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PREFÁCIO DA AUTORIA DA AR/VP 

É com o maior prazer que vemos publicado o Relatório Anual da UE sobre os Direitos Humanos e a 

Democracia no Mundo em 2012. No presente relatório fazemos uma resenha do trabalho 

desenvolvido na área dos direitos humanos nos mais variados domínios abrangidos pela política de 

relações externas da UE, destacando os principais resultados obtidos. Serve ele também para 

orientar os nossos trabalhos futuros, apontando os domínios em que é necessário avançar com 

urgência. 

 

Os direitos humanos são o fio condutor de toda a nossa ação externa. A UE assumiu o compromisso 

de preservar esses valores dentro da nossa União e por todo o mundo. Para onde quer que me 

desloque, os direitos humanos são um dos temas de conversa, quer quando os meus interlocutores 

são entidades governamentais, quer quando se trata da sociedade civil e de ONG. 

 

No que respeita aos direitos humanos, 2012 foi um ano marcante para as relações externas da UE. 

Em 25 de junho, a União adotou o Quadro Estratégico para os Direitos Humanos e a Democracia, 

primeiríssimo conjunto de princípios e objetivos destinados a orientar o nosso trabalho em prol da 

defesa dos direitos humanos em todo o mundo. 

 

O Quadro Estratégico está ligado a um Plano de Ação, o que garante que as boas intenções que nos 

movem se traduzam em resultados concretos. Desta abordagem resultaram já grandes progressos. 

Ao identificarmos a pena de morte como uma questão prioritária e ao lançarmos campanhas de 

pressão constante por parte da UE, conseguimos, nomeadamente, que fosse adotada uma resolução 

da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre uma moratória mundial. 

 

O ano passado, a UE financiou, através do Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos 

Humanos, centenas de projetos destinados a apoiar organizações da sociedade civil vocacionadas 

para a defesa da democracia. Criámos também o Fundo Europeu para a Democracia a fim de apoiar, 

com rapidez e flexibilidade, ONG de pequenas dimensões. Daí que seja agora possível haver mais 

pessoas capazes de trabalhar eficazmente para salvaguardar os direitos e liberdades fundamentais 

em todo o planeta. 
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Para que os resultados atingidos sejam mais palpáveis, atualizamos e aperfeiçoamos constantemente 

o trabalho desenvolvido em prol da defesa da democracia. Acompanhar mais sistematicamente as 

missões de observação eleitoral ajuda-nos a garantir que as nossas recomendações se traduzam em 

reformas concretas. 

Os progressos registados, ao longo do ano transato, em muitos dos países do mundo instigam os 

povos de todo o globo a defenderem os seus direitos e continuarem a lutar. Muito me apraz que a 

UE os tenha apoiado. 

Não basta, porém, ficarmo-nos pelos resultados já alcançados. Todos os dias, relatos e imagens de 

grande sofrimento nos levam a constatar que é urgente continuar a agir. O Plano de Ação ajudar-

-nos-á a assegurar a realização de progressos constantes. 

Para cimentar o compromisso assumido pela UE, procedi, o ano passado, à nomeação de um 

Representante Especial para os Direitos Humanos, Stavros Lambridinis, que tem sido incansável no 

que toca a fazer passar a mensagem da UE, impulsionar a realização de progressos e servir de 

inspiração e apoio àqueles que, por todo o mundo, pugnam pela defesa dos direitos humanos. 

Tivemos também a sorte de beneficiar da perícia e dos conhecimentos locais de ONG e 

organizações da sociedade civil e de pessoas dedicadas que nos ajudaram no nosso trabalho. Os 

direitos humanos giram em torno das liberdades das pessoas, e são estas que acabam por fazer a 

diferença. 

 

Em 2012, a União recebeu o Prémio Nobel da Paz pelo papel desempenhado em defesa das causas 

da paz, da reconciliação, da democracia e dos direitos humanos na Europa. O reconhecimento com 

que fomos assim agraciados é uma grande honra para todos nós; creio que deveria também incitar-

-nos a redobrar esforços para ajudar as populações mais carenciadas de todo o globo. 

 

O Relatório Anual serve-nos de base à assunção dessa responsabilidade, permitindo-nos repertoriar 

os progressos alcançados de forma clara, simples e sistemática e assinalar os pontos que mais 

urgentemente carecem de atenção. Serve-nos também de inspiração para que prossigamos o valioso 

trabalho até aqui desenvolvido e façamos com que os direitos humanos, as liberdades fundamentais 

e a democracia não sejam privilégio apenas de uns quantos, mas uma realidade para todos – onde 

quer que tenham nascido. 
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PREÂMBULO 

O poder fundamental dos direitos humanos assenta na sua natureza universal – esta é a verdade 

insofismável que percorre este nosso último Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a 

Democracia no Mundo. 

Os direitos humanos, afirmação da nossa pertença comum à humanidade, colocam-nos a todos em 

pé de igualdade. Lembram-nos que a luta de uma só pessoa, mesmo que isolada e distante, é 

também a nossa. O movimento em prol dos direitos humanos dota-nos, entretanto, dos fundamentos 

legais e da capacidade de expressão necessários para desencadear a luta em nome de toda e 

qualquer pessoa. Trata-se de um modo de expressão que nos permite fazer frente ao poder de uma 

forma que encontra em todo o ser humano uma caixa de ressonância – e consegue, assim, atrair a si 

pessoas de todos os quadrantes políticos, ultrapassando fronteiras, credos e géneros. 

 

É certo que as verdadeiras lutas por direitos não se travam entre diferentes famílias culturais. Os 

direitos humanos representam, em todas as sociedades, os "interesses universais daqueles que não 

têm poder" por oposição ao "relativismo dos poderosos"; os interesses de uma mulher maltratada 

contra os apelos aos "valores familiares tradicionais" lançados pelo marido que a maltratou; ou 

ainda os interesses de um ativista perseguido por oposição aos apelos às "questões especiais de 

segurança" lançados por um Estado repressivo. É talvez por isso que a universalidade dos direitos 

humanos é tão raramente invocada pelas vítimas de violações desses mesmos direitos e tantas vezes 

contestada pelos responsáveis por essas mesmas violações. 

 

O contributo trazido pela Europa para o debate de há 60 anos atrás foi a experiência traumática de 

duas guerras mundiais no espaço de uma única geração e o pior genocídio de todo o sempre à escala 

mundial, centro de todas as atenções. A Europa – e a comunidade internacional – fizeram a 

promessa de "nunca mais" deixar que tais atrocidades fossem cometidas em parte alguma do 

mundo. 
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A UE está hoje convicta de que a universalidade dos direitos humanos começa em casa, vigiando 

atentamente a forma como a Europa enfrenta os desafios que a ela própria se colocam na área dos 

direitos humanos e a vontade que a anima de os vencer graças a toda uma panóplia de mecanismos, 

sem margem para atitudes complacentes. Também a constatação de que a obrigação que lhe cabe de 

defender e preservar os direitos humanos extravasa as suas fronteiras e deve, pois, nortear a 

conceção de todos os instrumentos e ações da sua política externa lhe merece uma atenção de 

primeiro plano. 

 

Para atingir esse objetivo, o novo Quadro Estratégico e o Plano de Ação para os Direitos Humanos 

vinculam as instituições da UE a cooperar ainda mais estreitamente por forma a garantirem a maior 

coerência e coesão possíveis no que respeita às políticas seguidas. Comprometemo-nos a utilizar 

todos os instrumentos de política externa ao nosso dispor – e a avaliar o seu impacto – a fim de 

promover e proteger, tanto quanto possível, os direitos humanos. Juntamente com os nossos 

parceiros bilaterais de todo o mundo, empenhar-nos-emos em fazer dos direitos humanos e da 

democracia o centro da nossa interação. Fá-lo-emos não só "apontando o dedo" – como é nosso 

dever sempre que os direitos humanos sejam seriamente violados –, mas também "dando as mãos", 

por forma a apoiarmos e guiarmos em concreto o cumprimento das obrigações que se impõem na 

área dos direitos humanos. Comprometemo-nos ainda a tornar-nos parceiros ativos e cooperantes de 

todas as organizações regionais e multilaterais incumbidas de promover e defender os direitos 

humanos. Reconhecemos também que, no cerne da nossa política de direitos humanos, a todos os 

níveis – nacional, da UE, regional e multilateral – se encontra uma sociedade civil altamente 

dinâmica à qual compete desempenhar o indispensável papel de servir de contrapeso às autoridades 

públicas e dar a conhecer às pessoas os direitos que lhes assistem e a possibilidade de os fazerem 

valer, preservando o seu campo de ação, em que não deverá existir temor, suspeição ou medo de 

represálias. 

 

No presente Relatório Anual expõe-se o trabalho desenvolvido pela UE em 2012, no quadro da sua 

política externa, na vastíssima esfera dos direitos humanos. Mais importante ainda é o facto de 

servir de bússola para conduzir a nossa ação durante os anos vindouros, devendo orientar-nos 

quanto àquilo que deva ser salvaguardado, aperfeiçoado ou alterado, por forma a contribuir para que 

o respeito pelos direitos humanos passe a ser uma realidade universal. 
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QUADRO ESTRATÉGICO DA UE PARA OS DIREITOS HUMANOS E A DEMOCRACIA 

Panorâmica geral 

 

Em 25 de junho de 2012, a UE adotou um Quadro Estratégico e um Plano de Ação para os Direitos 

Humanos e a Democracia, primeiros no género. Nestes documentos desenha-se a perspetiva da UE 

em relação à sua política de direitos humanos à escala mundial durante os próximos anos e 

enumera-se circunstanciadamente um conjunto de ações a levar a cabo pela UE a fim de promover a 

consecução desses mesmos objetivos. A adoção do Quadro Estratégico e do Plano de Ação assume 

especial importância perante os parceiros do resto do mundo, sejam eles entidades governamentais 

ou ONG, atendendo a que estabelece claramente os padrões normativos que a UE está empenhada 

em promover. 

 

O Quadro Estratégico corrobora a determinação da UE em garantir que os direitos humanos – 

tenham eles cariz civil e político ou económico, social e cultural – sejam uma realidade ao alcance 

de todos, usando de toda a sua influência para proteger os defensores da liberdade, da democracia e 

dos direitos humanos em todo o mundo. O Quadro Estratégico frisa que a UE procurará promover 

os direitos humanos em todos os domínios da sua ação externa, sem exceção – políticas nas áreas do 

comércio, investimento, tecnologia, Internet e outros meios eletrónicos de telecomunicação, 

energia, ambiente, responsabilidade social das empresas e desenvolvimento –, bem como no quadro 

da sua Política Comum de Segurança e Defesa e no das dimensões externas da política social e de 

emprego e do espaço de liberdade, segurança e justiça, incluindo a luta contra o terrorismo. 

 

O Quadro define as prioridades centrais da UE, seus objetivos e métodos, todos eles destinados a 

aumentar a eficácia e a coerência da política de direitos humanos da UE durante os próximos dez 

anos. Destaca também a importância de se unirem esforços para promover os direitos humanos, 

desenvolvendo um trabalho conjunto que envolva os Estados-Membros, o Parlamento Europeu, a 

Comissão Europeia e o Conselho, e realça a importância que a UE atribui ao diálogo estabelecido 

com uma sociedade civil forte e independente, tanto dentro como fora da UE. 
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O Quadro Estratégico é complementado por um Plano de Ação, que enuncia 97 ações a levar a 

cabo pela UE até 31 de dezembro de 2014. Essas ações abrangem todos os aspetos dos direitos 

humanos, da erradicação da tortura à luta contra o casamento forçado e à defesa da liberdade de 

expressão. Para além da prossecução do trabalho já em curso há alguns anos – como a luta contra a 

pena de morte e a campanha em prol da erradicação da tortura –, o Plano de Ação prevê o 

lançamento de iniciativas da UE em novos domínios, como um papel mais central na promoção dos 

direitos humanos no âmbito da cooperação para o desenvolvimento, a promoção da liberdade de 

expressão na Internet e a prevenção da apatrídia. 

 

O Plano de Ação prevê que, no Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no 

Mundo, a UE dê conta dos progressos realizados em termos de execução das suas disposições1. A 

estrutura do presente relatório foi, pois, revista de molde a seguir a estrutura do Plano de Ação; cada 

uma das secções da Parte A do presente relatório, respeitante ao Quadro Estratégico e ao Plano de 

Ação, sintetiza a forma como, até à data, se deu execução à parte correspondente do Plano de Ação. 

Previa-se que nove das ações enunciadas no Plano de Ação fossem implementadas até ao final 

de 20122, tendo-se conseguido avançar consideravelmente em relação a quase todos esses objetivos 

(adiante se apresentam mais informações sobre a Ação 3). 

 

                                                 
1 Ação 3: Incluir o desempenho da UE quanto ao cumprimento dos objetivos da sua estratégia 

de direitos humanos no relatório anual sobre democracia e direitos humanos no mundo. 
2 Ações 6. a), 6. d), 7, 14. a), 16. a), 18. c), 23. a), 25. b) e 30. b) 



 
9431/13  cp/jcc 11 
ANEXO DG C   PT 

Em 25 de junho de 2012, o Conselho adotou o mandato do Representante Especial da UE 

(REUE) para os Direitos Humanos. Stavros Lambrinidis, antigo Ministro dos Negócios 

Estrangeiros da Grécia e Vice-Presidente do Parlamento Europeu, entrou em funções em setembro 

de 2012. Ao REUE para os Direitos Humanos (primeiro REUE pós-Lisboa a receber um mandato 

temático) compete assegurar a coerência, eficácia e visibilidade da política de direitos humanos da 

UE. Em termos de coerência, o REUE contribuirá, no plano interno, para a implementação do 

Quadro Estratégico e do Plano de Ação e de outros instrumentos, como as Orientações da UE em 

matéria de Direitos Humanos. Por forma a conferir maior eficácia e visibilidade à política de 

direitos humanos da UE, o REUE intensificará também o diálogo nessa matéria com entidades 

governamentais de países terceiros, organizações internacionais e regionais e a sociedade civil. Nos 

últimos quatro meses de 2012, Stavros Lambrinidis representou a UE numa série de reuniões 

internacionais de grande importância na área dos direitos humanos, entre as quais, no 

mês de setembro, a reunião da OSCE consagrada à execução dos compromissos assumidos 

relativamente à dimensão humana e a 67.ª sessão da Terceira Comissão da Assembleia Geral das 

Nações Unidas e, em dezembro, o Fórum da ONU consagrado ao tema "Empresas e Direitos 

Humanos". O Representante Especial reuniu-se com os responsáveis de uma série de organizações 

multilaterais e regionais (ONU, CdE, OSCE, LEA, OCI, UA) e com os seus homólogos no seio 

dessas organizações no intuito de incentivar o estreitamento da cooperação e a realização dos 

objetivos da UE na área dos direitos humanos. Encabeçou também a delegação da UE aquando da 

terceira reunião do Diálogo UE-México sobre Direitos Humanos, no mês de outubro, e da nona 

reunião do Diálogo União Africana-UE sobre o mesmo tema. O REUE efetuou visitas oficiais a 

uma série de países, uma das quais à Federação da Rússia – durante a qual presidiu, no mês de 

outubro, à abertura do Fórum UE-Rússia consagrado à Sociedade Civil que teve lugar em São 

Petersburgo – e assumiu um papel de liderança na primeira reunião do grupo de trabalho UE-Egito, 

realizada a 14 de novembro. Além disso, tanto em Bruxelas como um pouco por todo o mundo, 

estabeleceu contactos intensivos com ONG locais e internacionais e com defensores dos direitos 

humanos. 
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Em 2011, as delegações da UE, em estreita colaboração com as Missões dos Estados-Membros da 

UE por todo o mundo, começaram a delinear estratégias nacionais de defesa dos direitos 

humanos; em 2012, o Conselho aprovou 48 dessas estratégias, estando as restantes 90 prestes a ser 

adotadas. As estratégias compreendem uma análise da situação dos direitos humanos no país em 

causa e identificam determinadas questões prioritárias em termos de ação da UE. Elaboradas em 

concertação com a sociedade civil, as estratégias estabelecem um quadro de orientação da ação 

política da UE e da assistência financeira por ela prestada aos países terceiros; a criação de 

estratégias de direitos humanos para todos os países representa, pois, um passo significativo na 

consecução do objetivo que consiste em garantir que, em termos práticos e concretos, os direitos 

humanos estejam no cerne das relações externas da UE. A fase de implementação das estratégias 

teve já início, esperando-se que os primeiros relatórios de execução sejam apresentados no princípio 

de 2013. 

 

Em sintonia com a adoção do Quadro Estratégico, a UE tomou uma série de medidas que permitem 

tornar mais eficientes e sistemáticos os métodos de trabalho seguidos na área dos direitos 

humanos. As 140 delegações e gabinetes da UE e as 15 missões e operações da PCSD dispõem 

agora de pontos de contacto para os direitos humanos e a democracia. Em 101 países, foram 

também nomeados agentes de ligação para os defensores dos direitos humanos. A nível do 

Conselho, o Grupo dos Direitos do Homem (COHOM) aumentou a frequência com que se reúne. 

