�para�os�vários�aspectos�deste�processo�

através�da�sua�cooperação,�prestando�designadamente�assistência�a�organizações�de�vítimas�no�

âmbito�do�Instrumento�de�Estabilidade.�A�UE�exortou�todos�os�grupos�armados�ilegais�a�que�se�

empenhassem�sinceramente�na�procura�de�uma�solução�negociada�para�o�conflito�armado�interno.�O�

Conselho�exigiu�novamente�que�os�grupos�armados�ilegais�que�ainda�mantinham�reféns�em�seu�

poder�os�libertassem�imediata�e�incondicionalmente�e�não�fizessem�novos�sequestros.�Em�múltiplos�

contactos�com�as�autoridades�colombianas,�a�UE�incentivou�a�determinação�do�Governo�

colombiano�em�assegurar�a�nível�das�forças�armadas�um�maior�respeito�pelos�direitos�humanos,�e�

saudou�os�progressos�efectuados�neste�contexto.�Manifestou�também�a�sua�preocupação�perante�a�

nova�vaga�de�ataques�e�ameaças�a�activistas�dos�direitos�humanos,�sindicalistas�e�outros�grupos�

vulneráveis,�e�apelou�ao�Governo�para�que�condenasse�publicamente�estes�actos�e�intensificasse�as�

medidas�de�protecção�das�pessoas�ameaçadas.�O�Conselho�mostrouJse�preocupado�com�o�

surgimento�de�novos�grupos�paramilitares�e�outros�grupos�armados�criminosos,�e�apelou�ao�

Governo�colombiano�para�que�redobrasse�os�seus�esforços�e�intensificasse�as�medidas�que�estava�a�

tomar�contra�os�grupos�em�causa145.�A�UE�manteve�ainda�contactos�regulares�com�ONG�em�Bogotá�

e�Bruxelas.�Foram�feitas�diligências�e�foi�emitida�uma�declaração,�em�Maio�de�2008,�para�expressar�

a�apreensão�da�UE�face�à�vaga�de�assassinatos�e�ameaças�de�morte�de�que�haviam�sido�vítimas�

dirigentes�de�organizações�sociais�e�activistas�dos�direitos�humanos.�

�

No�Peru,�a�UE�efectuou�várias�diligências�a�propósito�das�tentativas�do�Governo�no�sentido�de�

alargar�o�âmbito�de�aplicação�da�pena�de�morte�e�recordou�os�compromissos�assumidos�por�este�

país�ao�abrigo�do�Pacto�de�São�José�e�do�Sistema�Interamericano�de�Direitos�Humanos.�Foi�em�

parte�graças�à�diplomacia�activa�da�UE�que�o�Congresso�peruano�rejeitou�as�alterações�propostas�à�

Constituição.�

������������������������������������������������������
145� Conclusões�do�Conselho,�doc.�15040/07.�
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A�UE�congratulouJse�com�a�participação�do�povo�venezuelano�no�referendo�de�2�de�Dezembro,�

sobre�a�reforma�constitucional,�e�registou�que�a�votação�decorrera�de�forma�transparente.�Em�

contactos�com�representantes�dos�vários�quadrantes�da�Venezuela,�a�UE�reiterou�a�necessidade�de�

respeitar�os�princípios�democráticos�e�os�direitos�humanos�e�reiterou�a�sua�determinação�em�apoiar�

a�consolidação�da�democracia�e�a�boa�governação�na�Venezuela,�bem�como�a�redução�da�pobreza,�

das�desigualdades�e�da�exclusão.�

�


o�que�se�refere�às�Caraíbas,�nas�suas�conclusões�sobre�a�política�da�UE�em�relação�a�Cuba�

aprovadas�em�Junho�de�2008,�o�Conselho�exortou�o�Governo�cubano�a�melhorar�efectivamente�a�

situação�dos�direitos�humanos,�nomeadamente�através�da�libertação�incondicional�de�todos�os�

presos�políticos,�incluindo�os�que�foram�detidos�e�condenados�em�2003.�Esta�questão�continua�a�

constituir�para�a�UE�uma�prioridade�essencial.�Além�disso,�o�Conselho�apelou�ao�Governo�de�Cuba�

para�que�facilitasse�o�acesso�das�organizações�internacionais�humanitárias�às�prisões�cubanas.�O�

Conselho�exortou�ainda�as�autoridades�cubanas�a�ratificarem�e�implementarem�o�Pacto�

Internacional�sobre�os�Direitos�Civis�e�Políticos�e�o�Pacto�Internacional�sobre�os�Direitos�

Económicos,�Sociais�e�Culturais,�recentemente�assinados�por�Cuba,�e�a�traduzirem�em�termos�

concretos�o�apego�aos�direitos�humanos�que�haviam�demonstrado�através�da�assinatura�destes�dois�

pactos�sobre�a�matéria.�

�

Ao�renovar�a�Posição�Comum�relativa�a�Cuba,�o�Conselho�confirmou�a�abordagem�dupla�que�a�UE�

prossegue,�mantendo�o�diálogo�sobre�os�direitos�humanos�tanto�com�o�Governo�como�com�a�

sociedade�civil�pacífica.�Há�entre�os�EstadosJMembros�um�entendimento�no�sentido�de�considerar�

que,�durante�as�visitas�de�alto�nível,�deverão�ser�sempre�abordadas�as�questões�de�direitos�humanos�

e�que,�sempre�que�oportuno,�o�programa�dessas�visitas�incluirá�reuniões�com�a�oposição�

democrática.�

�

A�UE�reiterou�igualmente�o�seu�apelo�ao�Governo�cubano�para�que�permitisse�o�exercício�da�

liberdade�de�informação�e�expressão,�incluindo�o�acesso�à�Internet,�e�convidouJo�a�cooperar�neste�

domínio146.�

������������������������������������������������������
146� Conclusões�do�Conselho,�doc.�11076/07�
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A�UE�continuou�a�apoiar�o�restabelecimento�da�democracia�no�Haiti,�dando�apoio�à�operação�de�

manutenção�da�paz�do�Conselho�de�Segurança�da�ONU�(MINUSTAH)�e�assistência�ao�processo�

eleitoral.�Com�a�melhoria�global�do�nível�de�segurança,�que�se�ficou�a�dever�sobretudo�às�acções�da�

MINUSTAH�nos�bairros�de�lata�das�maiores�cidades�do�Haiti,�foi�possível�lançar�as�actividades�de�

consolidação�da�frágil�estabilidade.�No�âmbito�do�novo�Instrumento�de�Estabilidade�da�UE,�foi�dado�

início�ao�programa�de�reconstrução�de�Martissant,�nos�subúrbios�de�PortoJdoJPríncipe.�A�UE�

continuou�a�apoiar�os�esforços�do�Governo�para�fazer�face�à�difícil�situação�dos�sistemas�judicial�e�

prisional�no�Haiti.�As�questões�de�direitos�humanos,�com�destaque�para�a�situação�das�crianças�e�a�

segurança�alimentar,�serão�aprofundadas�no�diálogo�político�conduzido�entre�a�UE�e�o�Governo�

haitiano�no�quadro�da�iniciativa�da�CE�para�os�países�em�situação�de�fragilidade.�

�

7.� A
ÁLISE�DA�EFICÁCIA�DA�ACÇÃO�E�DOS�I
STRUME
TOS�DA�UE�

�

A�promoção�e�protecção�dos�direitos�humanos�e�das�liberdades�fundamentais,�a�democracia�e�o�

Estado�de�direito�são�princípios�que�a�União�Europeia�está�determinada�a�ter�em�conta,�não�só�nas�

suas�políticas�internas�mas�também�nas�suas�relações�externas.�

�

Por�conseguinte,�como�salientámos�ao�longo�de�todo�o�presente�relatório,�a�UE�tornouJse�um�

interveniente�incontornável�na�área�dos�direitos�humanos.�Para�o�efeito,�desenvolveu�um�vasto�

leque�de�instrumentos�para�a�promoção�e�a�protecção�dos�direitos�humanos.�As�directrizes�sobre�

questões�temáticas�prioritárias�(pena�de�morte,�tortura,�defensores�dos�direitos�humanos,�criançasJ

Jsoldados,�direitos�das�crianças,�etc.),�as�declarações�públicas,�as�diligências�sobre�casos�individuais�

de�violações�de�direitos�humanos,�os�diálogos�ou�consultas�com�países�terceiros,�as�posições�

comuns�e�o�instrumento�comunitário�para�o�financiamento�de�projectos�da�sociedade�civil�nos�

domínios�dos�direitos�humanos�e�da�democracia�são,�todos�eles,�instrumentos�ao�dispor�da�UE�para�

a�promoção�dos�direitos�humanos.�
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Conclusões�do�Conselho�Europeu�

�

Um�dos�principais�resultados�do�período�em�apreço�é�sem�dúvida�a�aprovação�das�conclusões�do�

Conselho�sobre�os�direitos�humanos,�concretamente�os�direitos�das�crianças�e�em�particular�das�

crianças�vítimas�dos�conflitos�armados,�em�Junho�de�2008.�As�conclusões�reafirmam�a�necessidade�

de�adoptar�uma�abordagem�global�dos�direitos�das�crianças�vítimas�dos�conflitos�armados�que�

abranja�a�segurança,�o�desenvolvimento�e�os�direitos�humanos.�As�mesmas�conclusões�reflectem�

um�esforço�no�sentido�de�intensificar�a�integração�dos�direitos�das�crianças�vítimas�dos�conflitos�

armados�na�política�e�na�programação�da�UE�em�matéria�de�desenvolvimento�(sobre�que�o�

Conselho�AGEX�aprovou�conclusões�em�Maio),�nas�operações�da�PESD�(tendo�sido�aprovada�no�

Conselho�AGEX�de�Maio�uma�lista�de�controlo�revista),�bem�como�a�aprovação�orientações�revistas�

e�a�publicação�de�documentos�relevantes�para�a�integração�dos�direitos�humanos�nas�operações�

da�PESD.�

�

Integração�transversal�dos�direitos�humanos�

�

A�integração�transversal�dos�direitos�humanos�nas�políticas�da�UE�tem�progredido�

substancialmente�nos�últimos�anos,�em�especial�no�contexto�da�Política�Europeia�de�Segurança�e�

Defesa,�nomeadamente�através�da�nomeação�de�conselheiros�em�matéria�de�direitos�humanos�e�

igualdade�entre�os�sexos�para�todas�as�missões�da�PESD.�Esta�estratégia�de�integração�transversal�é�

ilustrada�pela�prática�de�ter�sistematicamente�em�conta�os�direitos�humanos�nas�operações�externas,�

em�especial�através�da�nomeação�de�conselheiros�em�matéria�de�direitos�humanos�e�questões�de�

género.�Esses�conselheiros�são�responsáveis,�nomeadamente,�por�acompanhar�e�apresentar�

relatórios�periódicos�sobre�o�problema�das�crianças�nos�conflitos�armados.�Durante�o�período�em�

apreço,�a�UE�envidou�esforços�suplementares�para�reforçar�a�coerência�e�a�transparência�da�sua�

política�de�direitos�humanos.�É�importante�tornar�mais�eficaz�esta�política�e�velar�por�que�os�direitos�

humanos�sejam�plenamente�tomados�em�consideração�em�todas�as�políticas�e�acções�pertinentes,�

dentro�e�fora�da�UE,�de�modo�a�garantir�a�credibilidade�da�UE�perante�os�países�terceiros,�

nomeadamente�através�da�integração�sistemática�de�cláusulas�relativas�aos�direitos�humanos�e�às�

normas�essenciais�do�trabalho�nas�negociações�da�CE�e�nos�acordos�da�UE�com�os�países�terceiros.�

As�orientações�da�UE�e�outras�normas�em�matéria�de�direitos�humanos�serão�desenvolvidas�e�

operacionalizadas�mediante�a�criação�de�instrumentos�práticos�de�implementação.�
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Desde�que�o�cargo�foi�criado,�em�Dezembro�de�2004,�o�Representante�Pessoal�do�SecretárioL

LGeral/Alto�Representante�para�os�Direitos�Humanos�tem�vindo�a�conferir�um�maior�destaque�a�

esta�problemática�a�nível�da�UE�e�a�aumentar�a�visibilidade�da�acção�da�UE�a�favor�do�respeito�

pelos�direitos�humanos�em�todo�o�mundo.�Riina�Kionka,�que�ocupa�o�cargo�desde�Janeiro�de�2007,�

chefiando�ao�mesmo�tempo�a�Unidade�dos�Direitos�Humanos�do�Secretariado�do�Conselho,�deu�um�

importante�contributo�para�a�continuidade�e�para�a�tomada�em�consideração�da�questão�dos�direitos�

humanos�ao�dirigirJse�ao�Grupo�da�África�em�Abril�de�2008�e�ao�Comité�Político�e�de�Segurança�e�

ao�Grupo�ÁsiaJOceânia�em�Junho.�Riina�Kionka�tem�também�defendido�que�a�questão�seja�mais�

plenamente�tida�em�conta�nos�diálogos�políticos,�bem�como�pelos�Representantes�Especiais�da�UE.�

Esta�abordagem�horizontal�dos�direitos�humanos�na�política�externa�da�UE�continua�no�entanto�a�

constituir�um�dos�principais�desafios�para�os�EstadosJMembros,�o�Secretariado�do�Conselho�e�a�

Comissão.�O�Grupo�dos�Direitos�do�Homem�(COHOM),�do�Conselho,�advoga�a�inclusão�

sistemática�da�questão�dos�direitos�humanos�na�agenda�das�reuniões�de�peritos�sobre�questões�

temáticas�(terrorismo,�por�exemplo)�e�nas�decisões�de�primeiro�e�terceiro�pilares,�bem�como�nas�

cimeiras�entre�a�UE�e�países�terceiros�147.�Uma�melhor�abordagem�horizontal�aumentaria�também�a�

visibilidade�da�acção�da�UE�na�área�dos�direitos�humanos�em�todo�o�mundo.�Embora�a�UE�seja�

um�dos�intervenientes�mais�empenhados�na�área�dos�direitos�humanos,�tanto�em�termos�financeiros�

(orçamento�anual�da�IEDDH:�140�milhões�de�euros)�como�no�plano�político�(mais�de�30�diálogos�

específicos�sobre�direitos�humanos�com�países�terceiros),�a�sua�acção�merece�ser�objecto�de�um�

maior�destaque�junto�do�público�em�geral.�

������������������������������������������������������
147� Ver�doc.�10076/06�do�Secretariado�do�Conselho,�de�7�de�Junho�de�2006.�
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Directrizes�da�UE�

�

Para�orientar�a�sua�acção�no�plano�internacional�para�a�protecção�e�promoção�dos�direitos�humanos,�

a�UE�adoptou�em�1998�directrizes�em�matéria�de�direitos�humanos�para�servirem�de�base�à�sua�

intervenção�nos�países�terceiros.�Essas�directrizes�determinam�os�critérios�a�que�obedecem�as�

intervenções,�o�tipo�de�diligências�efectuadas�e�o�conteúdo�das�declarações.�Nos�termos�das�

directrizes�sobre�os�defensores�dos�direitos�humanos,�por�exemplo,�as�embaixadas�da�UE�podem�

enviar�observadores�a�julgamentos�e�informar�as�suas�capitais�quando�os�defensores�dos�direitos�

humanos�estão�em�risco.�Estas�directrizes�são�documentos�imprescindíveis�para�nortear�a�acção�

da�UE�no�terreno�e�são�geralmente�acompanhadas�por�uma�estratégia�de�implementação�–�por�

exemplo,�no�caso�da�tortura,�campanhas�de�sensibilização�destinadas�a�convencer�os�países�terceiros�

a�ratificarem�e�aplicarem�a�Convenção�das�Nações�Unidas�e�os�seus�Protocolos�Facultativos.�

Poderão�vir�a�ser�adoptadas�até�ao�final�de�2008�novas�directrizes�sobre�a�violência�contra�as�

mulheres,�complementando�as�seis�questões�temáticas�já�abrangidas�(pena�de�morte,�diálogos�com�

países�terceiros,�tortura,�defensores�dos�direitos�humanos,�criançasJsoldados�e�direitos�da�criança).�

�

Em�2008,�dez�anos�após�a�adopção�destas�grandes�orientações�temáticas�e�no�contexto�do�60.º�

aniversário�da�Declaração�Universal�dos�Direitos�do�Homem,�a�UE�decidiu�actualizar�todas�as�

directrizes.�As�directrizes�sobre�a�tortura,�a�pena�de�morte�e�as�crianças�e�os�conflitos�armados�

foram�actualizadas�durante�o�primeiro�semestre�de�2008,�tendo�sido�igualmente�aprovada�no�mesmo�

período�uma�nova�estratégia�de�implementação�das�directrizes�em�matéria�de�tortura.�A�UE�também�

procedeu�a�uma�avaliação�da�implementação�das�directrizes�sobre�os�defensores�dos�direitos�

humanos:�foram�avaliadas�as�estratégias�locais�sobre�este�assuntos�em�26�países�com�vista�a�

identificar�possíveis�melhorias.�As�directrizes�sobre�os�defensores�dos�direitos�humanos,�e�sobre�os�

diálogos�com�países�terceiros,�serão�actualizadas�no�segundo�semestre�de�2008.�

�

Uma�das�primeiras�preocupações�continua�a�ser�a�avaliação�regular�da�eficácia�das�directrizes.�O�

principal�objectivo�da�UE�é�o�de�garantir�a�aplicação�eficaz�das�actuais�directrizes.�Há�ainda�alguma�

margem�para�um�trabalho�de�sensibilização�para�estas�directrizes�nas�missões�da�UE,�junto�dos�

decisores�nas�capitais�e�em�Bruxelas�e�junto�dos�próprios�destinatários�das�directrizes.�
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No�que�diz�respeito�à�pena�de�morte,�foi�desenvolvida�uma�acção�sustentada�sobre�esta�questão,�em�

conformidade�com�as�directrizes�da�UE,�contribuindo�para�os�progressos�no�sentido�da�abolição�da�

pena�de�morte�em�todo�o�mundo.�Para�além�das�diligências�e�declarações�públicas�periódicas,�a�UE�

fez�campanha�nas�Nações�Unidas,�tendo�conseguido�assegurar�a�adopção,�numa�sessão�plenária�da�

AssembleiaJGeral�das�Nações�Unidas,�de�uma�resolução�apelando�a�uma�moratória�sobre�a�

aplicação�da�pena�de�morte.�A�resolução,�apresentada�pela�UE�e�por�nove�outros�coJautores�de�todos�

os�continentes,�foi�adoptada�por�uma�maioria�confortável�apesar�da�campanha�que�contra�ela�

moveram�cerca�de�cinquenta�Estados.�A�Resolução�62/149�foi�adoptada�em�18�de�Dezembro�

de�2007,�com�104�votos�a�favor,�54�contra�e�29�abstenções.�Na�Primavera�de�2008,�foram�levadas�a�

cabo�diligências�de�âmbito�geral�sobre�a�questão�da�pena�de�morte�em�48�países.�

�

Em�Dezembro�de�2007�foram�aprovadas�novas�directrizes�sobre�os�direitos�das�crianças.�A�UE�

dedicouJse�em�seguida�a�desenvolver�estratégias�especialmente�adaptadas�para�dez�países�

prioritários,�em�estreita�cooperação�com�a�UNICEF�e�as�ONG.�Esta�abordagem�deverá�conduzir�a�

uma�melhor�implementação�das�directrizes.�

�

Diálogo�com�os�países�terceiros�

�

O�estabelecimento�de�diálogos�sobre�direitos�humanos�com�países�terceiros�é�um�elementoJchave�da�

política�da�UE�para�promover�o�respeito�pelos�direitos�humanos�no�mundo�inteiro.�A�UE�

mantém�actualmente�cerca�de�trinta�diálogos�com�peritos�nas�capitais�ou�a�nível�local,�estando�em�

preparação�uma�dezena�de�novos�diálogos.�

�

As�Directrizes�de�2001�sobre�os�diálogos�definem�o�enquadramento�para�estes�diálogos�sobre�

direitos�humanos�com�países�terceiros,�tendo�sido�complementadas�em�2004�por�uma�comunicação�

do�Comité�Político�e�de�Segurança�sobre�a�sua�implementação.�Este�enquadramento�de�trabalho�

coerente�não�impede�que�as�características�específicas�de�cada�diálogo�se�adaptem�às�circunstâncias�

locais�de�forma�flexível�e�pragmática.�Qualquer�que�seja�o�formato�escolhido,�o�objectivo�de�todos�

estes�diálogos�é�levantar�a�questão�dos�direitos�humanos�com�vista�a�estudar,�com�os�países�

terceiros�em�causa,�formas�de�melhorar�a�situação�no�terreno.�
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A�relevância�deste�instrumento�para�a�promoção�dos�direitos�humanos�em�todo�o�mundo�despertou�

um�vivo�interesse�dos�países�terceiros�nos�diálogos�sobre�direitos�humanos,�como�o�evidencia�o�

número�crescente�de�diálogos�ao�longo�do�último�ano.�Estão�planeados�novos�diálogos�com�os�cinco�

Estados�da�Ásia�Central�e�com�os�países�do�Cáucaso.�Numa�comunicação�adoptada�em�Fevereiro�

de�2008,�o�Comité�Político�e�de�Segurança�saudou�os�progressos�no�desenvolvimento�de�diálogos�

especializados�sobre�direitos�humanos�com�os�países�terceiros,�que�atestam�amplamente�o�êxito�da�

acção�da�UE�nesta�área.�AssinaleJse�também�que�a�UE�deve�velar�pela�coerência�entre�os�diversos�

diálogos�e�assegurar�uma�capacidade�de�resposta�aos�pedidos�dos�países�terceiros.�

�

Este�exercício�conduzido�pela�UE�suscita�da�sua�parte�uma�maior�disponibilidade�para�debater�

também�as�questões�de�direitos�humanos�que�se�levantam�na�própria�UE,�evocadas�com�cada�

vez�mais�frequência�pelos�países�terceiros�no�decurso�dos�diálogos.�A�UE�deve�pois�continuar�a�

velar�pela�coerência�das�suas�acções�em�matéria�de�direitos�humanos,�tanto�no�plano�interno�como�

no�plano�externo,�continuando�a�analisar�a�forma�como�implementa�os�seus�valores�essenciais�no�

seu�próprio�território.�

�

Consultas�e�acção�nas�instâncias�internacionais�

�

Em�termos�de�resultados,�pode�considerarJse�muito�bem�sucedida�a�acção�da�União�Europeia�na�

Terceira�Comissão�durante�a�62.ª�sessão�da�AssembleiaLGeral�das�
ações�Unidas�(AG
U).�

A�UE�continuou�a�contribuir�activamente�para�os�trabalhos�da�Terceira�Comissão�da�AGNU,�no�

âmbito�da�qual�manteve�uma�posição�comum�em�todas�as�votações�sobre�resoluções.�Os�resultados�

concretos�podem�ser�considerados�bastante�positivos.�A�título�de�exemplo,�na�sequência�da�

Declaração�sobre�a�pena�de�morte�assinada�por�95�Estados�membros�da�ONU�em�2007,�e�de�uma�

campanha�mundial�sob�a�forma�de�diligências�a�favor�de�um�projecto�de�resolução�sobre�o�tema,�

a�UE,�liderando�uma�aliança�transJregional,�assegurou,�pela�primeira�vez,�a�adopção�de�uma�

resolução�que�exige�uma�moratória�universal�sobre�a�aplicação�da�pena�de�morte.�A�adopção�

desta�resolução,�apesar�da�forte�oposição�de�alguns�países�retencionistas,�constitui�um�verdadeiro�

ponto�de�viragem�na�via�da�abolição�universal�da�pena�capital.�
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No�primeiro�semestre�do�segundo�ano�de�existência�do�Conselho�dos�Direitos�do�Homem,�as�

questões�institucionais�cederam�o�lugar�às�questões�de�fundo.�A�UE�participou�de�forma�

empenhada,�nomeadamente,�na�adopção�dos�mecanismos�e�regras�de�funcionamento�do�Conselho�

(incluindo�a�revisão�periódica�internacional),�tendo�conseguido�preservar�os�elementos�mais�

importantes:�os�procedimentos�especiais�por�país�(com�as�excepções�de�Cuba�e�da�Bielorrússia)�e�a�

participação�das�ONG.�Se�bem�que�os�debates�sobre�questões�de�fundo�tenham�sido�altamente�

polarizados�e�a�repartição�de�lugares�não�fosse�favorável�à�UE,�esta�conseguiu�defender�a�

universalidade�dos�direitos�humanos,�apesar�da�concepção�relativista�desses�direitos�advogada�por�

alguns�Estados.�Na�8.ª�sessão�do�CDH,�a�posição�firme�e�coesa�da�UE�permitiuJlhe�assegurar�a�

adopção,�sem�votação,�da�sua�resolução�sobre�Mianmar.�A�UE�conseguiu�trazer�a�lume�as�situações�

de�alguns�países,�recorrendo�a�todas�as�partes�relevantes�da�agenda,�como�os�Diálogos�Interactivos,�

os�debates�temáticos�e�as�declarações�gerais,�e�continuará�a�proceder�desse�modo.�É�importante�para�

a�comunidade�internacional�que�o�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�funcione�de�forma�eficaz�e�

credível.�A�UE�continuará�a�desempenhar�um�papel�essencial�nestes�esforços.�

�

A�revisão�periódica�universal,�um�mecanismo�inovador�que�prevê�uma�análise�pelos�pares�

automática,�com�periodicidade�quadrienal,�da�situação�dos�direitos�humanos�em�cada�Estado�

membro�da�ONU,�foi�instituída�em�Abril�de�2008.�Pode�fazerJse�uma�avaliação�relativamente�

positiva�das�duas�primeiras�rondas�da�revisão,�em�Abril�e�Maio�de�2008,�tendo�os�EstadosJMembros�

da�UE�participado�activamente�no�diálogo�interactivo.�Todavia,�continuará�a�ser�preciso�cuidado,�

atenção�e�seriedade�para�explorar�as�potencialidades�do�mecanismo�para�apreciar�objectivamente�as�

situações�de�diferentes�países.�Houve�já�tentativas�de�enfraquecer�o�processo,�às�quais�a�UE�tem�

sistematicamente�feito�frente.�
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A�UE�continua�a�reflectir�sobre�os�meios�para�aumentar�a�eficácia�da�sua�acção�nas�instâncias�

multilaterais.�A�UE�continuou�a�buscar�formas�de�ultrapassar�o�dilema�que�constitui�a�forma�como�

expõe�a�sua�posição�perante�o�Conselho,�tendo�continuado�a�falar�a�várias�vozes�e�a�apresentar�a�sua�

posição�comum�acordada�através�da�Presidência,�reforçando�desse�modo�a�mensagem�que�pretende�

fazer�passar.�A�UE�manteve�também�uma�atitude�construtiva�e�aberta�ao�diálogo�e�à�negociação�

com�países�de�diferentes�grupos�regionais,�embora�reconheça�que�é�possível�um�maior�trabalho�de�

sensibilização.�Além�disso,�a�prática�de�convidar�as�ONG�pertinentes�antes,�durante�e�após�as�

sessões�deste�Conselho�para�participarem�nas�reuniões�de�peritos�da�UEJ27�em�matéria�de�direitos�

humanos�revelouJse�benéfica�tanto�para�as�ONG�como�para�a�UE.�

�

De�futuro,�a�UE�terá�de�desenvolver�um�trabalho�mais�intenso�ao�nível�do�planeamento�prévio�das�

suas�iniciativas,�identificar�de�forma�mais�precisa�as�prioridades�da�sua�acção,�intensificar�os�

contactos�com�países�terceiros,�repartir�mais�frequentemente�as�tarefas�com�outros�países�animados�

pelo�mesmo�espírito�e�desempenhar�um�papel�na�racionalização�do�recurso�às�resoluções�nas�

diferentes�instâncias.�O�peso�da�UE�enquanto�interveniente�nas�instâncias�das�Nações�Unidas�

assenta�na�unidade�entre�os�seus�EstadosJMembros,�e�é�importante�aproveitar�da�melhor�forma�

possível�os�seus�recursos�conjugados.�

�

8.� CO
CLUSÕES�

�

Este�10.º�relatório�anual�sobre�os�direitos�humanos�mostra�a�importância�que�a�União�Europeia�

atribui�aos�direitos�humanos,�à�democracia�e�à�boa�governação�na�condução�da�sua�política�externa.�

A�promoção�e�o�respeito�pelos�direitos�humanos�são�essenciais�para�o�desenvolvimento,�a�paz�e�a�

segurança�em�todo�o�mundo.�

�

O�ano�transacto�foi�assinalado�por�uma�forte�expansão�das�actividades�da�UE�na�área�dos�direitos�

humanos,�com�um�número�crescente�de�diálogos�sobre�direitos�humanos,�um�leque�alargado�de�

questões�temáticas�abordadas�pelo�COHOM�e�a�instituição�de�novos�mecanismos�no�Conselho�dos�

Direitos�do�Homem.�
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Embora�tenha�obtido�alguns�êxitos�indiscutíveis�(como�a�Resolução�da�AGNU�a�favor�de�uma�

moratória�sobre�a�pena�de�morte),�a�UE�enfrenta�porém�vários�novos�desafios:��

�

�� Neste�ano�em�que�se�celebra�o�60.º�aniversário�da�Declaração�Universal�dos�Direitos�do�

Homem,�a�universalidade�dos�direitos�humanos�é�contestada,�mais�do�que�nunca,�pelos�que�

perfilham�um�relativismo�baseado�na�tradição,�na�religião,�na�filiação�cultural�ou�na�história.��

�

�� Num�momento�em�que�cada�vez�mais�se�espera�da�União�Europeia�que�responda�pela�situação�

dos�direitos�humanos�no�interior�das�suas�fronteiras,�essa�situação�deve�ser�exemplar;�disso�

dependem�a�sua�coerência�e�a�sua�credibilidade�na�cena�internacional.��

�

�� A�integração�transversal�dos�direitos�humanos�em�todas�as�políticas�internas�e�externas�da�UE�

é�essencial�para�garantir�essa�coerência.�Neste�contexto,�a�acção�da�Representante�Pessoal�do�

Alto�Representante�para�a�PESC,�Riina�Kionka,�assume�uma�importância�decisiva.�A�

Representante�Pessoal�irá�continuar�a�informar�os�grupos�geográficos�e�temáticos�sobre�as�

questões�de�direitos�humanos.�Os�direitos�humanos�devem�também�ser�mais�plenamente�

tomados�em�consideração�nas�operações�da�PESD�e�em�todas�as�outras�políticas�europeias�

pertinentes,�inclusive�no�contexto�dos�acordos�de�comércio.�

�

�� Agora�que�estão�criados�o�Conselho�dos�Direitos�do�Homem�e�o�seu�Comité�Consultivo�e�

definidas�as�suas�principais�regras�de�funcionamento,�a�UE�deve�continuar�empenhada�em�

garantir�que�ambos�se�afirmem�como�instrumentos�eficazes�e�credíveis.��

�

Para�responder�a�estes�desafios,�a�UE,�que�está�em�posição�minoritária�no�Conselho�dos�Direitos�do�

Homem,�terá�que�resistir�à�tentação�de�permanecer�isolada�e�deverá�esforçarJse�por�prosseguir�um�

diálogo�que�transcenda�as�divisões�regionais.�A�UE�procurará�tomar�novas�iniciativas�transJ