Na Comissão, o Grupo Interserviços para os Direitos Humanos, que congrega serviços do SEAE 

e da Comissão, reuniu-se por diversas vezes no intuito de superintender a execução do Plano de 

Ação. Em abril de 2012, foi criado, a alto nível, entre o Parlamento Europeu e o SEAE um Grupo 

de Contacto para os Direitos Humanos, que deverá servir de fórum de intercâmbio regular entre 

deputados do Parlamento e altos funcionários do SEAE no que respeita às questões de direitos 

humanos. 
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No tocante aos acontecimentos a nível mundial, é especialmente preocupante a tendência registada 

em 2012 para reduzir, em grande número de países terceiros, o espaço de manobra da sociedade 

civil, o que se deve muitas vezes à determinação de impedir a propagação de revoluções inspiradas 

pela Primavera Árabe, a par da consciencialização para o poder que a Internet cada vez mais detém 

de confrontar os regimes repressivos com determinados desafios. As organizações da sociedade 

civil viram-se cada vez mais confrontadas com sérias restrições à sua liberdade de expressão e 

associação, nomeadamente com exigências de registo e informação extremamente onerosas, regras 

de controlo de financiamento estrangeiro altamente restritivas, proibições impostas às ONG de se 

envolverem em atividades políticas ou de estabelecerem contacto com estrangeiros, interposição de 

ações penais por difamação contra ONG ou até mesmo proibição total do seu funcionamento. 

Seriamente preocupada com esta tendência, a UE interveio, quer através de canais diplomáticos 

confidenciais quer de declarações públicas, num grande número de casos em que membros ativistas 

da sociedade civil ou defensores dos direitos humanos foram vítimas de intimidação ou de sanções. 

A UE continuou a incentivar o desenvolvimento de uma sociedade civil ativa e independente por 

todo o mundo, nomeadamente através do Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos 

Humanos (IEDDH), que, em 2012, prestou apoio financeiro aos defensores dos direitos humanos e 

ativistas da sociedade civil de mais de cem países. Em 12 de outubro de 2012, a Comissão adotou 

uma comunicação sobre "As raízes da democracia e do desenvolvimento sustentável: o 

compromisso da Europa com a sociedade civil no domínio das relações externas1", que vincula a 

UE ao compromisso de prestar mais apoio às organizações da sociedade civil nos países parceiros, 

por forma a que possam participar plenamente na prestação de serviços sociais e na garantia de 

transparência, boa governação e defesa de causas e contribuir para a definição das políticas a seguir. 

A intensificação do apoio à sociedade civil constitui também um elemento central da Política de 

Vizinhança renovada seguida pela UE. Nessa perspetiva, a UE criou o Fundo de Apoio à Sociedade 

Civil, no âmbito do qual foram concedidos, em 2012 e 2013, 22 milhões de euros a fim de apoiar a 

sociedade civil dos países da Vizinhança Meridional. 

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:PT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:PT:PDF
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Em outubro, foi também criado o Fundo Europeu para a Democracia, que, sob a forma de 

fundação autónoma de direito privado, tem por objetivo prestar apoio aos ativistas que lutam pela 

transição democrática nos países abrangidos pela Política Europeia de Vizinhança e noutras regiões. 

Não sendo um instrumento da União Europeia, o Fundo destina-se a complementar instrumentos da 

UE já existentes, como o IEDDH, prestando apoio rápido e flexível aos diversos intervenientes no 

processo de transição – como sejam ONG não reconhecidas e defensores das democracias 

emergentes –, cujo acesso à ajuda prestada pela UE é atualmente muito limitado. 

 

Ao despontar decisivo da democracia e dos direitos humanos ocorrido em 2011 na Vizinhança 

Meridional seguiu-se, em 2012, a realização de eleições de acordo com os padrões democráticos 

em diversos países, onde continuam, porém, a subsistir entraves à consolidação do processo de 

transição democrática. Repetidas manifestações em massa – muitas vezes acompanhadas de grande 

aparato policial – demonstraram a frustração dos cidadãos face à incapacidade persistente de 

fazerem valer plenamente os seus direitos cívicos e políticos e ao reduzido nível de acesso aos 

direitos económicos e sociais, o que se reflete nos elevados níveis de desemprego e privações 

verificados. No intuito de consolidar a parceria entre a UE e os países e sociedades da Vizinhança 

Meridional, a UE adotou, em 2011, o princípio "mais por mais", de acordo com o qual haverá que 

reforçar o apoio prestado aos países parceiros empenhados em construir uma democracia 

sustentável e fortemente enraizada. Em 2012, a UE procurou pôr em prática esse princípio graças à 

instituição de ajudas no âmbito do Programa SPRING – apoio à parceria, às reformas e ao 

crescimento inclusivo –, ajudas essas que, para o período de 2011-2012, ascenderam a 390 milhões 

de euros. Além disso, a UE e o Conselho da Europa adotaram um programa conjunto de 

consolidação da reforma democrática na Vizinhança Meridional, que permitirá que estes países se 

sirvam da experiência do Conselho da Europa no domínio da defesa dos direitos humanos e da 

democracia. Entre a UE e a Tunísia, a Jordânia e o Egito foram criados, a alto nível, grupos de 

missão incumbidos de prestar apoio político no âmbito do processo de transição democrática e de 

assegurar um maior envolvimento junto das populações, governos e intervenientes desses países na 

área do desenvolvimento. Os direitos da mulher continuaram a representar, nessa região, um desafio 

de características bem marcadas; em resposta, a UE criou um programa regional destinado a 

conferir às mulheres poder político e económico, programa esse cujo valor se cifra em 7 milhões de 

euros e que será implementado pela Organização "ONU Mulheres". 
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O princípio "mais por mais" foi igualmente aplicado aos países da Vizinhança Oriental, tendo sido 

criado, no mês de junho, o Programa de Integração e Cooperação no âmbito da Parceria Oriental, a 

título do qual será prestado maior apoio financeiro aos países que tomem medidas destinadas a 

instituir uma democracia sustentável e fortemente enraizada. 

 

A UE tomou medidas tendentes a assegurar a proteção dos direitos humanos e a impedir violações 

do direito internacional humanitário em situações de conflito armado. Dois dos exemplos mais 

notórios foram a Síria e o Mali. Em 2012, a situação na Síria deteriorou-se, transformando-se num 

conflito cada vez mais violento, acompanhado de uma crise humanitária; no Mali, o golpe de 

Estado e as atividades lideradas por grupos extremistas armados degeneraram em graves violações 

dos direitos humanos. Em resposta às sistemáticas violações generalizadas dos direitos humanos e 

do direito internacional humanitário verificadas na Síria, a UE suspendeu a cooperação bilateral e 

impôs sanções, entre as quais a suspensão de todas as operações efetuadas no país pelo BEI, 

prestando ajuda humanitária substancial aos refugiados e às pessoas afetadas pela crise na Síria e 

assumindo nas Nações Unidas um papel preponderante na condenação das violações dos direitos 

humanos e do direito internacional humanitário praticadas pelo regime sírio. Reiterou o seu apoio às 

investigações dos alegados crimes contra a humanidade e crimes de guerra conduzidas no plano 

internacional e à remissão para o Tribunal Penal Internacional caso estas questões não sejam 

devidamente tratadas a nível nacional. No Mali, a UE procurou reforçar o apoio prestado à 

sociedade civil e reafetar as verbas concedidas à ajuda ao desenvolvimento de molde a apoiar as 

iniciativas de paz. Adotou ainda uma série de declarações em que sublinhava a importância de 

preservar o acesso da ajuda humanitária a todo o país e garantir que todas as partes respeitem os 

direitos humanos. 
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A UE continuou a envidar esforços no intuito de promover a universalidade dos direitos humanos 

e de questionar – no Conselho dos Direitos do Homem – a introdução de conceitos que 

comprometem o respeito por essa universalidade. Como tal, incita os países terceiros a ratificarem 

os tratados internacionais de direitos humanos e direito internacional humanitário e o Estatuto de 

Roma do Tribunal Penal Internacional. Na Conferência de alto nível sobre o Estado de Direito 

realizada em 2012 pela ONU, os Estados-Membros da UE reiteraram o seu apego aos princípios da 

universalidade, tendo-se comprometido a analisar a possibilidade de aderir a uma série de 

instrumentos essenciais na área dos direitos humanos, como a Convenção para a Proteção contra os 

Desaparecimentos Forçados e o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura, e a aceitar o 

direito de recurso individual previsto em diversas convenções das Nações Unidas sobre direitos 

humanos. Na área do direito internacional humanitário, e após ratificação por dois Estados-

-Membros em 2012, todos os Estados-Membros se tornaram partes na Convenção de Otava sobre a 

Proibição da Utilização de Minas Antipessoal. 

 

Apoiar os defensores dos direitos humanos de todo o mundo continuou, em 2012, a ser uma das 

grandes prioridades. A UE emitiu 37 declarações públicas através das quais manifestou o seu apoio 

a todos os defensores dos direitos humanos vítimas de atos de violência, intimidação ou assédio e 

efetuou 11 diligências confidenciais. No plano prático, as delegações da UE prestaram apoio aos 

defensores dos direitos humanos, intervindo junto das autoridades nacionais para procurar garantir a 

libertação de todos aqueles que tenham sido injustamente detidos e acompanhando o seu 

julgamento. Em alguns países foi, porém, repetidamente recusada aos observadores da UE qualquer 

possibilidade de acesso aos tribunais. Em 2012, o Instrumento Europeu para a Democracia e os 

Direitos Humanos (IEDDH) permitiu prestar apoio direto a mais de 300 defensores dos direitos 

humanos confrontados com situações de risco em mais de vinte países. A UE procurou também 

sistematicamente, tanto em Bruxelas como em países terceiros, consultar os defensores dos direitos 

humanos sobre a situação em determinados países e o desenvolvimento das políticas de direitos 

humanos da UE. 

 

Em 2012, a política e a ação desenvolvidas pela UE no domínio dos direitos humanos procuraram 

enfrentar vários desafios no domínio dos direitos cívicos e políticos. 



 
9431/13  cp/jcc 17 
ANEXO DG C   PT 

No tocante à liberdade de expressão, a UE condenou repetidas vezes, em instâncias multilaterais, a 

imposição de restrições à liberdade de expressão e ao acesso à Internet e a detenção de autores de 

blogs em alguns países terceiros. No mês de junho, desempenhou um papel crucial para assegurar 

que o Conselho dos Direitos do Homem adotasse por unanimidade a primeira resolução destinada a 

defender a liberdade de expressão através da Internet, cuja iniciativa coube à Suécia1. Graças à 

Estratégia "No Disconnect", a UE continuou sistematicamente a prestar apoio aos utilizadores da 

Internet, bloguistas e ciberativistas sujeitos a regimes autoritários, por forma a contornar a 

imposição de restrições arbitrárias de utilização da Internet e de outras tecnologias de comunicação 

eletrónica. 

 

Em 2012, a universalidade dos direitos humanos foi também posta em causa na área da liberdade 

de religião ou crença. Os inúmeros casos de intolerância ou discriminação verificados, que 

assumiram quer a forma de agressões físicas a membros de determinadas comunidades religiosas, 

quer a de legislação ou práticas discriminatórias, transformaram-se para a UE em motivos de 

apreensão. As tentativas de desenvolver o conceito de difamação das religiões, que limitariam a 

liberdade de religião e a liberdade de expressão e abririam provavelmente caminho a que as pessoas 

pertencentes a minorias religiosas fossem sistematicamente vítimas de maus tratos, foram objeto de 

especial preocupação para a UE. Perante isso, a UE emitiu uma série de declarações – em nome 

próprio ou em parceria com outras organizações internacionais – em que realçava a necessidade de 

preservar os direitos humanos em geral, bem como a liberdade de religião ou crença e a liberdade 

de expressão, em particular, apelava à paz e à tolerância e condenava a prática de atos de violência 

por motivos religiosos por parte de intervenientes estatais e não estatais e o incitamento ao ódio 

religioso e à violência. No âmbito do Conselho dos Direitos do Homem, propôs que se avançasse 

com uma resolução sobre a liberdade de religião ou crença, tendo, através dos canais diplomáticos, 

assumido compromissos nesta matéria junto de uma série de países. Graças ao estabelecimento de 

negociações intensivas com a Organização da Cooperação Islâmica, a UE conseguiu garantir que 

nem a sua própria resolução nem a da OCI contivessem qualquer indício de defesa do conceito de 

difamação das religiões e que ambas as resoluções fossem adotadas por consenso. A adoção, no 

início de 2013, das Orientações do Conselho sobre a Liberdade de Religião ou Crença vem 

demonstrar a importância que a UE atribui a esta questão. 

 

                                                 
1 A/HRC/20/L.13 The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet 

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280  

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280
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A UE continuou a promover ativamente os direitos da mulher, tendo dado execução ao seu Plano 

de Ação sobre a Igualdade de Género e a Emancipação das Mulheres no âmbito do 

Desenvolvimento e apresentado um relatório sobre os progressos até agora alcançados. À margem 

da Assembleia Geral da ONU realizada no mês de setembro, a UE, juntamente com doze membros 

cofundadores, lançou a Parceria "Equal Futures" a fim de incentivar a participação política e a 

emancipação económica das mulheres. Continuou também a assumir um papel preponderante na 

implementação da Resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU, que diz respeito às 

mulheres, à paz e à segurança, apontando, nomeadamente, para a necessidade de preservar a 

igualdade entre homens e mulheres em todas as missões e operações da PCSD. Além disso, pugnou 

pela causa das mulheres, da paz e da segurança em mais de 70 países, tendo afetado cerca de 200 

milhões de euros ao desenvolvimento e implementação de planos nacionais de ação, ao 

financiamento de organizações não governamentais e à formação de entidades públicas. No intuito 

de assegurar a coordenação e eficácia das ações desenvolvidas, foi nomeado em 2012, a nível do 

SEAE, um consultor especializado em questões de género. Em 109 das estratégias nacionais na área 

dos direitos humanos é agora dada prioridade às questões atinentes à igualdade entre os sexos. 

 

A UE está também empenhada em salvaguardar os direitos das pessoas com deficiência. Como tal, 

assinou e ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

respetivo Protocolo Opcional, tendo sido a única autoridade regional a fazê-lo. Para aplicar a 

Convenção, criou um ponto de contacto e um mecanismo independente próprios, que funcionarão 

em paralelo com os pontos de contacto e mecanismos independentes dos seus Estados-Membros, a 

maioria dos quais ratificou já a Convenção e o Protocolo. 
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Nos seus esforços de combate à discriminação com base na orientação sexual ou na identidade de 

género, a UE frisou que procurou garantir que todas as pessoas, em todo o mundo, pudessem 

beneficiar – sem discriminação – dos mesmos direitos humanos. Nessa perspetiva, adotou uma 

"caixa de ferramentas" que estabelece as suas prioridades neste domínio e que, em 2013, servirá de 

Guia dos Direitos Humanos. Em diversas intervenções feitas em instâncias internacionais e no 

quadro das suas relações bilaterais com determinados países terceiros, a UE suscitou a questão dos 

direitos das lésbicas, homossexuais, bissexuais, transexuais e intersexuais. A título do IEDDH, 

prestou também assistência financeira às campanhas organizadas em torno desta questão por grupos 

da sociedade civil. 

 

Em diversas instâncias, nomeadamente em duas importantes conferências internacionais sobre 

direitos humanos e terrorismo, a UE realçou a importância que atribui a que os direitos humanos 

sejam plenamente respeitados, mesmo quando se trata de combater o terrorismo, e adotou uma 

lista de países e regiões com os quais haverá que intensificar a cooperação no domínio da luta 

contra o tráfico de pessoas. 

 

A UE continuou a pôr em prática as orientações definidas pelo Conselho no que respeita, 

designadamente, à pena de morte e à tortura, aos defensores dos direitos humanos e aos direitos da 

criança. 

 

No tocante à pena de morte, a UE procurou aliar-se ao crescente movimento internacional de 

repúdio da pena capital, intervindo e proferindo numerosas declarações públicas em instâncias 

internacionais. Pugnou ativamente pela aplicação da Resolução 67/176 da Assembleia Geral da 

ONU, que reitera o apelo lançado a que seja estabelecida uma moratória sobre a pena de morte e 

que foi adotada com um número sem precedentes de votos a favor. Essa resolução revelou-se 

crucial para reforçar a tendência para a abolição da pena de morte desenhada a nível mundial. No 

intuito de reforçar o apoio público à abolição, a UE apoiou inúmeros projetos e eventos organizados 

por todo o mundo pela sociedade civil. Em 2012, aprovou também a revisão das Diretrizes contra a 

Tortura. As diretrizes revistas apontam para a necessidade de se garantir a devida aplicação das 

recomendações formuladas por determinados mecanismos internacionais de acompanhamento, 

como o Comité das Nações Unidas contra a Tortura, salientando que, ao combater o terrorismo, há 

que proibir a prática de tortura ou maus tratos. A UE abordou alguns casos específicos de tortura 

diretamente com os países terceiros envolvidos, tendo concedido às ONG 16 milhões de euros para 

apoiar a campanha contra a tortura. 
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Em 2012, a UE realizou, a nível mundial, uma campanha de pressão destinada a promover a 

ratificação dos dois Protocolos Facultativos à Convenção sobre os Direitos da Criança e da 

Convenção 182 da OIT, sobre as Piores Formas de Trabalho das Crianças. Estes instrumentos foram 

objeto de mais 18 ratificações. Em mais de 50 países, a UE financiou projetos destinados a 

promover os direitos da criança, entre os quais 15 projetos contra o trabalho infantil, que 

ascenderam, no total, a cerca de 11,1 milhões de euros. 

 

Refira-se, por último, que, em 2012, a UE continuou a apoiar a condução de processos eleitorais 

em todo o mundo, enviando Missões de Observação Eleitoral (MOE) e Missões de Peritos em 

Eleições (MPE) e prestando apoio e assistência eleitoral aos observadores nacionais. No total, a UE 

destacou 13 MOE e MPE durante o ano de 2012. Essas missões contribuíram para apoiar a 

transição democrática nos países vizinhos da UE (MOE na Argélia, Equipa de Avaliação do 

Processo Eleitoral na Líbia e MPE no Egito) e acompanharam a transferência de poder para a 

oposição (MOE e MPE no Senegal e MPE no México) e a consolidação da democracia na 

sequência de um conflito (MOE em Timor Leste e na Serra Leoa). A UE também intensificou 

esforços para garantir que as recomendações formuladas pelas suas missões eleitorais sejam 

sistematicamente seguidas. A título de exemplo, destacou, em dezembro, uma primeira missão de 

seguimento eleitoral no Maláui, que incumbiu de analisar os progressos realizados em termos de 

reformas eleitorais e o impacto das recomendações da MOE. Em conformidade com as conclusões 

do Conselho de dezembro de 2009, procurou também intensificar os trabalhos desenvolvidos em 

prol do apoio à democracia1. A UE deu conta da forma como foram implementados os planos de 

ação destinados a apoiar a democracia em nove países-piloto e servir-se-á dos ensinamentos 

colhidos ao lançar, no início de 2013, os planos de ação que visam uma segunda vaga de países. 

                                                 
1 Conclusões do Conselho sobre o apoio à democracia no âmbito das relações externas da UE – 

Para uma maior coerência e eficácia (16081/09) 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/pt/09/st16/st16081.pt09.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/pt/09/st16/st16081.pt09.pdf
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Os direitos económicos, sociais e culturais (ESC) fazem igualmente parte da política externa da 

UE na área dos direitos humanos. É claro que o exercício dos direitos humanos (tanto cívicos e 

políticos como económicos, sociais e culturais), o desenvolvimento sustentável e a erradicação da 

pobreza constituem aspetos interdependentes. Como tal, a UE tem constantemente frisado a 

necessidade de integrar os direitos humanos, a governação, a democracia e o Estado de direito no 

âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) pós-2015. A UE suscitou a questão 

dos direitos económicos e sociais durante os diálogos sobre direitos humanos entabulados com 

países terceiros, organizou com as Nações Unidas e os EUA um evento de alto nível consagrado à 

segurança dos recursos hídricos e trabalhou em estreita colaboração com os Relatores Especiais da 

ONU na área dos direitos ESC, tendo igualmente, por ocasião do Dia Mundial da Água, feito uma 

declaração em que referia o direito à água. A necessidade de ratificar e implementar as Convenções 

da Organização Internacional do Trabalho foi sistematicamente evocada junto dos países terceiros, 

tendo a UE prestado considerável assistência financeira bilateral à realização de projetos destinados 

a promover as normas laborais, como a melhoria das condições de trabalho no setor mineiro. 

Apesar disso, o SEAE reconhece que a ação levada a cabo nesta área poderá ser intensificada; de 

acordo com o Plano de Ação, começou-se, pois, a trabalhar no sentido de desenvolver formas de 

garantir maior abrangência dos direitos ESC. 

 

A UE continuou a servir-se de todos os instrumentos ao seu dispor para suscitar junto dos países 

terceiros questões atinentes aos direitos humanos. Em 2012, adotou a Agenda para a Mudança, que 

coloca a defesa dos direitos humanos, da boa governação e da democracia no cerne da cooperação 

para o desenvolvimento prosseguida1. Estabelecer-se-ão agora ligações mais fortes entre as 

subvenções e empréstimos concedidos pela UE no âmbito da ajuda ao desenvolvimento e a defesa 

dos direitos humanos – incluindo os direitos ESC – e da democracia. Nas diretrizes de programação 

adotadas em 2012 prevê-se que a ajuda ao desenvolvimento seja adaptada aos progressos realizados 

pelos países terceiros em termos de empenhamento na causa dos direitos humanos, da democracia e 

do Estado de direito2. Prestar-se-á apoio orçamental geral caso haja a convicção de que a ajuda será 

utilizada de acordo com os valores fundamentais que vinculam a UE e o país parceiro em causa; 

assinale-se que a UE desenvolveu uma metodologia de avaliação desses valores fundamentais. 

                                                 
1 Conclusões do Conselho sobre como "Aumentar o impacto da política de desenvolvimento da 

UE: uma Agenda para a Mudança" (3166.ª reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros, 
Bruxelas, 14 de maio de 2012) 

2 Conclusões do Conselho sobre a "Futura abordagem do apoio orçamental da UE a países 
terceiros" (3166.ª reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros, Bruxelas, 14 de maio 
de 2012) 
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Na área da política comercial, o regulamento SPG revisto adotado em outubro de 2012 veio 

reforçar o mecanismo de verificação do cumprimento das obrigações em matéria de direitos 

humanos impostas aos países terceiros que beneficiam do regime de incentivo ao comércio SPG+. 

O regulamento sobre o comércio de mercadorias suscetíveis de servir para aplicar a pena capital ou 

infligir tortura foi revisto de molde a proibir a comercialização de determinadas substâncias 

utilizadas na execução por injeção letal. 

 

Em 2012, a UE continuou a velar por que fossem inseridas cláusulas sobre direitos humanos em 

acordos-quadro de natureza política celebrados tanto com países industrializados como não 

industrializados, mesmo nos casos em que não fosse fácil chegar a acordo com o país parceiro. 

Também em 2012, foram assinados com o Iraque, o Vietname, a América Central e as Filipinas 

acordos que encerravam uma cláusula respeitante aos direitos humanos. Ao longo do ano, 

realizaram-se trinta reuniões de diálogo e consulta sobre direitos humanos durante as quais foram 

abordadas com os países parceiros questões que são motivo de preocupação. Todos os diálogos 

tiveram lugar numa base de reciprocidade, tendo os países parceiros aproveitado a oportunidade 

para fazer longas perguntas sobre questões de direitos humanos dentro da União Europeia. Cada vez 

mais países terceiros manifestam interesse em estabelecer com a UE processos de diálogo ou 

consulta sobre direitos humanos. Estabeleceu-se um processo de diálogo com a África do Sul, o 

diálogo de âmbito local entabulado com a Colômbia transformou-se numa reunião a nível da capital 

e, com a Coreia do Sul, ficou decidido efetuar consultas na área dos direitos humanos; a primeira 

ronda terá lugar em 2013. Atendendo ao número crescente de diálogos sobre direitos humanos, a 

UE decidiu embrenhar-se num processo de reflexão sobre a melhor forma de tirar partido desse 

instrumento. Paralelamente aos diálogos sobre direitos humanos, foram organizados doze 

seminários com a sociedade civil. A Alta Representante – ou o seu Porta-Voz – proferiram, em 

2012, 151 declarações sobre direitos humanos, tendo, em alguns casos, efetuado diligências de 

caráter confidencial. 
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No plano multilateral, a UE continuou a desempenhar um papel preponderante na defesa dos 

direitos humanos no quadro do sistema das Nações Unidas. Nas três sessões do Conselho dos 

Direitos do Homem realizadas em 2012, a UE apresentou resoluções sobre a situação em diversos 

países (Síria, Mianmar/Birmânia, República Popular Democrática da Coreia e Bielorrússia) e 

resoluções temáticas sobre a liberdade de religião ou crença e os direitos da criança. Apoiou 

também muitas outras resoluções, nomeadamente sobre o Sri Lanka, o Irão, a Eritreia, a Costa do 

Marfim e a Somália. Tomou ainda a iniciativa de definir um novo mandato nacional para a 

Bielorrússia e prestou apoio ao Relator Especial para a Eritreia, tendo também apoiado com 

determinação o trabalho desenvolvido pela Comissão de Inquérito sobre a Síria e contribuído para 

garantir a renovação do seu mandato. 

 

Durante a 67.ª sessão da Assembleia Geral da ONU (AGNU), todas as iniciativas da UE, objeto de 

apoio generalizado, foram aprovadas. Apraz a UE que se tenha conseguido obter consenso em torno 

de uma resolução sobre Mianmar em que se reconheciam os progressos realizados e se 

identificavam outras questões preocupantes na área dos direitos humanos. A UE saudou também o 

facto de a resolução sobre a RPDC ter sido adotada sem ser sujeita a votação e de a iniciativa sobre 

a Síria lançada por uma vasta coligação de países liderada pelos Estados Árabes ter sido objeto de 

um apoio sem precedentes. Com o apoio da UE, foi ainda apresentada uma resolução de caráter 

global sobre os direitos humanos no Irão. A resolução anual da ONU sobre liberdade de religião ou 

crença apresentada pela UE foi uma vez mais adotada por consenso. A AGNU adotou uma 

resolução sobre os direitos da criança que incide em particular nas crianças autóctones e, pela 

primeira vez, uma resolução em que se apela a que a mutilação genital feminina deixe 

definitivamente de ser praticada, iniciativa lançada pelos países africanos e fortemente apoiada pela 

UE. 
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A UE continuou a colaborar estreitamente com alguns parceiros regionais, como a Organização 

para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE), a União Africana, o Secretariado do Fórum 

das Ilhas do Pacífico e a Liga dos Estados Árabes. Estreitou igualmente a sua relação com o 

Conselho da Europa, definindo as prioridades que devem presidir à cooperação com ele 

estabelecida; a UE e o Conselho da Europa continuaram a implementar um número significativo de 

programas conjuntos na área do Estado de direito, da democracia e dos direitos humanos, cujo valor 

total ronda os 101 milhões de euros. Na Assembleia Geral e no Conselho dos Direitos do Homem, a 

UE estabeleceu também intensos contactos com a Organização da Cooperação Islâmica (OCI). 

 

Em novembro de 2012, o Comité norueguês do Prémio Nobel anunciou que a UE fora galardoada 

com o Prémio Nobel da Paz, testemunho do reconhecimento do trabalho por ela desenvolvido em 

prol da reconciliação, da democracia e da defesa dos direitos humanos e do contributo por ela 

prestado para alargar o espaço de paz e estabilidade no continente europeu. O prémio foi recebido a 

10 de dezembro pelos três Presidentes – Martin Schultz, do Parlamento Europeu, Herman Van 

Rompuy, do Conselho Europeu, e José Manuel Durão Barroso, da Comissão Europeia. A UE 

anunciou que o valor do prémio seria utilizado para apoiar projetos de educação de crianças vítimas 

de conflitos armados. 
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I. Os direitos humanos e a democracia na política da UE 

1. Incorporar os direitos humanos em todas as avaliações de impacto 
 

Comissão Europeia 

 

Desde 2006 que a Comissão Europeia tem vindo a efetuar avaliações de impacto das iniciativas da 

UE a fim de determinar o seu impacto potencial a nível social, económico e ambiental. Procede-se a 

avaliações de impacto de propostas legislativas, propostas não legislativas com claro impacto 

económico, social e ambiental e iniciativas não legislativas que definam as políticas futuras, 

designadamente diretrizes de negociação de acordos internacionais. 

 

Embora o impacto de uma iniciativa em termos de direitos humanos não se enquadre, à partida, nas 

questões analisadas pela Comissão aquando das avaliações de impacto, esta instituição anunciou em 

2010 que, por forma a garantir a observância da Carta dos Direitos Fundamentais, passaria a avaliar 

o impacto das suas propostas legislativas, mesmo das que integram uma dimensão externa (como 

sejam acordos comerciais ou regulamentos sobre a concessão de auxílios), a nível dos direitos 

fundamentais. A Comissão confirmou ainda que a Carta se aplica às políticas externas da UE1. Em 

2011, adotou, pois, Orientações Operacionais sobre os Direitos Fundamentais2, que estabelecem as 

diligências a efetuar pelos serviços da Comissão para integrar os direitos fundamentais nas 

avaliações de impacto da Comissão. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm 
2 Orientações operacionais sobre a integração dos direitos fundamentais nas avaliações de 

impacto da Comissão (SEC(2011) 567 final) 
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Os relatórios anuais da Comissão sobre a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais1 destacam a 

forma como a Carta continua a ser um ponto de referência tanto em termos de integração dos 

direitos fundamentais em todos os atos jurídicos da UE como de aplicação do direito da União pelos 

Estados-Membros. Descrevem também a forma como se tem vindo a desenvolver na UE uma 

cultura de direitos fundamentais graças à adoção de nova legislação, nos casos em que a UE tem 

competência para agir, e à jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Abrangendo, 

ano após ano, todo o leque de disposições da Carta da UE, os relatórios anuais visam identificar os 

aspetos em que se tem progredido e aqueles que são fonte de novas preocupações. 

 

Em 2012, reforçou-se a vertente "direitos humanos" das avaliações de impacto dos acordos de 

comércio (ver ponto 11 infra). 

 

Parlamento Europeu 

 

2012 foi o ano em que começou a funcionar a Direção-Geral do Parlamento Europeu responsável 

pela avaliação de impacto e o valor acrescentado europeu, criada na sequência do relatório Niebler 

sobre a garantia de independência das avaliações de impacto, adotado pelo Parlamento a 8 de junho 

de 2011. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm
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Cabe à Direção "Avaliação de Impacto" contribuir para reforçar as competências e a independência 

institucional do Parlamento, ajudando a identificar, quantificar e justificar as suas prioridades de 

ação, de um modo geral, e melhorando a sua capacidade de efetuar avaliações das políticas 

adotadas, contribuindo, assim, para que se alcance o grande objetivo de legislar melhor. Ao levar a 

cabo este seu trabalho, o Parlamento teve em conta as avaliações de impacto efetuadas pela 

Comissão e estudou o impacto das alterações de fundo por ele próprio introduzidas, de acordo com 

o Manual das Avaliações de Impacto que adotara em 2008. Em 2012, a Direção "Avaliação de 

Impacto" procedeu a uma série de avaliações relevantes para a ação externa da UE1. 

 

Embora o Manual de 2008 não mencione os direitos humanos, entre os critérios definidos pelo 

Parlamento contam-se a apreciação do impacto produzido nos grupos sociais mais vulneráveis 

(análise comparativa social) e no plano da igualdade entre homens e mulheres. Reiterando a 

importância que atribui aos direitos humanos, a Direção "Avaliação de Impacto" continuará a 

debruçar-se sobre esta questão. 

 

                                                 
1 – Primeira apreciação da avaliação de impacto efetuada pela Comissão sobre a proposta de 

autorização da abertura de negociações de um acordo de comércio livre entre a UE e o Japão; 
primeira apreciação da avaliação de impacto efetuada pela Comissão sobre a proposta de 
diretiva relativa à proteção dos interesses financeiros da União Europeia pelo direito penal; 

– Primeira apreciação da avaliação de impacto efetuada pela Comissão sobre a proposta de 
decisão do Conselho relativa à associação dos países e territórios ultramarinos à UE; primeira 
apreciação da avaliação de impacto efetuada pela Comissão sobre a proposta de regulamento 
que cria o Corpo Europeu de Voluntários para a Ajuda Humanitária; primeira apreciação da 
avaliação de impacto efetuada pela Comissão sobre a proposta de regulamento relativo ao 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas. 
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Conselho da UE 

 

Em sintonia com as conclusões do Conselho sobre as avaliações de impacto realizadas em 2011, a 

Presidência apresentou ao COREPER um balanço das avaliações de impacto efetuadas no 

Conselho1. No relatório expõem-se os resultados de um inquérito sobre as avaliações de impacto 

efetuadas a nível de todas as formações do Conselho, referindo-se que "normalmente não se 

procede a avaliações de impacto em duas formações do Conselho, a saber, o Conselho "Assuntos 

Gerais" e o Conselho "Negócios Estrangeiros"". 

 

Medidas restritivas 

 

De acordo com as Diretrizes para a aplicação e avaliação de medidas restritivas (sanções) no 

âmbito da Política Externa e de Segurança Comum da UE, o impacto das medidas restritivas 

adotadas no quadro da PESC a nível dos direitos humanos deverá ser avaliado antes de as medidas 

serem adotadas e, após a sua adoção, todos os anos2. 