Jregionais,�aprofundando�ao�mesmo�tempo�a�sua�cooperação�com�a�sociedade�civil�e,�em�particular,�

com�os�defensores�dos�direitos�humanos.�Só�desta�forma�a�União�Europeia�poderá�ter�um�peso�

significativo�nos�debates�e�desempenhar�plenamente�o�seu�papel�na�promoção�e�protecção�dos�

direitos�humanos�em�todo�o�mundo.�

�

�
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A
EXO�I�

Overview�of�projects�funded�under�EIDHR�between�1�July�2007�and�30�

June�2008�

�

1.� Projects�selected�through�global�calls�for�proposals1�

�

Organisation�

�

Project�Title�

�

Country�

�

Max.�EC�

contribution�

�

� �!��!�"#!#$# ���%�

"�$#& %����%!'��

 �$'�#!���(�)%��$'#!���

#%$"#�

"�����*��	���*�����	��+���,	�	��

��,	��-�.	��������.�.�/�,���	,�

.	�,�����0�+���.�/��+��12����	���

��/	�	��  $%����3����

#%��"!#!������!#�%!�4�

4%�$)�!�'�%)�%�# ��

#%$"#  �

��5	���*��������,����0�)��/��	��

,	�	6����2���	,	2��	�����.�2����,�	���

�+��*�	��/��.����.��	���*�������

��,��������/�������,�	����	��

�	��	��

�	��	��  $%���73����

#& �88'�9�%:��" %;!' �

#%$"#�

"�22����+���)�����	�	���/�.	��

��,����<	�*�+�,��������	�.	��

�����	������/�,*��	�/��+���

2��+���	�����.�����2/�����+�

=������	������.�/�.	��2��+���	������

98�4�6��  $%���73�7���

�����#!���&!%��� :: �

� �!����%�) �' �����

&$��!���!4�!#>�

"�����*��	��%�.	���	��-�?��*��

$�	��.����	������.	�����<��5�	��

"�.���

"�.���  $%����3����

#& �88'�9�%:��" %;!' �

#%$"#�

���	�	�	���*����.	��	��"�22�����+�

9�/��@����.�'*	�.���@��%	*���	��

'���������	���

A-�-6����?�

A�6�5*����?�

#�=	5	�����

 $%�7��3�����

������������������������������������������������������
1� This�list�does�not�include�sensitive�projects�which�will�not�be�published�for�security�reasons.�
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��%���!���9�� �@"�$�!��� %�+��/	���*��+�/	�-���<��	�������

,�����	���

���.��?� -2�?�

:������?�98�

4�6��

 $%����3����

"�%�"���$���#!���

A>%4>B"#���

������2/�����+�/�,*��	�/����.�

	/2��/�����	����+���,	�����.������

2����,�	���+��/��	����,����	����

<�/���

A-�-6������  $%����3����

��"'�9�4%�$)����

�""!"#��' �#��

!�): � �#�#!������

& :"!�A!��''�%�"�

'�/���	�����������*���*������

�.�	,�?��.�,��	�����.��.��,�,-�

%���	��  $%��7�3�����

� $#"'&�%$""!"'& %�

�$"#�$"'&� ;�

"���	�C�2����!�������C����.�

.�/���	,����,�	���/��	���	��

���<��5�+�����������

8������?�$5��	���  $%��7�3�����

�

2.� Country�calls�for�proposals�

�

CountryJbased�support�schemes,�CBSS,�are�being�concluded�for�the�following�72�countries:�

Afghanistan,�Albania,�Algeria,�Angola,�Argentina,�Armenia,�Azerbaijan,�Bangladesh,�Belarus,�

Bolivia,�Bosnia�Herzegovina,�Brazil,�Burundi,�Cambodia,�Chile,�Colombia,�Costa�Rica,�Croatia,�

Cuba,�DRC,�Ecuador,�Egypt,�Ethiopia,�Fiji,�fYRoM,�Georgia,�Guatemala,�Guyana,�Haiti,�Honduras,�

Indonesia,�Israel,�Jordan,�Kazakhstan,�Kosovo,�Kyrgyzstan,�Laos,�Lebanon,�Mauritania,�Mexico,�

Moldova,�Montenegro,�Morocco,�Mozambique,�Nepal,�Nicaragua,�Nigeria,�Pakistan,�Panama,�

Papua�New�Guinea,�Paraguay,�Peru,�Philippines,�RCA,�Russia,�Rwanda,�Salvador,�Serbia,�Sierra�

Leone,�Solomon�Islands,�Sri�Lanka,�Sudan,�Tajikistan,�Turkey,�Uganda,�Ukraine,�Uruguay,�

Venezuela,�Vietnam,�West�Bank�and�Gaza,�Yemen�and�Zimbabwe.�

�
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1.� Funding/projects�selected�without�calls�for�proposals1�

�

Organisation�

�

Project�title�

�

Country�

�

Max.�EC�

contribution�

�

�""�'!�B!�� � $%�) ���

!�# %�$�!; %"!#>�' �#% �

��%�&$����%!4&#"�����

� ��'%�#!"�#!���

"�22��������*�� ���2����!�����

$�	����	�-�'������+���&�/���%	*���

��.���/�,���	���	���D !$'E@@��

9��5	��)����//������C�����
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���.����

��/��	�?�

�6����	=��?�

4���	�?����.����

 $%����3����

'��" !:�� �:@� $%�) � '	�	����,	��-����.���*	2����<��5�F�
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'��,�����

$5��	��?�
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�6����	=��?�
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 $%����3����

'��" !:�� �:@� $%�) � �.�2�	�����.�!/2��/�����	����+���

,�/2��*���	���������-�+����*��

	/2����/�����+��*���	�	��,��.	�	����

�+��*��%�/����.�+����*�	��	������	���
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���<��5��+�	�.�2��.�������C=�.	,	���
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�/��.�/�����.�&%�'�//	��	����

������	��C<	.����.�������	��C<	.��

������E�

!���-?�����,�?�

�����	�?���/��	�?�

�6����	=��?�

8���	��(�

&��6���	��?�

'����	�?�4���	�?�

���.���?�

���������?�

%���	�?�"���	�?�

+>%��?�#��5�-�
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 $%����3����
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1� Without�the�Election�Observation�Missions.�
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�

EU/I
TER
ATIO
AL�DAYS�I
�THE�FIELD�OF�HUMA
�RIGHTS�

�

DATE� DAY�

6�February� International�Day�of�Zero�Tolerance�against�Female�Genital�Mutilation�

8�March� International�Women's�Day�

21�March� International�Day�for�the�Elimination�of�Racial�Discrimination�

8�April� International�Roma�Day�

3�May� World�Press�Freedom�Day�

17�May� International�Day�against�Homophobia�

18�October� EU�Day�against�Trafficking�in�Human�Beings�

20�June� World�Refugee�Day�

26�June� International�Day�in�Support�of�Victims�of�Torture�

9�August� International�Day�of�the�World's�Indigenous�People�

10�October� World�Day�Against�the�Death�Penalty�

20�November� Universal�Children's�Day�

25�November� International�Day�for�the�Elimination�of�Violence�against�Women�

3�December� International�Day/EU�Day�of�Disabled�People�

10�December� Human�Rights�Day�
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�

Mais�informações�sobre�a�política�da�UE�no�domínio�dos�direitos�humanos�acessíveis�em:�

�

http://www.consilium.europa.eu/humanJrights�

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm�

http///www.europarl.europa.eu/comparl/human_rights/�

�

Conforme�se�refere�no�presente�relatório,�existem�diversas�organizações�internacionais�activas�no�

sector�dos�direitos�humanos.�Os�seus�sítios�web�descrevem�de�forma�mais�pormenorizada�as�suas�

acções�neste�domínio:�

�

Organização�das�Nações�Unidas:�(http://www.un.org)�

Organização�Internacional�do�Trabalho;�http://www.ilo.org/global/langJJen/index.htm�

Alto�Comissariado�das�Nações�Unidas�para�os�Direitos�do�Homem;�http://www.ohchr.org�

Tribunal�Penal�Internacional;�http://www.iccJcpi.int�

Conselho�da�Europa;�http://www.coe.int�

Tribunal�Europeu�dos�Direitos�do�Homem;�http://www.echr.coe.int/echr�

Organização�para�a�Segurança�e�a�Cooperação�na�Europa;�http://www.osce.org�

União�Africana;�http://www.africaJunion.org�

Organização�dos�Estados�Americanos;�http://www.oas.org�

�

Várias�ONG�internacionais,�incluindo�as�a�seguir�enumeradas,�fornecem�nos�seus�sítios�web�

informação�abundante�sobre�questões�de�direitos�humanos�em�todo�o�mundo:�

�

Amnistia�Internacional;�http://www.amnesty.org�

Human�Rights�Watch;�http://www.hrw.org�

Federação�Internacional�dos�Direitos�Humanos;�http://www.fidh.org�

Comité�Internacional�da�Cruz�Vermelha;�http://www.icrc.org�

�

�

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.int/echr
http://www.osce.org/
http://www.africa-union.org/
http://www.oas.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.hrw.org/
http://www.fidh.org/
http://www.icrc.org/
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LIST�OF�ABBREVIATIO
S�

ACHPR� African�Commission�on�Human�and�Peoples�Rights�
ACP� African,�Caribbean�and�Pacific�
AIHRC� Afghanistan�Independent�Human�Rights�Commission��
ALDE� Alliance�of�Liberals�and�Democrats�for�Europe�
AMIS� African�Union�Mission�in�the�Darfur�region�of�Sudan�
ANP� Afghan�National�Police��
ASEAN� Association�of�Southeast�Asian�Nations�
ASEF� Asia�Europe�Foundation�
ASEM� AsiaJEurope�Meeting�
AT� Austria�
AU� African�Union�
BiH� Bosnia�and�Herzegovina�
CAAC� Children�affected�by�armed�conflict��
CARDS� Programme�of�Community�assistance�for�reconstruction,�development�and�

stabilisation�
CBM� ConfidenceJbuilding�measures�
CBSS� CountryJBased�Support�Schemes�
CEAS� Common�European�Asylum�System�
CEDAW� Committee�on�the�Elimination�of�Discrimination�against�Women�
CFSP� Common�Foreign�Security�Policy�
CICIG� International�Commission�against�Impunity�in�Guatemala�
CMI� Crisis�Management�Initiative�
COAFR� EU�Council's�Working�Party�on�Africa�
COASI� EU�Council's�Working�Party�on�AsiaJOceania�
CoE� Council�of�Europe�
COEST� EU�Council's�Working�Party�on�Eastern�Europe�and�Central�Asia�
COHOM� Council�Human�Rights�Working�Party�
CONOPS� Concept�of�operations�
COTER� EU�Council's�Working�Party�on�terrorism�
CPA� Comprehensive�Peace�Agreement�
CPT� European�Committee�for�the�Prevention�of�Torture�
CSP� Comprehensive�Status�Proposal�
CSR� Corporate�Social�Responsibility�
DCCA� Development�and�Cooperation�in�Central�Asia�
DCI� Development�Cooperation�Instrument�
DDPA� Durban�Declaration�and�Programme�of�Action�
DDR� disarmament,�demobilization�and�reintegration�
DK� Denmark�
DPRK� Democratic�People's�Republic�of�Korea�
DRC� Democratic�Republic�of�the�Congo�
DRC� Durban�Review�Conference�
EC� European�Commission�
ECCC� Extraordinary�Chambers�in�the�Constitutional�Court�of�Cambodia�
ECHR� European�Court�of�Human�Rights�
ECOSOC� Economic�and�Social�Council�
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ECRI� European�Commission�against�Racism�and�Intolerance�
EE� Estonia�
EEG� Eastern�European�Group�
EFA� European�Free�Alliance,�European�Parliament�political�group�
EIDHR� European�Instrument�for�Democracy�and�Human�Rights�
EIUC� European�Inter�University�Centre�for�Human�Rights�and�Democratisation�
ELIAMEP� Hellenic�Foundation�for�European�and�Foreign�Policy�
ENP� European�Neighbourhood�Policy�
ENPI� European�Neighbourhood�and�Partnership�Instrument�
EOM� Election�Observation�Mission�
EP� European�Parliament�
EPAs� Economic�Partnership�Agreements�
EPD� Enhanced�Permanent�Dialogue�
EPLO� European�Peacebuilding�Liaison�Office�
ESDP� European�Security�and�Defence�Policy�
EU� European�Union�
EUBAM� European�Union�Border�Assistance�Mission�to�Moldova�and�Ukraine�
EUFOR� European�Military�Force�
EUFOR�Tchad/RCA� Bridging�military�operation�in�Eastern�Chad�and�North�Eastern�Central�

African�Republic��
EUJUST�LEX� Integrated�Rule�of�Law�Mission�for�Iraq��
EULEX�Kosovo� European�Union�Rule�of�Law�Mission�in�Kosovo�
EUPM� European�Union�Police�Mission�
EUPOL�Afghanistan� EU�Police�mission�in�Afghanistan�
EUPOL�COPPS� European�Union�Police�Mission�for�the�Palestinian�Territories��
EUPOL�RD�Congo� European�Union�Police�Mission�in�the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUPT�Kosovo� EU�Planning�Team�Kosovo�
EUR� Euro�
EUSEC�RD�Congo� EU�mission�to�provide�advice�and�assistance�for�security�sector�reform�in�

the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUSR� EU�Special�Representative�
FAO� Food�and�Agriculture�Organisation�
FDLR� Forces�démocratiques�de�libération�du�Rwanda�
FIDH� Fédération�Internationale�des�Droits�de�l'Homme�
FR� France�
FRA� Fundamental�Rights�Agency�
FRIDE� Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�
FYROM� former�Yugoslav�Republic�of�Macedonia�
GAERC� General�Affairs�and�External�Relations�Council�
GFMD� Global�Forum�on�International�Migration�and�Development�
GRULAC� Group�of�Latin�American�and�Caribbean�countries�
GRULAC� Group�of�Latin�America�and�Caribbean�Countries�
GSP� EU's�Generalised�System�of�Preferences�
GSP+� Special�Incentive�Arrangement�for�Sustainable�Development�and�Good�

Governance�
GSPC� Salafist�Group�for�Preaching�and�Combat�
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HDIM� Human�Dimension�Implementation�Meeting�
HoMs� Heads�of�Mission�
HQ� Headquarters�
HRC� Human�Rights�Council�
HRDs� Human�Rights�Defenders�
IA� International�Alert�
ICC� International�Criminal�Court�
ICCPR� International�Covenant�on�Civil�and�Political�Rights�
ICESCR� International�Covenant�on�Economic,�Social�and�Cultural�Rights�
ICTJ� International�Center�for�Transitional�Justice�
ICTY� International�Criminal�Tribunal�for�the�former�Yugoslavia�
IDPS� Institut�de�Développement�de�Produits�de�Santé�
IER� Fairness�and�Reconciliation�Commission�
IfP� Initiative�for�Peace�building�
IHL� International�humanitarian�law�
IIGEP� Independent�International�Group�of�Eminent�Persons�
ILO� International�Labour�Organisation�
IOM� International�Organisation�for�Migration�
IPA� Instrument�on�PreJAccession�Assistance�
IPA� Instrument�on�PreJAccession�Assistance�
IT� Italy�
IWGIA� International�Work�Group�for�Indigenous�Affairs�
JMA� Joint�Military�Affairs�
JPA� Joint�Parliamentary�Assembly�
JPL� Justice�and�Peace�Law�
LAC� Latin�American�and�Caribbean�countries�
LIBE� Committee�on�Civil�Liberties,�Justice�and�Home�Affairs�
LRA� Lord's�Resistance�Army�
LTTE� Liberation�Tigers�of�Tamil�Eelam�
MDC� Movement�for�Democratic�Change�
MDG� Millennium�Development�Goal�
MEP� Member�of�the�European�Parliament�
Mercosur� Common�market�of�the�south��
MINUSTAH� Mission�des�Nations�Unies�pour�la�stabilisation�en�Haiti�
MLC� Mouvement�de�Libération�du�Congo�
MoI� Ministry�of�the�Interior�
NATO� North�Atlantic�Treaty�Organization�
NCCM� National�Council�for�Childhood�and�Motherhood�
NCHR� National�Council�for�Human�Rights�
NGOs� NonJgovernmental�organisations�
NL� Netherlands�
ODIHR� Office�for�Democratic�Institutions�and�Human�Rights�
OECD� Organisation�for�Economic�CoJoperation�and�Development�
OJ� Official�Journal�of�the�European�Union�
OP� Optional�Protocol�
OPCAT� Optional�Protocol�to�the�International�Convention�against�Torture�and�

Other�Cruel,�Inhuman�or�Degrading�Treatment�or�Punishment�
OSCE� Organisation�for�Security�and�Cooperation�in�Europe�
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PACE� Parliamentary�Assembly�of�the�Council�of�Europe�
PCP� Palestinian�Civil�Police��
PDCI� Partners�for�Democratic�Change�International�
PHARE� Programme�of�Community�aid�to�the�countries�of�Central�and�Eastern�

Europe�
PSC� Political�and�Security�Committee�
RCP� Rafah�Crossing�Point��
RPM� Reform�Process�Monitoring�
RRI� Review,�rationalisation�and�improvement�
SA� Stabilisation�and�Association�
SAA� Stabilisation�and�Association�Agreement�
SADC� Southern�African�Development�Community�
SAp� Stabilisation�and�Association�process�
SE� Sweden�
SG/HR� Secretary�General/High�Representative�for�the�Common�Foreign�and�

Security�Policy�
SPS� Milosevic's�former�Socialist�party�
SSR� Security�sector�reform��
STM� SAp�Tracking�Mechanism�
SuR� State�under�Review�
SW� Saferworld�
TAIEX� Technical�Assistance�and�Information�Exchange�
TEU� Treaty�of�European�Union�
UK� United�Kingdom�
UN� United�Nations�
UNAMA� United�Nations�Assistance�Mission�in�Afghanistan�
UNAMID� UN/AU�Hybrid�Operation�in�Darfur�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNESCO� United�Nations�Educational,�Scientific�and�Cultural�Organization�
UNGA� United�Nations�General�Assembly��
UNHCR� United�Nations�High�Commissioner�for�Refugees�
UNHRC� UN�Human�Rights�Council�
UNICEF� United�Nations�Children's�Fund�
UNODC� United�Nations�Office�on�Drugs�and�Crime�
UNPFII� UN�Permanent�Forum�on�Indigenous�Issues�
UNSC� United�Nations�Security�Council�
UNSCR� United�Nations�Security�Council�Resolution�
UNSG� United�Nations�SecretaryJGeneral�
UNSRSG� Special�Representative�of�the�UN�Secretary�General�
UPR� Universal�Periodic�Review��
EUA� Estados�Unidos�da�América�
WEOG� Western�European�and�Others�Group�
WG� Working�Group�
WTO� World�Trade�Organisation�
ZANUJPF� Zimbabwe�African�National�Union�–�Patriotic�Front�
�
�
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(TEXTO�DA�CONTRACAPA)�

�

�

�

O�presente�documento�–�o�10.º�Relatório�Anual�da�UE�sobre�os�Direitos�Humanos�–�regista�as�

acções�e�políticas�levadas�a�cabo�pela�UE�entre�1�de�Julho�de�2007�e�30�de�Junho�de�2008�na�

prossecução�dos�seus�objectivos�de�promover�o�respeito�universal�pelos�direitos�humanos�e�pelas�

liberdades�fundamentais.�Embora�não�sendo�um�relato�exaustivo,�nele�se�destacam�as�questões�em�

matéria�de�direitos�humanos�que�constituíram�motivo�de�preocupação�e�os�esforços�envidados�

pela�UE�para�lhes�dar�resposta,�tanto�no�interior�da�União�como�fora�dela.�
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