 

O ponto 8 das diretrizes reza o seguinte: "A introdução e aplicação de medidas restritivas deve ser 

sempre conforme ao direito internacional. Deve respeitar os direitos humanos e as liberdades 

fundamentais, em particular o direito a um julgamento imparcial e a uma ação judicial efetiva. As 

medidas impostas devem ser sempre proporcionais ao objetivo visado.". 

 

Em 2012, as diretrizes foram aplicadas no quadro de revisões anuais e da adoção de novas medidas 

respeitantes à Bielorrússia, a Mianmar/Birmânia, ao Irão, à Síria e ao Zimbabué. 

                                                 
1 Relatório da Presidência e do Secretariado do Conselho sobre a avaliação de impacto, 

de 21 de novembro de 2012 (doc. 16569/12) 
2 11205/12 
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Apoio orçamental 

 

Na sequência da adoção, em maio de 2012, das conclusões do Conselho sobre a futura abordagem 

do apoio orçamental da UE a países terceiros, tem vindo a proceder-se a uma análise dos valores 

dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito por forma a determinar se se justifica ou 

não prestar apoio orçamental aos países parceiros. A UE verificará, pois, se estão reunidas as 

condições prévias necessárias para confiar a um país parceiro contratos de boa governação e 

desenvolvimento, ou seja, se são respeitados os valores fundamentais dos direitos humanos, da 

democracia e do Estado de direito, e se esse contrato apoiará a realização de amplas reformas 

capazes de reduzir a pobreza e melhorar a governação, demonstrando simultaneamente que existe 

um empenhamento mútuo e partilhado na observância dos valores fundamentais universais. 

 

A fim de preparar essas avaliações, a Comissão criou, em abril de 2012, um Comité Diretor do 

Apoio Orçamental (CDAO), de que o SEAE é membro. O Comité servir-se-á do quadro de 

avaliação dos riscos, que terá, nomeadamente, por base os relatórios de índole política apresentados 

pelas delegações da UE e os processos de diálogo político em curso. Em setembro de 2012, foram 

estabelecidas orientações formais aplicáveis à programação, definição e gestão do apoio 

orçamental. O capítulo 4 das orientações é consagrado aos "valores fundamentais". Passa em revista 

os princípios a seguir, o alcance da avaliação, a forma como os valores fundamentais se interligam 

com diferentes aspetos dos contratos de boa governação e desenvolvimento (CBGD) e outras 

formas de apoio orçamental (contratos de reforma setorial e contratos de consolidação do Estado), 

bem como o processo de avaliação e verificação do respeito pelos valores fundamentais. 
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Banco Europeu de Investimento (BEI) 

 

Sendo o Banco da UE, o BEI está juridicamente vinculado pelas disposições da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia. Com base na sua Declaração sobre Princípios e Normas 

Ambientais e Sociais, o dever de diligência do Banco assenta numa abordagem virada para os 

direitos humanos em relação a uma série de impactos1. Conforme estabelecido no Manual de 

Práticas Ambientais e Sociais do BEI, a avaliação de impacto social a nível de projeto efetuada pelo 

Banco atende a considerações em matéria de direitos humanos. O Banco restringe o financiamento 

a projetos que respeitem os direitos humanos, e os projetos ou atividades que não cumpram este 

preceito ficam automaticamente excluídos das suas operações de empréstimo2. 

 

No cumprimento das obrigações juridicamente vinculativas que lhe incumbem (TUE) e em resposta 

à aprovação dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, o BEI procedeu, durante 

o ano de 2012, a um exercício de análise das lacunas verificadas em matéria de direitos humanos, 

no intuito de comparar as normas de análise social existentes com as disposições da Carta da UE e 

os princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos. Ao longo de 2012-2013, o 

resultado desse exercício norteou o trabalho de revisão das normas de diligência devida por que o 

Banco se deve pautar na área social, esperando-se que a reformulação dessas normas represente um 

passo importante no processo de reforço da integração, numa perspetiva operacional, de 

considerações em matéria de direitos humanos nas atividades de financiamento do Banco. O facto 

de, em outubro de 2012, se ter realizado no BEI a reunião internacional de peritos na área social 

(ISEM) que tem lugar anualmente e de nela terem sido abordadas formas possíveis de as 

instituições financeiras internacionais integrarem melhor a vertente "direitos humanos" no seu dever 

de diligência social, em especial nas avaliações de impacto, vem corroborar este propósito. 

 

                                                 
1 São eles: reinstalação não voluntária/deslocalização económica; direitos e interesses das 

populações vulneráveis; normas laborais; saúde e segurança públicas e no trabalho; consulta e 
participação públicas. Consoante o contexto da operação, poderão ser acrescentados outros 
temas relacionados com: questões de governação, transparência e capacidade; riscos 
potenciais de conflito e sensibilidade em termos de acesso aos recursos ou à repartição dos 
benefícios dos projetos; desigualdades exacerbadas; e ainda contextos institucionais 
complexos e dinâmica social. 

2 Consultar a lista de atividades excluídas no seguinte endereço: 
http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf  

http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf
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O desenvolvimento paralelo do quadro de medição de resultados (REM) é visto como uma peça 

importante na criação de um dever de diligência reforçado por parte do Banco, que deverá também 

exercer maior vigilância no que respeita aos aspetos sociais e às considerações em matéria de 

direitos humanos, responsabilidade social das empresas, criação de condições de trabalho 

condignas, princípios ambientais e boa governação dos projetos por ele financiados. 

 

Por último, no âmbito dos compromissos em matéria de responsabilidade social que anualmente 

assume, o BEI dá conta, no quadro do exercício levado a cabo a título da Iniciativa "Global 

Reporting" (GRI), dos resultados obtidos quanto aos aspetos ambientais, sociais e de governação e, 

mais especificamente, a uma série de indicadores nas áreas social e dos direitos humanos. 
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2. Parceria genuína com a sociedade civil, inclusive a nível local 

Parceiro fundamental consultado no intuito de contribuir para a evolução da política de direitos 

humanos da UE e destinatário privilegiado do apoio político e financeiro prestado, a sociedade civil 

desempenha um papel indispensável, dotando as pessoas da capacidade de compreender e fazer 

valer os seus direitos e acompanhando a ação desenvolvida pelos autoridades públicas, razão pela 

qual, ao longo do ano de 2012, a UE reforçou a interação com ela estabelecida. 

Os responsáveis da UE passaram a consultar sistematicamente a sociedade civil em Bruxelas e no 

país antes de entabularem diálogos sobre direitos humanos e a relatar em seguida os resultados 

obtidos. 

No quadro dos diálogos oficiais sobre direitos humanos levados a cabo com a Argentina, a 

Autoridade Palestiniana, o Bangladesh, o Brasil, o Chile, a Colômbia, a Geórgia, a Indonésia, o 

México, a República da Moldávia, o Quirguistão e o Tajiquistão, realizaram-se também em 2012 

seminários de caráter formal de organizações da sociedade civil que permitiram às ONG 

europeias e internacionais estabelecer contacto com as suas congéneres desses países. Em 

novembro de 2012, teve lugar em Galway um seminário consagrado aos direitos humanos em que 

participaram juristas e representantes de organizações da sociedade civil da UE e da China. 

As recomendações emanadas desses seminários são tidas em conta nos diálogos oficiais realizados 

pela UE com esses países na área dos direitos humanos. Nos diálogos oficiais sobre direitos 

humanos estabelecidos com a União Africana, o México e a República da Moldávia, os 

representantes da sociedade civil aproveitaram a oportunidade para apresentar essas 

recomendações. 

Na mesma perspetiva, procurou-se também que a sociedade civil contribuísse para definir as 

estratégias nacionais de direitos humanos, a nível local e/ou das instituições da UE. 
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Em 2012, a sociedade civil foi consultada acerca de diversos desenvolvimentos políticos, a começar 

pela elaboração do pacote de medidas na área dos direitos humanos adotado pelo Conselho 

"Negócios Estrangeiros" de 25 de junho e posteriormente aprovado pelo Conselho Europeu. A 

sociedade civil contribuiu também, nomeadamente, para a definição das Diretrizes da UE sobre a 

Liberdade de Religião ou Crença e sobre a comunidade LGBTI, ambas ainda em fase de 

preparação. 

Também a Abordagem Global para a Migração e a Mobilidade (AGMM), quadro global da política 

externa da UE no domínio da migração e da mobilidade, destaca o papel desempenhado pela 

sociedade civil no que respeita à sua implementação. A sociedade civil participa, pois, 

sistematicamente em todos os processos de diálogo sobre migração e quadros de cooperação 

específicos – as Parcerias para a Mobilidade – e será incluída nas futuras Agendas Comuns sobre a 

Migração e a Mobilidade. Além disso, a Estratégia da UE para a Erradicação do Tráfico de Seres 

Humanos que abrange o período de 2012 a 20161 destaca o papel da sociedade civil na sua 

implementação, nomeadamente a sua participação nos mecanismos de orientação nacionais e 

transnacionais. A Estratégia prevê, mais especificamente, a criação, a nível da UE, de uma 

plataforma de organizações da sociedade civil e prestadores de serviços que se ocupem da proteção 

e assistência às vítimas, tanto nos Estados-Membros como em determinados países terceiros. 

Os representantes da sociedade civil estabelecem contactos regulares com o Grupo dos Direitos do 

Homem (COHOM), sendo informados das suas conclusões. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
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A sociedade civil continuou a ser o principal beneficiário da ajuda prestada a título do Instrumento 

Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos1. Em 2012, no quadro da atual carteira 

de 2 500 projetos distribuídos por todo o mundo, foram financiados quase 500 novos projetos, que 

abrangem quatro áreas de intervenção: 

 

• Capacidade da UE para resolver as situações mais difíceis, reagir prontamente às emergências 

surgidas na área dos direitos humanos e criar um mecanismo abrangente de proteção dos 

defensores dos direitos humanos; 

• Desenvolvimento de sociedades civis prósperas e dotadas de maior capacidade de defesa da 

democracia e dos direitos humanos e, simultaneamente, de desempenho do seu papel 

específico enquanto motores de mudança positiva; 

• Campanhas temáticas que congregam ações de apoio e operações no terreno. Em 2012, as 

preocupações centraram-se mais na pena de morte, na impunidade, no acesso à justiça, na 

tortura e maus tratos, nos direitos da criança e da mulher, nos direitos socioeconómicos e 

culturais, nas liberdades fundamentais, na luta contra a discriminação e nas pessoas com 

deficiência; 

• Defesa e apoio da democracia, que passará por incentivar e aumentar a democracia 

participativa e representativa e por reforçar o papel da sociedade civil e a sua interação com 

mecanismos universais, internacionais e regionais de defesa da democracia, velando, 

nomeadamente, pelo respeito e cumprimento dos compromissos assumidos a nível 

internacional em prol da democracia. Em 2012, a UE destacou quatro missões de observação 

eleitoral, uma missão de avaliação do processo eleitoral na Líbia e uma série de missões de 

peritos em eleições. 

                                                 
1 http://www.eidhr.eu/  

http://www.eidhr.eu/
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Em 2012, a UE começou também a pôr em prática as conclusões do Conselho e a comunicação da 

Comissão sobre "As raízes da democracia e do desenvolvimento sustentável: o compromisso da 

Europa com a sociedade civil no domínio das relações externas"1, tendo sido incumbida, 

nomeadamente, de elaborar roteiros de relacionamento com as organizações da sociedade civil nos 

países parceiros. Esses roteiros vêm dar resposta à necessidade de a UE assumir compromissos 

firmes para com a sociedade civil e garantirão que a nova política seja aplicada a nível nacional, 

estabelecendo objetivos de longo prazo no que respeita à cooperação da UE com organizações da 

sociedade civil, ao diálogo e ao apoio operacional. Esse exercício acompanhará a programação da 

ajuda externa da UE, designadamente em termos de cooperação bilateral, regional e temática, 

garantindo, assim, que os instrumentos existentes sejam coerentes e se complementem entre si. As 

estratégias nacionais de direitos humanos constituirão também um ponto de referência importante 

em termos de programação. 

 

Os resultados satisfatórios do 14.º Fórum Anual sobre Direitos Humanos entre a UE e as ONG, 

realizado em Bruxelas a 6 e 7 de dezembro, foram, mais do que nunca, produto do trabalho conjunto 

desenvolvido pela UE (Serviço Europeu para a Ação Externa e Comissão Europeia) e pela sociedade 

civil (rede de ONG de defesa dos direitos humanos e da democracia e Fundação Dag 

Hammarksjöld). O Fórum permitiu reunir mais de 200 participantes da sociedade civil de todo o 

mundo e representantes de mecanismos internacionais e regionais de defesa dos direitos humanos, 

bem como de instituições da UE e dos Estados-Membros, num debate à volta do tema "Promover a 

universalidade: papel dos mecanismos regionais de defesa dos direitos humanos e sua cooperação 

com a sociedade civil", congregando também, no que respeita a algumas organizações regionais, os 

chefes dos departamentos responsáveis pelos direitos humanos. 

 

O fórum e o diálogo políticos são complementados por uma vasta série de reuniões técnicas em que 

participam também organizações da sociedade civil e em que são fornecidas informações sobre 

facilidades de acesso, financiamento e apoio: diálogo estrutural, Fórum do IEDDH, convites à 

preparação de seminários. 

                                                 
1 COM(2012) 492 final; conclusões do Conselho sobre "As raízes da democracia e do 

desenvolvimento sustentável: o compromisso da Europa com a sociedade civil no domínio 
das relações externas"; 3191.ª reunião do Conselho (Negócios Estrangeiros), Luxemburgo, 
15 de outubro de 2012. 
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3. Avaliação regular da execução 
 

O Plano de Ação prevê que, no Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no 

Mundo, a UE dê conta dos progressos realizados em termos de execução das suas disposições. A 

estrutura do presente relatório foi, pois, revista de molde a seguir a estrutura do Plano de Ação; cada 

uma das secções da Parte A do presente relatório, respeitante ao Quadro Estratégico e ao Plano de 

Ação, sintetiza a forma como, até à data, se deu execução à parte correspondente do Plano de Ação. 

Seguiu-se essa estrutura por uma questão de clareza e simplicidade e para facilitar a leitura e 

compreensão do documento. 

 

Até ao final de 2012, nove das ações enunciadas no Plano de Ação deveriam ter sido postas em 

prática1. Assinale-se que se avançou consideravelmente na consecução da maior parte dos objetivos 

estabelecidos: 

1. Em outubro de 2012, foram adotados relatórios intercalares sobre a democracia em nove 

países-piloto, esperando-se que, no início de 2013, sejam apresentados os relatórios finais, 

porquanto, em relação à maioria dos países-piloto, estão a ser desenvolvidos planos de ação 

em prol da democracia. 

2. Foram tomadas medidas destinadas a sistematizar o acompanhamento das missões de 

observação eleitoral da UE, tirando melhor partido dos relatórios dos Chefes de Missão e da 

programação da assistência prestada pela UE e definindo novas orientações a seguir pelas 

missões e delegações incumbidas de proceder à observação das eleições. 

3. Em novembro de 2012, parte dos membros do Grupo dos Direitos do Homem instituído no 

seio do Conselho passou a reunir-se sistematicamente em Bruxelas. 

4. Em dezembro de 2012, foi adotada uma lista de países e regiões prioritários em termos de 

criação de parcerias destinadas a combater o tráfico de seres humanos. 

                                                 
1 Ações 6. a), 6. d), 7, 14. a), 16. a), 18. c), 23. a), 25. b) e 30. b) 
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5. A UE pugnou ativamente pela aplicação da Resolução 67/206 da Assembleia Geral da ONU, 

que reitera o apelo lançado a que seja estabelecida uma moratória sobre a pena de morte e que 

foi adotada com um número sem precedentes de votos a favor. 

6. Todas as missões da UE implicaram a nomeação de pontos de contacto para a questão dos 

direitos humanos e de agentes de ligação para as causas dos defensores dos direitos humanos. 

Foram também desenvolvidos esforços significativos para facilitar a publicação dos 

respetivos contactos. 

7. Começaram a ser definidas diretrizes sobre a liberdade de religião ou crença, para o que se 

consultou a sociedade civil. A UE espera adotar as diretrizes no início de 2013. 

8. A publicação do relatório sobre as prioridades de aplicação efetiva dos princípios orientadores 

da ONU sobre empresas e direitos humanos foi adiada para 2013, por forma a ter em conta os 

debates realizados no fórum consagrado pela ONU a esse mesmo tema em dezembro de 2012. 

9. Em agosto de 2012, a Comissão Europeia concluiu a atualização da nota de orientação sobre a 

deficiência e o desenvolvimento, de harmonia com a Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência. 
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II Promover a universalidade dos direitos humanos 

4. Adesão universal 
 

De harmonia com o artigo 21.º do TUE e com o Quadro Estratégico e o Plano de Ação da UE para 

os Direitos Humanos, em 2012 continuou a pugnar-se pela aplicação de normas universais em 

matéria de direitos humanos, normas essas em que deverão assentar os compromissos assumidos 

pela UE junto dos países terceiros e das organizações regionais. 

 

O teor de algumas iniciativas apresentadas em 2012 no Conselho da ONU para os Direitos do 

Homem que a UE considerou serem suscetíveis de comprometer a universalidade dos direitos 

humanos – como as iniciativas respeitantes aos valores tradicionais e ao multiculturalismo face aos 

direitos humanos – mereceu-lhe uma atenção especial e, algumas das vezes, a adoção de uma 

posição contrária, que, aliás, assumiu claramente através de declarações e declarações de voto. 

 

A UE incitou a ASEAN a apresentar, em 2012, uma nova declaração sobre direitos humanos, que 

acompanhou de perto, salientando que se trata de um passo importante para reforçar a proteção dos 

direitos do Homem na Ásia. A Alta Representante, Catherine Ashton, realçou, contudo, a 

necessidade de garantir que, ao implementá-la, se tenham na devida conta eventuais problemas de 

compatibilidade com as normas internacionais, designadamente com a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e os tratados das Nações Unidas relevantes na matéria. 

 

A ratificação dos instrumentos das Nações Unidas na área dos direitos humanos passou, em 2012, a 

fazer parte integrante dos compromissos assumidos, nomeadamente no âmbito dos processos de 

diálogo nessa matéria, à luz da situação do país terceiro em causa identificada na respetiva 

estratégia nacional. 
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Em 2012, a UE deu por encerrada a sua campanha em prol da ratificação universal dos dois 

Protocolos Facultativos à Convenção sobre os Direitos da Criança e da Convenção 182 da OIT, 

sobre as Piores Formas de Trabalho das Crianças. A campanha, ligada ao 10.º aniversário, no início 

do ano, da entrada em vigor desses instrumentos, teve um impacto positivo, contribuindo para a 

ratificação, por sete Estados, do Protocolo Facultativo relativo à Participação de Crianças em 

Conflitos Armados; por sua vez, o Protocolo Facultativo relativo à Venda de Crianças, Prostituição 

Infantil e Pornografia Infantil foi assinado por um Estado e ratificado por mais dez, tendo a 

Convenção 182 da OIT sido ratificada por um Estado. Espera-se que, a curto ou médio prazo, cerca 

de doze Estados ratifiquem esses instrumentos, atendendo às suas reações positivas durante a 

campanha de pressão levada a cabo pela UE. Em alguns casos, tal poderá depender da concessão ou 

não concessão de ajuda. 

 

O lançamento, no quadro do IEDDH, de um projeto destinado a incentivar os Estados membros do 

Fórum das Ilhas do Pacífico (FIP) a ratificarem os instrumentos da ONU na área dos direitos 

humanos permitiu que se estabelecessem formas de cooperação com o seu Secretariado. 

 

Também a aplicação das recomendações formuladas pelos relatores especiais e pelos órgãos 

instituídos pelos tratados das Nações Unidas, e bem assim o respeito dos compromissos assumidos 

pelos próprios Estados no âmbito da revisão periódica universal, passaram agora a fazer parte 

integrante dos compromissos bilaterais na área dos direitos do Homem assumidos para com os 

países terceiros. Nos seus contactos bilaterais, a UE começou a pugnar por que os relatores 

especiais da ONU passassem a ser sistematicamente convidados. 

 

A UE continuou, em 2012, a assumir compromissos em prol da liberdade de religião ou crença 

junto de determinadas organizações e países parceiros, abrindo caminho à obtenção permanente de 

consensos em torno das resoluções por ela apresentadas no Conselho dos Direitos do Homem e na 

Assembleia Geral da ONU. Também no que respeita à luta contra a intolerância religiosa e à adoção 

das respetivas resoluções da ONU se empenhou junto dos seus parceiros, nomeadamente da OCI, 

em continuar a chamar a atenção para a questão dos direitos humanos com base nas normas 

universais aplicáveis à liberdade de religião ou crença. 
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5. Uma cultura dos direitos humanos e da democracia na ação externa da UE 
 

Em sintonia com o Plano de Ação da UE para os Direitos Humanos e a Democracia, o SEAE 

organizou ações de formação em direitos humanos e democracia ao longo de todo o ano 

de 2012, nomeadamente através da série de "Direitos Humanos" que tem lugar três vezes por ano 

durante uma semana inteira (desta vez, em março, junho e outubro de 2012). 

 

A três sessões gerais sobre direitos humanos e democracia na política de relações externas da UE 

seguiram-se módulos especializados em não-discriminação (liberdade de religião ou crença, 

deficiência, comunidade LGBT), igualdade entre homens e mulheres, direitos da criança, justiça 

penal internacional, apoio à democracia e observação de eleições, direitos humanos no contexto da 

ONU e ainda no tema "o Conselho da Europa e os direitos humanos". Para ministrar alguns desses 

cursos de formação, o SEAE recorreu à experiência de professores universitários, de ONG 

pertencentes à rede "Direitos Humanos e Democracia", das agências da ONU e do Conselho da 

Europa. 

 

Participou nesses módulos de formação pessoal do SEAE e da Comissão Europeia (pertencente 

tanto aos serviços centrais como às delegações), pessoal operacional e da missão da PCSD, 

diplomatas dos Estados-Membros e pessoal do PE. Contando com uma participação média diária 

de 35 membros, estas ações constituíram um importante fator de integração dos direitos humanos e 

da democracia nas políticas da UE. Os cursos foram publicitados através da rede de pontos de 

contacto nas delegações para a questão dos direitos humanos, de que resultou a inscrição de um 

número significativo de pessoal das delegações (52 pessoas de 48 países diferentes) que tiveram, 

assim, a possibilidade de partilhar as boas práticas seguidas para abordar questões candentes da área 

dos direitos humanos. 

 

Por forma a imprimir uma nova dinâmica à formação do pessoal, o SEAE lançou, em setembro 

de 2012, um exercício destinado a repertoriar os cursos de formação em direitos humanos e 

democracia ministrados pelos Estados-Membros, com o objetivo de comparar boas práticas e 

conjugar esforços. Sete Estados-Membros puderam, assim, partilhar experiências. 
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Foram ainda organizados outros cursos de formação em direitos humanos e democracia integrados 

nas sessões de pré-destacamento destinadas aos chefes de delegação e responsáveis pela política de 

cooperação, bem como seminários dirigidos aos diplomatas dos Estados-Membros, uma série de 

ações de formação aquando da entrada em funções no SEAE e seminários regionais organizados pela 

DG "Desenvolvimento e Cooperação", para além de ações que vêm dar resposta a pedidos ad hoc. 

Em todas as ações de formação anterior à afetação passou a ser sistematicamente incluída uma 

exposição sobre direitos humanos e democracia. 

Em 2012, a UE continuou também a apoiar o ensino dos direitos humanos em todo o mundo graças 

a uma série de instrumentos financeiros, entre os quais o Instrumento Europeu para a Democracia e 

os Direitos Humanos. Os projetos apoiados por instituições académicas e ONG de várias regiões 

visaram um leque de pessoas bastante alargado, desde crianças em idade escolar até líderes de 

diversas comunidades e autoridades policiais, e ainda os grupos de população mais vulneráveis. 

Como exemplo de projetos bem sucedidos neste domínio, refiram-se o Centro Interuniversitário 

Europeu para os Direitos Humanos e a Democratização (EIUC) e a sua rede de mestrados regionais 

em África, na Ásia-Pacífico, nos Balcãs, no Cáucaso e na América Latina. Reunindo mais de 81 

universidades de todo o mundo, a rede integra um centro de excelência interdisciplinar que ministra 

formação pós-universitária em direitos humanos a centenas de estudantes, futuros dirigentes, 

agentes do setor privado, organizações da sociedade civil, funcionários públicos e pessoal das 

delegações da UE. Em 2012, a rede EIUC encetou negociações com vista à criação de mais um 

programa regional de mestrado para a região do Sul do Mediterrâneo. 

 

Em conformidade com o Plano de Ação da UE para os Direitos Humanos e a Democracia, foi 

pedido a todas as delegações da UE e missões da PCSD que nomeassem pontos focais para os 

direitos humanos e publicassem os seus contactos nos respetivos sítios Web. No final de 2012, 

as 140 delegações e 15 missões e operações da PCSD assim tinham efetivamente feito. Em grande 

parte dos casos, foram nomeados dois pontos de contacto, um para a parte política e outro para a 

parte operacional (o que, no total, perfez 215 pontos focais). Em 101 países, foram também 

designados agentes de ligação especificamente vocacionados para as causas dos defensores dos 

direitos humanos. 67 delegações publicaram já nos seus sítios Web os dados de contacto dos 

respetivos pontos focais na área dos direitos humanos, tendo seis delegações decidido não o fazer, 

por questões de segurança. 
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Os pontos de contacto para os direitos humanos desempenham um papel primordial em termos de 

coordenação da implementação local das estratégias nacionais de direitos humanos. Além disso, 

facultam aos serviços centrais informações avalizadas sobre os desenvolvimentos locais, procuram 

resolver casos particulares, efetuam diligências e conduzem ações de sensibilização para as 

prioridades da UE junto da Terceira Comissão da Assembleia Geral da ONU e do Conselho dos 

Direitos do Homem. Em relação a todas essas questões, os pontos de contacto foram incentivados a 

partilhar as boas práticas seguidas. Na primeira reunião de pontos de contacto para os direitos 

humanos, que terá lugar em Bruxelas a 28 de fevereiro de 2013, haverá oportunidade de o fazer. 

 

O processo de definição e implementação das estratégias nacionais de direitos humanos criou uma 

nova dinâmica de colaboração nessa área entre as delegações da UE e as embaixadas dos 

Estados-Membros. Em 2012, tal deu origem a que, em muitos locais, fossem criados, a nível de 

conselheiros políticos, grupos de trabalho vocacionados para os direitos humanos, que contaram 

também com a participação de peritos na matéria nas secções das delegações da UE e das 

embaixadas dos Estados-Membros responsáveis pela cooperação. A criação de muitos desses 

grupos permitiu também que se coordenasse melhor a informação e a ação desenvolvida em prol 

dos defensores dos direitos humanos e, como tal, que se repartisse eficazmente o trabalho entre os 

parceiros locais da UE. O SEAE continuará a incentivar, enquanto boa prática a seguir, a criação, a 

nível local, desses grupos vocacionados para os direitos humanos. 

 

 

III. Prosseguir objetivos políticos coerentes, a nível interno e internacional 

6. Apoio efetivo à democracia 
 

Com o objetivo de alcançar objetivos coerentes, e com base nos compromissos expressos no 

artigo 21.º do TUE, a UE continuou em 2012 o seu trabalho de reforço da democracia e de 

democratização à escala mundial. 

 

O principal instrumento utilizado foi o diálogo político, veiculando mensagens coerentes, 

complementado por missões de observação eleitoral e medidas de cooperação para o 

desenvolvimento. 

 



 
9431/13  cp/jcc 43 
ANEXO DG C   PT 

O esforço de coerência pode ser realizado de forma mais eficaz ao nível do país e deve começar 

pela coerência entre os instrumentos da UE, incluindo o diálogo político. Abrange também a 

cooperação entre a UE e os Estados-Membros, com alinhamento e coordenação de mensagens e 

atividades, e realiza os seus fins quando é alcançado um acordo sobre o apoio e este é prestado em 

conjunto com o país parceiro. Está a ser dada atenção redobrada ao esforço de alcançar resultados 

sustentáveis, inclusive no que diz respeito ao apoio à democracia. 

 

Para além das missões de observação eleitoral, que constituem instrumentos muito visíveis de apoio 

a processos eleitorais credíveis, são desenvolvidas em países parceiros, através da cooperação com 

organizações da sociedade civil, atividades de apoio ao desenvolvimento mais aprofundado dos 

direitos civis e políticos e dos direitos económicos, sociais e culturais, no quadro do Instrumento 

Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH). 
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O apoio à democracia também se concretiza em maior escala através do apoio a várias instituições 

do setor público, visando melhorar os serviços prestados aos cidadãos e promover a realização dos 

direitos económicos e sociais. Também é fornecido apoio aos parlamentos e organizações de 

cidadãos e são promovidas medidas de descentralização, com o objetivo de ampliar o espaço 

político, garantindo que os cidadãos têm voz e são representados. A capacitação e o apoio 

institucional são realizados principalmente através do Instrumento de Cooperação para o 

Desenvolvimento (ICD), do Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) e do Fundo 

Europeu de Desenvolvimento (FED). 

 

A aplicação das conclusões do Conselho de novembro de 2009 e de dezembro de 2010 faz parte dos 

compromissos atuais em matéria de democracia e direitos humanos, no âmbito do Quadro 

Estratégico e do Plano de Ação. 

 

Em 2012, em conjunto com os Estados-Membros, prosseguiram nas delegações da UE os 

trabalhos de apoio à democracia nos nove restantes países-piloto (Benim, Bolívia, Gana, 

Indonésia, Líbano, Quirguistão, Maldivas, Mongólia e lhas Salomão) identificados nas 

conclusões do Conselho de dezembro de 2010, com vista à ultimação de perfis de democracia e à 

elaboração dos respetivos planos de ação. Em outubro de 2012, foi adotado um relatório intercalar, 

sendo esperados para o início de 2013 os relatórios de fim de exercício e a conclusão da fase-piloto 

da primeira geração. 

 

Todas as delegações-piloto apresentaram relatórios descritivos, i.e. um mapeamento das atividades 

da comunidade de doadores em prol da democracia, levadas a cabo no país-piloto. A maior parte 

destas delegações analisou também as necessidades e está a preparar planos de ação de apoio à 

democracia. 
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Os trabalhos prosseguirão em 2013 e os projetos de modelo serão revistos à luz dos relatórios 

recebidos. Até à data, os resultados indicam que os relatórios sobre democracia produzem 

informação adicional sobre as estruturas políticas e a qualidade das instituições e fornecem uma 

avaliação dos processos políticos que reforçam ou, pelo contrário, comprometem a democracia. Os 

relatórios demonstram também a necessidade de desenvolvimento adicional das ferramentas, tanto 

em termos de desenvolvimento e formação do pessoal como em termos de diretrizes e modelos de 

análise, identificação de ações e execução e avaliação das atividades de apoio à democracia. 

 

As lições retiradas da primeira geração da fase-piloto serão a base para o lançamento de um 

segundo grupo de países-piloto. 

 

A finalidade dos perfis de democracia é a de gerar uma avaliação da UE quanto ao estado da 

democracia num determinado país, sistematizar informação relativa a aspetos essenciais e avaliar as 

perspetivas de mudança. Esta tarefa deveria idealmente ser levada a cabo em cooperação com as 

partes interessadas, tanto locais (organismos oficiais e sociedade civil) como internacionais. A 

conclusão preliminar que emerge dos dados gerados pela primeira geração é a de que a informação 

coligida terá um prazo de validade relativamente longo e constitui uma reserva útil de informação 

para apoio ao diálogo político, às atividades de cooperação para o desenvolvimento e à 

observação/assistência eleitoral. 
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Os planos de ação para a democracia devem refletir um acordo quanto à identificação dos domínios 

que necessitam de apoio por parte da UE e/ou dos seus Estados-Membros, além de outros apoios, 

para o fortalecimento da democracia. Idealmente, estes domínios são identificados em conjunto pela 

UE/Estados-Membros da UE (e outros doadores) e o país parceiro. A finalidade é a de aumentar a 

coerência das ações e a sua apropriação pelos parceiros, bem como produzir resultados sustentáveis. 

Os perfis de democracia e os planos de ação serão apresentados ao Conselho e serão utilizados para 

aprofundar o desenvolvimento metodológico. Em última análise, o objetivo é o de produzir 

ferramentas que tenham aplicação em qualquer parte do globo. 

 

As eleições genuínas são um sustentáculo essencial para uma democracia funcional e um elemento 

crucial do desenvolvimento sustentável. A UE considera que as medidas de salvaguarda do direito à 

participação em eleições genuínas podem significar um contributo significativo para a paz, a 

segurança e a prevenção de conflitos. Em 2012, a UE continuou a apoiar vigorosamente processos 

eleitorais em todo o mundo, enviando missões de observação eleitoral da UE (MOE) e missões 

de peritos eleitorais (MPE) a convite das autoridades e fornecendo assistência eleitoral, a pedido, e 

apoio aos observadores nacionais. 

 

Em junho, foi também organizada uma avaliação intercalar com o propósito de melhorar o 

funcionamento e o uso dado aos fundos destinados às MOE e às MPE. 

 

Este ano, foram enviadas MOE para o Senegal, a Argélia, Timor-Leste e a Serra Leoa. Devido a 

condições de segurança específicas, foi enviada para a Líbia uma equipa de avaliação eleitoral 

(EAE). Missões de peritos eleitorais foram enviadas também para o Egito, o Iémen, El Salvador, a 

Guiné-Bissau, o Senegal, o México, Angola e o Gana. 
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A UE reforçou ainda mais a abordagem de longo prazo aos processos eleitorais, tendo começado a 

avaliar, antes e depois das eleições, tantos aspetos do ciclo eleitoral quanto possível – por exemplo 

o registo dos eleitores (antes) e o seguimento dado às recomendações das MOE (depois). Tendo em 

vista honrar o compromisso assumido no âmbito do Quadro Estratégico e do Plano de Ação da UE 

para os Direitos Humanos e a Democracia, as instituições da UE deram passos no sentido de 

sistematizar o acompanhamento das MOE através da melhoria da utilização dos instrumentos 

existentes, como sejam a comunicação regular de informações por parte dos chefes de missão e a 

programação da assistência da UE, bem como do desenvolvimento de novas ferramentas, tais como 

diretrizes e instruções destinadas às delegações, sobre as missões de acompanhamento. Como forma 

de aumentar o impacto das MOE, a UE lançou uma primeira vaga de missões de acompanhamento 

a terem lugar no meio do ciclo eleitoral, concebidas para reforçar a aplicação das recomendações 

resultantes das eleições anteriores, a fim de melhorar as condições de realização das eleições 

seguintes. Em dezembro de 2012, a UE levou a cabo uma missão de acompanhamento no Malaui 

para estudar os progressos realizados nas reformas eleitorais e contribuir para a preparação das 

próximas eleições, em 2014. Estão em preparação várias outras missões para 2013. 

 

Consciente de que a natureza e o formato das recomendações são essenciais para uma aplicação 

bem sucedida, a UE continuou a melhorar a orientação metodológica das suas missões de 

observação, nestas e noutras matérias, nomeadamente através do projeto NEEDS (Rede para 

Assistência às Eleições e à Democracia). 
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Projeto NEEDS 2008-2012 

 

A Rede para Assistência às Eleições e à Democracia (NEEDS) 2008-2012 foi o terceiro projeto 

financiado pela UE neste domínio. Este projeto teve como objetivos: 

 

1) Contribuir para a consolidação de uma metodologia consistente usada pelas MOE da UE, 

conforme com os padrões internacionais e regionais aplicáveis a eleições democráticas (incluindo 

ligações com a assistência eleitoral); 

2) Melhorar as capacidades dos observadores da UE, através do desenvolvimento de uma 

abordagem comum da UE ao recrutamento e à formação de observadores; 

3) Apoiar o processo democrático em países terceiros, através do apoio direcionado a grupos de 

observadores nacionais e outras organizações pertinentes da sociedade civil, via parceiros regionais; 

neste contexto, desenvolver e promover estratégias de aplicação das recomendações das MOE da 

UE, incluindo estratégias de capacitação. 

 

O projeto de três anos (prolongado por um ano suplementar) teve como resultado várias ferramentas 

úteis e diretrizes metodológicas para as MOE da UE, a organização de formação para centenas de 

observadores de curto e de longo prazo e para membros nucleares das equipas e a melhoria das 

capacidades de organizações da sociedade civil e de redes regionais. 

 

Estes objetivos vão continuar a estar no cerne do apoio fornecido pelo projeto de Observação 

Eleitoral e Apoio à Democracia (2013-2017) liderado pelo GIZ (Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit) e pelo Eris (Electoral Reform International Services), com o apoio dos seus 

parceiros regionais e nacionais na África, Ásia e América Latina. 
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A UE continuou a liderar a coordenação dos esforços de várias MOE no terreno e esteve envolvida 

no apoio ao reforço das capacidades de outras organizações regionais (por ex., da União Africana 

ou da Liga dos Estados Árabes). As delegações da UE foram encorajadas a dar seguimento às 

recomendações da OSCE/ODIHR (Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos 

Humanos) resultantes da observação de eleições. 

 

Cooperação entre a Liga dos Estados Árabes (LEA) e a UE 

 

Em 2012, o projeto NEEDS organizou um programa de 10 dias de intercâmbio e de atividades que 

juntou a Liga dos Estados Árabes (LEA) e a União Europeia (UE) para um debate sobre os desafios 

que se colocam às missões de observação de eleições. O encontro teve lugar de 7 a 17 de outubro 

de 2012, tendo começado com reuniões em Bruxelas e continuado com uma viagem da LEA para 

observação das eleições legislativas lituanas de 14 de outubro. A delegação da LEA foi composta 

por 14 profissionais envolvidos em missões de observação eleitoral, vindos da sua sede, e um 

representante do gabinete de ligação UE/LEA em Malta. 

 

O seminário proporcionou aos funcionários da LEA e da UE a oportunidade de partilharem práticas 

e abordagens correntes de observação eleitoral e metodologias de assistência eleitoral. Os 

participantes puderam, assim, aprender mais com as experiências dos outros em matéria de 

observação e obter uma panorâmica comparativa das metodologias e estratégias de vários outros 

grupos internacionais e regionais que patrocinam a observação de eleições. 
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A UE apoiou redes credíveis de observadores nacionais em muitos países, através de financiamento 

e capacitação. A UE continuou também a fornecer apoio técnico e material a processos eleitorais, 

nomeadamente a organismos de gestão eleitoral (OGE), apoio material a operações de votação e 

registo e, cada vez mais, também às principais partes interessadas para além dos OGE, como forma 

de promover a inclusão e a aceitação do processo. O apoio incluiu o acompanhamento de 

organizações da sociedade civil em domínios como sejam a educação cívica/do eleitor, a promoção 

de um setor de comunicação social imparcial e profissional, incluindo a formação de jornalistas, o 

fornecimento de formação a membros de partidos políticos e candidatos, incluindo o diálogo 

interpartidário e as questões de género, e a promoção da adoção de mecanismos sólidos de 

resolução de disputas eleitorais e o reforço do sistema judicial. 

 

Em 2012, a UE prestou assistência eleitoral a uma série de países, incluindo o Burquina Faso, El 

Salvador, a Nigéria, o Paquistão e o Togo. Sem descurar o seu esforço à escala mundial e a sua 

perspetiva global, a UE tem reforçado o seu apoio à vaga de democratização no Sul do 

Mediterrâneo e no Médio Oriente. Assim, foi prestado apoio aos processos de reforma democrática 

na Jordânia e na Líbia. Está em preparação o apoio a países em processo de consolidação das suas 

instituições democráticas, como o Nepal e a Tanzânia, e a países que passaram por uma situação de 

crise e em que as instituições de transição deverão ser substituídas por instituições 

democraticamente eleitas, como Madagáscar. 

 

A UE manteve entre as suas prioridades o desenvolvimento de conhecimentos e de políticas, bem 

como a colaboração com os principais intervenientes no domínio da assistência eleitoral. Um 

seminário temático sobre "Eleições e tecnologias da informação e comunicação", que teve lugar em 

Mombaça, no Quénia, em março de 2012, contou com mais de 200 participantes, incluindo 

representantes de comissões eleitorais de muitos países em desenvolvimento. O seminário foi 

organizado em colaboração com o PNUD. Foi publicado um relatório de síntese completo e 

produzido um curso eletrónico (eLearning). 
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7. Permanente capacidade de resposta no Conselho da UE em matéria de direitos humanos 

e democracia 

 

O grupo do Conselho que lida com todos os aspetos ligados aos direitos humanos das relações 

externas da UE (COHOM) junta os Estados-Membros da UE, a Comissão Europeia e o Serviço 

Europeu para a Ação Externa. O COHOM é responsável pelo desenvolvimento estratégico e pela 

execução da política da UE no domínio dos direitos humanos e da democracia, incluindo as diversas 

orientações da UE em matéria de direitos humanos, os diálogos sobre direitos humanos e as 

consultas com países terceiros e a integração das questões de direitos humanos na ação externa da 

UE. 

 

Uma tarefa essencial é a identificação das prioridades estratégicas da UE nas instâncias 

multilaterais de direitos humanos, nomeadamente o Conselho dos Direitos do Homem da ONU e a 

Terceira Comissão da Assembleia Geral da ONU. O COHOM foi a força impulsionadora da 

redação do Quadro Estratégico e Plano de Ação da UE para os Direitos Humanos e a Democracia, 

sendo responsável pela supervisão da sua execução global. 

 

O COHOM mantém regularmente uma troca de pontos de vista com o Presidente da Subcomissão 

dos Direitos do Homem da Parlamento Europeu e com representantes da sociedade civil. Diversos 

outros oradores convidados de alto nível, tais como os relatores especiais da ONU, intervêm 

também regularmente no COHOM sobre temas específicos. 

 

Nos últimos anos, o volume de trabalho e os tempos de reunião do Grupo têm crescido 

substancialmente, graças ao desenvolvimento da política de direitos humanos da UE. A título de 

exemplo, a duração acumulada das reuniões durante a primeira metade de 2012 foi quase o dobro 

da registada em 2010. As novas circunstâncias implicaram uma mudança nos métodos de trabalho. 
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As habituais reuniões nas capitais, a que comparecem os Diretores de Direitos Humanos dos 

Estados-Membros da UE, são atualmente complementadas por reuniões regulares da 

formação de Bruxelas, estabelecida em novembro de 2012. O principal objetivo é não só o de 

compensar o volume de trabalho acrescido do COHOM como também o de permitir ao COHOM 

uma reação mais rápida aos acontecimentos, bem como assegurar uma interação próxima com o 

Comité Político e de Segurança e outros órgãos, nomeadamente os Grupos do Conselho 

responsáveis por áreas geográficas. O que precede ilustra bem a determinação da UE em promover 

os direitos humanos e a democracia através de todas as suas ações externas. 

 

Tomando como base a prática existente da Presidência rotativa, o COHOM estabeleceu grupos de 

trabalho (task forces) cujo papel é o de apoiar o trabalho do COHOM em domínios prioritários 

específicos através da preparação e do debate aprofundados de vários temas, nomeadamente a 

aplicação das diretrizes da UE em matéria de direitos humanos (por exemplo no que diz respeito à 

pena de morte, à tortura, às crianças e aos conflitos armados, aos defensores dos direitos humanos, 

aos direitos da criança ou à violência contra as mulheres e as raparigas). Estes grupos de trabalho 

são uma forma prática de juntar os peritos na matéria, provenientes do SEAE, dos serviços da 

Comissão e dos Estados-Membros, e de partilhar os encargos de maneira informal. 

 

Atualmente, existem esquemas informais de partilha dos encargos também nas instâncias de 

direitos humanos da ONU (Terceira Comissão da Assembleia Geral e Conselho dos Direitos do 

Homem) e noutras organizações multilaterais, como o Conselho da Europa e a OSCE. 

 

Os esquemas eficazes de partilha dos encargos garantem um apoio político alargado e permitem 

também tirar o melhor partido possível do conhecimento especializado e das capacidades existentes. 

Os debates sobre o aperfeiçoamento da partilha de encargos prosseguirão em 2013. 
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8. Consecução de uma maior coerência política 
 

A UE está empenhada em promover os direitos humanos em todos os domínios. A UE e os seus 

Estados-Membros estão empenhados em garantir o respeito pelos direitos humanos no território da 

União. Fora das suas fronteiras, a UE está determinada a promover os direitos humanos e a 

democracia através de todas as suas ações externas, em conformidade com o artigo 21.º do Tratado 

da União Europeia. Em 2012, desenvolveram-se esforços no sentido de aperfeiçoar a coerência e a 

coesão entre as políticas interna e externa de direitos humanos da UE. Em 2013, será intensificada a 

cooperação, em matéria de ação externa, entre o Grupo dos Direitos Fundamentais, dos Direitos dos 

Cidadãos e da Livre Circulação de Pessoas na UE (FREMP) e o Grupo dos Direitos do Homem 

(COHOM), ambos do Conselho. 

 

9. Respeito pelos direitos económicos, sociais e culturais 
 

Os direitos económicos, sociais e culturais são parte integrante da política externa de direitos 

humanos da UE, reflexo de um grande empenho na universalidade e indivisibilidade de todos os 

direitos humanos. Em 2012, foram utilizadas várias ferramentas para promover, proteger e fazer 

respeitar esses direitos, entre as quais a intercessão a alto nível e esforços públicos de natureza 

diplomática. 

Em negociações intergovernamentais, a UE defendeu o reconhecimento da relação entre a aplicação 

das normas de direitos humanos e o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Em 

2012, os direitos económicos, sociais e culturais foram também debatidos com diversos parceiros 

no quadro dos diálogos sobre direitos humanos. A título de exemplo, os direitos económicos, 

sociais e culturais foram abordados de vários ângulos (incluindo o dos direitos laborais e o dos 

direitos fundiários) durante os diálogos sobre direitos humanos mantidos em 2012 com a Colômbia, 

a Geórgia, a Ucrânia e o Vietname. Esta abordagem será a partir de agora mais sistemática, como 

prescrito pelo Plano de Ação para os Direitos Humanos e a Democracia. 
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Ao longo do ano, a UE apoiou ativamente e cooperou com vários relatores especiais da ONU 

sobre direitos económicos, sociais e culturais, tais como os mandatados para lidar com o direito à 

alimentação e à água. 

Durante a Semana Ministerial da Assembleia Geral das Nações Unidas de 2012, a UE organizou, 

conjuntamente com os EUA e a UN Water (mecanismo da ONU de coordenação inter-agências, em 

matérias relacionadas com a água doce), um evento de alto nível sobre segurança dos recursos 

hídricos e a sua importância para o abastecimento de alimentos e de energia e para o 

desenvolvimento económico e social. A Alta Representante/Vice-Presidente Catherine Ashton e a 

Secretária de Estado dos EUA Hillary Clinton tomaram a palavra durante a mesa redonda. Os 

participantes apelaram à cooperação e à ação célere no sentido de prevenir a escassez de água e 

sugeriram que a gestão dos recursos hídricos fosse melhorada através de parcerias entre os 

governos, as empresas e o estabelecimentos de ensino. A segurança dos recursos hídricos foi 

também abordada durante a reunião informal dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, que 

teve lugar em Chipre, em setembro. 

Na sua qualidade de maior fornecedor de ajuda ao desenvolvimento, a nível mundial, a UE tomou 

iniciativas concretas de apoio à realização, pelos seus parceiros, dos direitos económicos, sociais e 

culturais. No quadro da estratégia de execução do IEDDH, a UE comprometeu-se a acentuar o seu 

apoio às iniciativas de promoção dos direitos económicos, sociais e culturais, inclusivamente 

através da defesa da assinatura e da ratificação do PIDESC e do seu Protocolo Facultativo. 

A Ação 9 do Quadro Estratégico e Plano de Ação da UE para os Direitos Humanos e a Democracia, 

"Respeito pelos direitos económicos, sociais e culturais", determina que a UE deve: (a) contribuir 

para definir as prioridades em matéria de direitos económicos, sociais e culturais, em especial no 

Conselho dos Direitos Humanos da ONU e em estreita cooperação com os Relatores Especiais da 

ONU para cada vertente; e (b) focar determinadas questões relacionadas com os direitos 

económicos, sociais e culturais nos diálogos com países terceiros. 

Para esse efeito, será gizado um plano de trabalho até meados de 2013. Um debate relacionado com 

esta matéria iniciou-se no quadro do COHOM em novembro de 2012, tendo como base um 

documento oficioso apresentado por Portugal, e prosseguirá no início de 2013. 

http://m.state.gov/md198179.htm
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A Ação 10 compromete a UE a visar a defesa dos direitos humanos na sua política de cooperação 

para o desenvolvimento e a (Ação 10(c)) integrar as questões de direitos humanos nas posições da 

UE para a agenda para o desenvolvimento global e outras questões mundiais, em especial o 

processo de seguimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Já estão em curso esforços 

no sentido de assegurar que a agenda para o desenvolvimento pós-2015 se centre nos direitos 

humanos, na democracia e na boa governação. 

 

Durante o ano de 2012, a UE continuou a cooperar estreitamente com a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) e implementou a Comunicação da Comissão "Aumentar o impacto da política de 

desenvolvimento da EU: uma Agenda para a Mudança" (outubro de 2011), que sublinha a 

importância do emprego e do trabalho digno para a criação de um quadro de crescimento inclusivo 

que permita às pessoas participarem e beneficiarem da criação de riqueza e de emprego. 

 

Em julho de 2012, o Centro Interuniversitário Europeu para os Direitos Humanos e a 

Democratização – financiado pelo IEDDH – organizou uma conferência diplomática em Veneza, na 

Itália, sobre "A UE e os direitos económicos, sociais e culturais". A conferência juntou as partes 

interessadas pertinentes (tais como académicos e peritos em direitos humanos e democratização das 

instituições europeias e dos Estados-Membros) para discutirem formas de melhorar a política da UE 

em matéria de direitos económicos, sociais e culturais. 

 

Em março de 2012, o SEAE organizou ações de formação sobre direitos económicos, sociais e 

culturais, destinadas aos funcionários, em que participaram elementos do SEAE, da Comissão 

Europeia e dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros dos Estados-Membros. 

http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
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IV. Os direitos humanos em todas as políticas externas da UE e seus instrumentos 

10. Visar uma abordagem da cooperação para o desenvolvimento centrada nos direitos 
 

Foram lançadas em 2012 diversas políticas e ações destinadas a melhorar a abordagem da 

cooperação para o desenvolvimento centrada nos direitos. A "Agenda para a Mudança"1 e as 

"Diretrizes sobre o apoio orçamental"2 inscrevem os direitos humanos, a boa governação e a 

democracia como prioridades da UE em matéria de cooperação para o desenvolvimento. A 

Resolução do Parlamento Europeu "Uma Agenda para a Mudança: o futuro da política de 

desenvolvimento da UE"3, de 23 de outubro de 2012, instou a Comissão e o SEAE a "honrarem o 

seu compromisso de adotar uma 'abordagem baseada nos direitos humanos' em todo o processo de 

cooperação para o desenvolvimento". 

 

O crescimento inclusivo e o bem-estar social e económico são indissociáveis dos direitos humanos, 

civis e políticos. De acordo com as novas orientações em matéria de programação4, a UE deve 

cooperar cada vez mais com os países parceiros na promoção da democracia, dos direitos humanos 

e do Estado de direito. A UE deve também adaptar o seu apoio (composição e nível da ajuda, 

métodos e modalidades) ao empenho do próprio país em matéria de direitos humanos, democracia e 

Estado de direito, bem como à sua capacidade para empreender reformas e satisfazer as aspirações e 

necessidades do seu povo. As novas diretrizes sobre o apoio orçamental5 reconhecem que deve ser 

prestado apoio orçamental geral nos casos em que haja confiança de que a ajuda será utilizada na 

prossecução dos valores e objetivos fundamentais com os quais a UE e os países parceiros estão 

comprometidos. A este respeito, a UE desenvolveu a "Avaliação dos Valores Fundamentais" 

(Capítulo 4 e Anexo 12 das diretrizes sobre o apoio orçamental), que deve ser realizada no que toca 

a diversos tipos de contratos. No caso dos contratos de boa governação e de desenvolvimento, o 

compromisso em relação aos valores fundamentais é atualmente uma pré-condição. 

                                                 
1 Conclusões do Conselho sobre "Aumentar o impacto da política de desenvolvimento da UE: 

uma Agenda para a Mudança" (3166.ª reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros, 
Bruxelas, 14 de maio de 2012) 

2 Refletindo a nova política expressa nas conclusões do Conselho "Futura abordagem do apoio 
orçamental da UE a países terceiros" (3166.ª reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros, 
Bruxelas, 14 de maio de 2012) 

3 2012/2002 (INI)  
4 Orientações em matéria de programação relativas ao 11.º Fundo Europeu de Desenvolvimento 

(FED) e ao Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) 2014-2020, adotadas 
em 15 de maio de 2012 

5 Adotadas em setembro de 2012 
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Adicionalmente, as propostas relativas ao Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, apresentadas 

em dezembro de 2011, demonstram uma mudança de perceção dos direitos humanos e da 

democracia, que deixaram de ser vistos como uma questão transversal (frequentemente tratada 

apenas por instrumentos temáticos) para passarem a ser objeto de uma abordagem setorial ampla. 

Assim, os direitos humanos e a democracia deixaram de ser vistos como assuntos que vêm por 

acréscimo e passaram a ser considerados fundamentos para uma programação mais coerente e 

eficaz. A ação da UE tomará, por conseguinte, várias formas: condições preestabelecidas 

relacionadas com direitos humanos para o apoio orçamental geral, um Instrumento Europeu para a 

Democracia e os Direitos Humanos mais flexível e reforçado, mais cooperação e contacto com a 

sociedade civil e, acima de tudo, integração das questões de direitos humanos, democracia e boa 

governação em todos os instrumentos geográficos. A UE garantirá, assim, que os projetos ligados à 

democracia, aos direitos humanos e ao Estado de direito não visem apenas reformas judiciais ou o 

desenvolvimento institucional, mas também projetos infraestruturais e ambientais. A título de 

exemplo, a UE garantirá que as pessoas afetadas tenham a possibilidade de expressar as suas 

opiniões e revelar as suas necessidades, ou seja, de exercer os seus direitos humanos. Neste espírito, 

a UE vai desenvolver em 2013 "um conjunto de instrumentos com vista a dispor de uma abordagem 

da cooperação para o desenvolvimento centrada nos direitos"1. As estratégias nacionais no domínio 

dos direitos humanos devem ser um elemento fulcral da programação. 

 

Paralelamente ao exercício de programação, a UE está neste momento a aumentar a coerência e a 

melhorar a coordenação entre o seguimento da Conferência Rio+20 e a agenda para o 

desenvolvimento pós-2015, reforçando a ideia de que o objetivo pós-2015 deve ser o de conseguir 

"uma vida digna para todos" até 2030. Os assuntos relacionados com a governação democrática, o 

Estado de direito e a plena concretização dos direitos humanos são importantes para a consecução 

do desenvolvimento sustentável. Por conseguinte, a UE procurará assegurar que estas questões 

fundamentais sejam integradas na agenda mundial para o desenvolvimento pós-2015. 

 

                                                 
1 Ação 10 (a) do Plano de Ação do Quadro Estratégico da UE para os Direitos Humanos e a 

Democracia 
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11. Utilizar o comércio como forma de apoiar os direitos humanos 
 

No início de 2012, a Comissão adotou uma comunicação sobre "Comércio, crescimento e 

desenvolvimento: adaptar a política de comércio e investimento aos países mais necessitados"1, que 

reafirmou que, nos termos do artigo 3.º, n.º 5, do TUE e do artigo 207.º do TFUE, a política 

comercial da UE é guiada pelos valores centrais subjacentes à sua própria existência, incluindo o 

respeito e a promoção dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável. 

 

Em 25 de outubro de 2012, o Conselho adotou o Regulamento 978/2012, relativo à aplicação de um 

sistema de preferências pautais generalizadas, que revoga o anterior regulamento relativo ao 

Sistema de Preferências Generalizadas (SPG). O novo Regulamento SPG reforça o mecanismo 

de controlo da conformidade dos beneficiários do SPG+ com as convenções internacionais, 

nomeadamente com as principais convenções em matéria de direitos humanos. A Comissão vai 

melhorar o sistema de comunicação de informações sobre o percurso de implementação dos 

beneficiários do SPG+ apresentando, de dois em dois anos, um relatório ao Conselho e ao 

Parlamento Europeu. Estas disposições melhoradas serão de aplicação a partir do momento em que 

as novas preferências entrem em vigor, em 1 de janeiro de 2014. 

                                                 
1 COM(2012) 22 
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Os acordos de comércio livre da UE estão ligados por cláusulas "passerelle" aos correspondentes 

acordos-quadro de natureza política, que incluem cláusulas de direitos humanos. Caso não vigore 

nenhum acordo-quadro ou de associação, é inserida nos acordos de comércio livre uma cláusula 

separada respeitante aos direitos humanos. Foi esta a abordagem seguida no ACL com a 

Colômbia/Peru assinado em junho de 2012 e aprovado no mês de dezembro pelo Parlamento 

Europeu. Antes de a Comissão apresentar uma proposta de abertura de negociações comerciais, são 

realizadas avaliações de impacto, ao passo que as avaliações de impacto na sustentabilidade (AIS), 

realizadas durante as negociações, permitem uma análise mais detalhada. A dimensão "direitos 

humanos" de ambos estes processos foi reforçada desde a adoção, em 2011, das orientações 

operacionais relativas à tomada em consideração dos direitos fundamentais nas avaliações de 

impacto da Comissão. Esta abordagem foi posta em prática em 2012, antes do início das 

negociações relativas a um acordo de comércio livre com o Japão e ao primeiro acordo bilateral 

autónomo de investimento (uma competência introduzida pelo Tratado de Lisboa) com a China, 

bem como nas AIS dos acordos de comércio livre, abrangente e aprofundado com a Geórgia e a 

República da Moldávia. 

 

Em relação ao Regulamento n.º 1236/2005, relativo ao comércio de determinadas mercadorias 

suscetíveis de serem utilizadas para aplicar a pena de morte ou infligir tortura, a lista de 

mercadorias sujeitas ao controlo de exportações foi alterada pela Comissão Europeia em dezembro 

de 2011, passando a abranger o sódio de tiopental e substâncias similares usadas em injeções 

letais1. Respondendo em particular ao apelo do Parlamento Europeu, e com a assistência de um 

grupo de peritos, a Comissão iniciou uma avaliação geral do Regulamento n.º 1236/2005, que 

deverá estar terminada em 2013. Esta avaliação analisará a eventual necessidade de voltar a alterar a 

lista de mercadorias controladas, bem como a de propor medidas adicionais. 

A Comissão iniciou consultas quanto à possibilidade de adaptar a aplicação de determinadas 

disposições do atual Regulamento n.º 428/2009, relativo ao controlo das exportações, para controlar 

a exportação de determinadas tecnologias sensíveis que, violando os direitos humanos, poderiam ser 

utilizadas em zonas de conflito ou controladas por regimes autoritários. 

                                                 
1 Regulamento de Execução (UE) n.º 1352/2011 da Comissão, de 20 de dezembro de 2011 
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A título de exemplo, na sequência da deterioração progressiva da situação na Síria, o Regulamento 

n.º 36/2012, que impõe medidas restritivas tendo em conta a situação na Síria, proibiu a exportação 

de equipamento ou software essencialmente destinado ao controlo ou interceção de comunicações 

telefónicas ou via Internet pelo Governo sírio; a proibição entrou em vigor na UE em 18 de janeiro 

de 2012. 

 

Na Conferência da ONU dedicada a um Tratado sobre o Comércio de Armas, a União Europeia e 

os seus Estados-Membros foram claros quanto à sua convicção de que as transferências de armas 

devem ser recusadas quando houver um risco evidente de as armas serem utilizadas para violações 

graves do direito internacional em matéria de direitos humanos ou do direito internacional 

humanitário. 

 

12. Ter em conta os direitos humanos nas ações de prevenção de conflitos e de gestão de crises 
 

A UE continuou a pôr em prática e a consolidar as suas políticas específicas em matéria de direitos 

humanos e de igualdade entre homens e mulheres no quadro da Política Comum de Segurança e 

Defesa. A integração dos direitos humanos e das questões de género continuou a fazer parte dos 

processos de planeamento, implementação e avaliação das missões e operações da PCSD. O SEAE 

criou um grupo de trabalho interno (task force) dedicado à integração das questões de direitos 

humanos e de género na PCSD, com o objetivo de reunir regularmente as partes interessadas 

provenientes de todos os serviços competentes. As recomendações do relatório do Conselho 

"Ensinamentos e melhores práticas em matéria de integração das questões de direitos humanos e de 

género no contexto das operações militares e das missões civis da PCSD"1, de 2010, continuaram a 

ser um ponto de referência para as atividades da UE neste domínio, assim como os compromissos 

específicos que emanam do Plano de Ação da UE para os Direitos Humanos e a Democracia. 

 

                                                 
1 Consultar a lista completa no doc. 17138/1/10 REV 1 
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Em junho de 2012, teve lugar a reunião anual entre os assessores para os direitos humanos e os 

assessores para as questões de género das missões e operações da PCSD, que desta vez coincidiu 

com a reunião anual dos Estados-Membros da UE sobre a execução da RCSNU 1325. A reunião 

permitiu aos assessores partilharem melhores práticas e formularem recomendações concretas 

quanto à melhor forma de apoiar o seu trabalho. Em 2012, 60% das missões civis e todas as 

operações incluíram entre os seus elementos um assessor ou um formador (EUTM Somália) em 

matéria de direitos humanos e/ou de género. 

 

Aprofundou-se o desenvolvimento de módulos de formação em matéria de direitos humanos, de 

proteção das crianças e de género, em cooperação com institutos de formação de Estados-Membros 

da UE e grupos da sociedade civil, estando a sua conclusão prevista para 2013. Estes módulos de 

formação pré-destacamento, baseados em elementos de treino padronizados acordados pelos 

Estados-Membros em 2010, destinam-se ao pessoal envolvido nas missões e nas operações. 

Continuaram a ser organizadas sessões de treino específicas para familiarizar o pessoal da UE e dos 

Estados-Membros com os compromissos da UE em matéria de direitos humanos, no domínio da 

PCSD, nomeadamente como parte dos programas de formação da Academia Europeia de Segurança 

e Defesa e do SEAE. 

 

Em conformidade com o Plano de Ação, o SEAE começou em 2012 a desenvolver um sistema de 

alerta rápido de conflitos que inclui as violações de direitos humanos entre os indicadores. O 

sistema vai aumentar a capacidade do SEAE de identificar riscos de conflitos violentos e 

possibilidades de ação rápida por parte da UE. Será testado numa fase-piloto em oito países da 

região do Sael, no início de 2013. 
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Em termos de cooperação com organizações internacionais, o Comité Diretor UE-ONU promoveu, 

na sua reunião de novembro de 2012, a partilha das melhores práticas em matéria de integração 

das questões de direitos humanos na gestão de crises. O diálogo UE-UA, de novembro de 2012, 

também permitiu uma troca de pontos de vista nesta matéria. 

 

A sociedade civil também esteve envolvida de perto no trabalho da UE neste domínio, 

nomeadamente através da participação na reunião anual de assessores de direitos humanos e de 

género, bem como através das trocas regulares de pontos de vista ao nível operacional, em Bruxelas 

e em teatros de missão ou operação. 

 

Em março de 2012, o Conselho concluiu a sua revisão do documento operacional "Implementação 

das resoluções do CSNU sobre mulheres, paz e segurança no contexto das missões e operações da 

PCSD"1, adotado em 2008. 

                                                 
1 7109/12. Refere-se à RCSNU 1325, reiterada pelas RCSNU 1820, 1888, 1889 e 1960. 
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A EUTM Somália é uma missão de formação da UE destinada a soldados somalis, que faz 

parte do processo de reforma do setor da segurança na Somália. A missão está localizada no 

Uganda, com sede em Campala e campo de treino em Bihanga. Desde o seu lançamento, em 

2010, a EUTM Somália formou cerca de 3 000 soldados somalis, que são agora a base das 

novas Forças Armadas Nacionais da Somália.  

 

Além de formação relacionada com as funções dos soldados, há permanentemente no 

programa de formação um módulo sobre direitos humanos e democracia. Os temas abrangidos 

por este módulo incluem: questões de direitos humanos relacionadas com as funções dos 

soldados, direitos das crianças, direitos das mulheres, o conceito de família (especialmente no 

que diz respeito às pessoas deslocadas internamente), o sistema democrático e o papel das 

Forças Armadas da Somália numa Somália democrática. Um total de 12 sessões de duas horas 

foi dedicado a estes temas. Este módulo é obrigatório para todos os formandos, 

independentemente da sua graduação ou especialização. A fim de validar a formação 

ministrada, o exercício final incluiu cenários de violação de direitos humanos.  

 

Para além de ensinar aos formandos os princípios básicos, a formação em direitos humanos e 

democracia instila também um sentimento de orgulho e um "espírito de corpo" nos soldados, 

que passam a considerar como sua missão principal a proteção dos seus concidadãos somalis. 

Contribui também para melhorar a coesão entre as diferentes unidades, frequentemente 

originárias de clãs diferentes. A EUTM Somália está empenhada em continuar a ministrar 

formação em direitos humanos e democracia aos formandos somalis e fará esforços no sentido 

de manter o programa de formação atualizado em relação aos desenvolvimentos mais 

recentes, especialmente os que digam respeito à Somália. O próximo passo é integrar o 

respeito pelos direitos humanos nas políticas das Forças Armadas Nacionais da Somália, bem 

como desenvolver a sua própria capacidade interna de formação. Todos estes elementos 

fazem parte do mandato revisto da EUTM Somália. 
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13. Integrar os direitos humanos na luta contra o terrorismo 
 

A UE atribui grande importância a que seja garantida uma proteção integral e eficaz dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais no quadro da luta contra o terrorismo, na Europa e no resto 

do mundo. O empenhamento estratégico da União Europeia, definido na sua Estratégia 

Antiterrorista, é muito 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 instituições da UE e uma série de Estados-Membros participaram numa conferência sobre 

"Julgamento imparcial e garantias processuais no contexto da luta antiterrorista", organizada 

pelo Grupo de Missão da ONU para a Implementação da Estratégia contra o Terrorismo e pelo Alto 

Comissariado para os Direitos do Homem das Nações Unidas, e realizada em Bruxelas em julho 

de 2012. A UE reafirmou a importância de assegurar o respeito pelos direitos humanos no contexto 

da luta antiterrorista. 

 

A Presidência Dinamarquesa organizou um seminário sobre luta antiterrorista e direitos humanos, 

com particular ênfase na assistência à capacitação, que teve lugar em Copenhaga em março 

de 2012. Em conjugação com o seminário, o Ministro dinamarquês dos Negócios Estrangeiros, o 

Coordenador da Luta Antiterrorista (CLA) da UE e o Relator Especial da ONU para a luta 

antiterrorista e os direitos humanos publicaram em conjunto um artigo de imprensa com o título "A 

luta antiterrorista e os direitos humanos: duas noções indissociáveis". Alguns Estados-Membros 

expuseram as suas melhores práticas. A título de exemplo, foi apresentado um documento de 

orientação prática sobre "A luta antiterrorista e os direitos humanos", do Instituto Dinamarquês dos 

Direitos Humanos, e um documento de "Orientação em matéria de direitos humanos", do Overseas 

Security and Justice Assistance (Assistência à segurança e à justiça no exterior) do Reino Unido1. 

                                                 
1 Estes documentos podem ser consultados em: 

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/counteri
ng%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-
Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf; e 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-
guidance-151211.pdf.  

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
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A UE continuou a promover o uso do sistema penal na luta antiterrorista e prestou assistência a 

vários países, como o Paquistão e os países do Sael, no sentido de fortalecerem o seu sistema de 

justiça penal de modo a permitir a investigação e a ação judiciária efetivas relativamente aos 

suspeitos de terrorismo, em conformidade com os direitos humanos e com o Estado de direito. 

 

A UE apoiou o grupo de trabalho do Fórum Mundial contra o Terrorismo encarregado das 

questões de justiça penal/Estado de direito. O Memorando de Rabat sobre "Práticas Eficazes de 

Combate ao Terrorismo no Setor da Justiça Penal" foi adotado na Reunião Ministerial do Fórum 

Mundial contra o Terrorismo, que teve lugar em Istambul em junho de 2012. Além disso, a Alta 

Representante saudou a proposta de criação de um instituto de formação em matéria de justiça e de 

Estado de direito, que desenvolverá programas de formação sobre o uso do sistema de justiça penal 

no combate ao terrorismo, respeitando os direitos humanos, em países em transição, especialmente 

na região mediterrânica. 

 

Em conformidade com a comunicação conjunta da Comissão e da Alta Representante sobre a 

Vizinhança Meridional, de 2011, que sublinhou a importância do apoio da UE a uma democracia 

forte, nomeadamente ao Estado de direito e à reforma do setor da segurança, em 2012 a UE prestou 

assistência à reforma global dos setores da segurança de países do Sul do Mediterrâneo. Além disso, 

a UE estudou formas de desenvolver a cooperação com organizações regionais, como a Liga dos 

Estados Árabes, em matéria de luta antiterrorista. 

 

A UE prosseguiu o seu diálogo bianual detalhado com o Conselheiro Jurídico do Departamento 

de Estado dos EUA sobre direito internacional e luta antiterrorista. 
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A adoção da Lei de Autorização da Defesa Nacional pelo Congresso dos EUA, em dezembro 

de 2011, levantou questões na UE quanto à sua compatibilidade com o direito internacional, 

particularmente no que diz respeito à obrigatoriedade de detenção militar de determinados suspeitos 

de terrorismo estrangeiros e à detenção por tempo indeterminado, sem julgamento, de suspeitos de 

terrorismo. A UE e os seus Estados-Membros enviaram comentários à administração dos EUA 

durante a preparação dos regulamentos de execução da Lei de Autorização da Defesa Nacional, no 

início de 2012. 

 

Em 11 de setembro de 2012, o Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre as alegações de 

transporte e de detenção ilegal de prisioneiros pela CIA em países europeus. Em resposta, a 

Comissão Europeia sublinhou que as práticas conhecidas por "entregas" constituem uma violação 

grave de vários direitos fundamentais e que a luta antiterrorista não justifica tais práticas 

inaceitáveis. A Comissão realçou que cabe aos Estados-Membros em causa a responsabilidade de 

iniciar ou prosseguir investigações detalhadas, independentes e imparciais para esclarecimento da 

verdade. 
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14. Garantir que os direitos humanos estejam na base da dimensão externa do espaço de 

liberdade, segurança e justiça (LSJ) 

Em 19 de junho de 2012, a Comissão adotou uma estratégia da UE para a erradicação do tráfico de 

seres humanos (2012-2016)1, que complementa a Diretiva 2011/36/UE relativa à prevenção e luta 

contra o tráfico de seres humanos. A implementação da estratégia será acompanhada pela Comissão 

Europeia, e mais especificamente pelo Gabinete do Coordenador da Luta Antitráfico da UE. A 

Estratégia presta especial atenção à dimensão externa do tráfico de seres humanos e à importância 

da cooperação com os países terceiros, e salienta igualmente o papel essencial da sociedade civil, 

incluindo a participação das organizações da sociedade civil nos mecanismos de orientação 

nacionais e transnacionais, prevendo a criação de uma plataforma da UE de organizações da 

sociedade civil de proteção e assistência às vítimas nos Estados-Membros e em determinados países 

terceiros. 

 

Em outubro de 2012, o Conselho Europeu adotou conclusões2 em que se congratula com a 

estratégia e reitera a determinação dos Estados-Membros na luta contra o tráfico. 

 

Além disso, o Conselho (Justiça e Assuntos Internos) adotou em 6 de dezembro o segundo relatório 

sobre a implementação do documento orientado para a ação com vista a reforçar a dimensão externa 

da UE em matéria de luta contra o tráfico de seres humanos, de 2009. Este relatório inclui uma lista 

dos países e regiões com os quais a UE deverá desenvolver parcerias mais concretas e identificar 

áreas específicas de cooperação. A cooperação com países prioritários terá como objetivo o 

desenvolvimento de capacidades, nomeadamente a formação e a educação, e terá em conta a 

situação em matéria de direitos humanos no país prioritário em causa. A lista dos países e regiões 

prioritários será periodicamente atualizada. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf 

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf
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15. Assegurar a promoção dos direitos humanos na dimensão externa da política social e de 

emprego 

 

As normas laborais fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) estão 

consagradas nas suas oito convenções fundamentais. A UE promove a ratificação e a aplicação 

efetiva destas convenções através da cooperação com a OIT, nomeadamente através da participação 

no debate em curso sobre as normas laborais e nos trabalhos das instâncias de supervisão da OIT. 

Ao mesmo tempo, no quadro da dimensão externa da sua política de emprego e assuntos sociais, a 

UE promove os princípios do trabalho digno – incluindo o respeito pelas convenções fundamentais 

da OIT – nas suas relações com os países parceiros, por meio de diálogos bilaterais ou diálogos de 

política regional, bem como da implementação de projetos de assistência ao desenvolvimento. 

Ao longo dos últimos anos, os esforços concertados da OIT e da comunidade internacional, 

incluindo a UE, contribuíram para a ocorrência de mudanças em Mianmar/Birmânia no que diz 

respeito à aplicação da Convenção n.º 29 da OIT, sobre o Trabalho Forçado. O progresso realizado 

por este país foi reconhecido pela Conferência Internacional do Trabalho, em junho de 2012. 

À escala mundial, os líderes do G20, reunidos em Los Cabos, no México, em junho de 2012, 

sublinharam que as reformas estruturais que respeitem plenamente os princípios e direitos laborais 

fundamentais podem ter um papel importante na promoção do crescimento económico, das 

oportunidades de emprego e da mobilidade. 

A nível regional, as normas laborais fundamentais da OIT foram debatidas no Fórum de Coesão 

Social UE-CELAC (Comunidade dos Estados da América Latina e das Caraíbas) na Argentina em 

15/16 de outubro de 2012, e na 4.ª Reunião dos Ministros do Trabalho e do Emprego no quadro do 

ASEM (Encontro Ásia-Europa), que teve lugar em Hanói, no Vietname, em 25 e 26 de outubro 

de 2012. 
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Em 2012, a UE debateu os direitos laborais e a aplicação efetiva das (já ratificadas) convenções 

fundamentais da OIT com países como a Colômbia, a Geórgia (em ambos os casos estão em causa 

as convenções n.º 87 sobre a liberdade de associação e n.º 98 sobre o direito à negociação coletiva) 

e o Uzbequistão (convenção n.º 182 sobre as piores formas de trabalho das crianças). 

A Política Europeia de Vizinhança (PEV) sublinhou a necessidade de esforços adicionais no sentido 

da ratificação e/ou aplicação efetiva das convenções fundamentais da OIT. Este facto refletiu-se na 

nova geração de planos de ação da PEV, acordada em 2012, por exemplo no que diz respeito às 

relações com Marrocos, com a Tunísia e com a Jordânia (tendo este último entrado em vigor em 

outubro de 2012). 

A UE também participa ativamente no processo Rio+20 e no seu seguimento, apoiando o princípio 

do trabalho digno para todos, incluindo os aspetos da criação de emprego, das garantias dos direitos 

laborais, da proteção social e do diálogo social. A UE tem também estado a analisar a melhor forma 

de integrar a proteção social, que é um elemento importante da política de desenvolvimento da UE, 

na agenda para o desenvolvimento pós-2015. 

Além disso, verificou-se um apoio ao diálogo político nos países em desenvolvimento nos domínios 

dos indicadores de trabalho digno, da proteção social, da saúde e segurança no trabalho e dos efeitos 

do comércio sobre o emprego, através de quatro projetos geridos conjuntamente concluídos no final 

de 2012 / início de 2013. Estes projetos incluíram o apoio a plataformas de diálogo político, bem 

como a melhoria das capacidades das partes interessadas governamentais e dos parceiros sociais. 

A aplicação efetiva das convenções fundamentais da OIT foi promovida também através de 

assistência ao desenvolvimento. Neste contexto, foi lançado em 2010, no âmbito do programa 

temático "Investir nas pessoas" do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD), um 

convite à apresentação de propostas intitulado "Luta contra o trabalho infantil", que disponibilizou 

financiamento para atividades tais como: 
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– a promoção de um diálogo político efetivo que vise a erradicação do trabalho infantil, o 

regresso das vítimas à educação a tempo inteiro e a sua reintegração na sociedade; 

– o apoio às parcerias e às redes entre as principais partes interessadas, nomeadamente 

elementos não-governamentais e do setor privado; foram selecionados 15 projetos em 12 

países parceiros diferentes como destinatários de financiamento, no valor total de 11 milhões 

de euros. Adicionalmente, no contexto do apoio à educação e à erradicação do trabalho 

infantil, dois programas nacionais bilaterais no Bangladeche receberam um total de 20 

milhões de euros. 

Outros projetos bilaterais de assistência lançados no quadro de diferentes instrumentos financeiros 

têm também o objetivo de promover as normas laborais fundamentais da OIT: 

– Um projeto com um orçamento de 10 milhões de euros, do Instrumento de Cooperação para o 

Desenvolvimento (ICD), para financiamento de iniciativas sociais no setor mineiro na 

Bolívia. As atividades pertinentes compreendem: a melhoria das condições de trabalho das 

mulheres, ajudando-as a encontrar oportunidades para apoiar as suas famílias, e a prevenção 

do trabalho infantil no setor mineiro. A capacitação e a formação sobre o quadro legal e as 

normas laborais estão também incluídas. 

– Um projeto financiado por uma dotação orçamental de 35 milhões de euros do IEVP 

(Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria) para promoção da igualdade entre homens e 

mulheres em Marrocos. Há uma componente específica dedicada ao recrutamento justo e à 

integração das mulheres no emprego em instituições públicas. 
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V. Pôr em prática as prioridades da UE em matéria de direitos humanos 

16. Abolição da pena de morte 
 

A UE assume uma forte posição de princípio contra a pena de morte, sendo um ator determinante na 

campanha pela sua abolição à escala mundial. A UE considera que a abolição da pena de morte 

contribuiria para enaltecer a dignidade humana e o gradual desenvolvimento dos direitos humanos. 

As Diretrizes da UE sobre a Pena de Morte, revistas em 2008, continuam a ser o instrumento 

essencial para a ação sistemática em países terceiros e serão atualizadas em 2013. 

 

Ao longo do ano de 2012, a UE continuou a afirmar a sua oposição à pena de morte e usou todos os 

instrumentos diplomáticos de que dispõe para a promoção da sua abolição. A evolução no sentido 

da abolição da pena de morte à escala mundial é um dos principais objetivos do Quadro Estratégico 

e Plano de Ação para os Direitos Humanos e a Democracia. 

 

Para assinalar o Dia Europeu contra a Pena de Morte e o Dia Mundial contra a Pena de Morte, 

em 10 de outubro, a UE e o Conselho da Europa emitiram uma declaração conjunta, reafirmando a 

sua oposição à aplicação da pena capital em todas as circunstâncias e o seu empenho na abolição 

deste castigo em todo o mundo. A Alta Representante emitiu um comunicado de imprensa, 

declarando que "a pena de morte não poderá nunca reverter o crime que procura castigar, nem 

minimizar a perda sofrida pela vítima. Deveria ser uma relíquia do passado". As Delegações da UE 

em todo o mundo comemoraram a ocasião, organizando numerosos seminários, conferências de 

imprensa, exposições e outros eventos (em Genebra, Índia, Japão, Taiwan, Guatemala, Quénia, 

Jordânia, Gâmbia, Hong Kong, Cazaquistão, República do Congo, Bielorrússia, Etiópia, etc.). 
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A UE saudou o anúncio da abolição da pena de morte no Connecticut, no dia 25 de abril de 2012. 

Dezassete Estados dos EUA aboliram a pena capital, até agora. A UE também acolheu 

favoravelmente a ratificação do Segundo Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre os 

Direitos Civis e Políticos pelo Parlamento da Mongólia (13 de janeiro de 2012), bem como a adesão 

ao dito instrumento pelo governo do Benim (12 de julho de 2012). Por outro lado, a UE deplorou 

que a pena de morte continuasse a ser aplicada noutras partes dos EUA e do mundo. O Irão, o 

Iraque, a China e os EUA constituíram um foco particular de atenção, mas as declarações e as 

diligências também se dirigiram a muitos outros países, com base nas normas mínimas definidas 

pelo direito internacional e pelas Diretrizes da UE sobre a Pena de Morte. A UE deplorou também o 

reinício das execuções no Japão, na Índia e em Taiwan. 

 

A UE continuou a manifestar a sua oposição à pena de morte em todas as instâncias pertinentes, 

em especial na ONU, na OSCE e no Conselho da Europa. Usando intensivamente a sua capacidade 

de influência e de sensibilização, a UE, juntamente com os seus Estados-Membros e países que 

partilham os seus valores, participou ativamente na aliança inter-regional que promoveu a 

Resolução 67/176 da Assembleia Geral da ONU, de 20 de dezembro de 2012, que apela a que seja 

estabelecida uma moratória sobre a aplicação da pena de morte. A resolução foi adotada com um 

número de votos a favor sem precedentes, 111 – um aumento em relação a resoluções equiparáveis 

de 2007, 2008 e 2010 – 41 votos contra e 34 abstenções. O objetivo da ação 16 (a) do Plano de 

Ação para os Direitos Humanos e a Democracia foi, assim, atingido. 

 

Durante o ano de 2012, a UE emitiu um total de oito declarações no Conselho Permanente da 

OSCE. Cinco destas declarações disseram respeito a casos individuais de pena de morte nos EUA, 

tendo a UE expressado o seu profundo pesar pelo facto de as execuções terem sido planeadas ou 

levadas a cabo. A UE instou também todos os Estados participantes na OSCE a apoiarem a 

resolução da Assembleia Geral da ONU que apela a que seja estabelecida à escala mundial uma 

moratória sobre a aplicação da pena de morte. Por último, a UE emitiu uma declaração por ocasião 

do Dia Europeu e Mundial contra a Pena de Morte, em 10 de outubro de 2012, tendo também nessa 

declaração mencionado dois casos de execuções planeadas nos EUA. 
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Graças ao Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH), a UE é o 

maior contribuinte para o trabalho das organizações da sociedade civil que, em todo o mundo, 

promovem a abolição da pena de morte. A abolição da pena de morte é uma prioridade temática que 

se enquadra no Objetivo 3 do Instrumento. Desde 2007, o IEDDH atribuiu quase 20 milhões de 

euros a 35 projetos que visam restringir a aplicação da pena de morte – através do estabelecimento 

de uma moratória – e abolir esta sanção. O IEDDH apoia atualmente 16 projetos de abolição em 

todo o mundo. Estes projetos foram selecionados tendo em conta um critério de equilíbrio das 

atividades entre as regiões onde a pena de morte ainda é aplicada, tais como os EUA, alguns países 

africanos, a China, a Índia e Taiwan. O relatório "Delivering on Death Penalty", disponível no sítio 

www.eidhr.eu/library, dá uma panorâmica das ações financiadas pelo IEDDH em todo o mundo em 

apoio à luta contra a pena de morte. 

 

A lista de mercadorias sujeitas a controlos sobre as exportações, constante do Regulamento (CE) 

n.º 1236/2005 relativo ao comércio de determinadas mercadorias suscetíveis de serem utilizadas 

para aplicar a pena de morte ou infligir tortura, foi alterada pela Comissão Europeia em dezembro 

de 2011, passando a abranger o tiopental sódio e substâncias similares usadas em injeções letais. 

Além disso, o Regulamento (CE) n.º 1236/2005 está atualmente a ser revisto para avaliação da 

eventual necessidade de medidas adicionais que garantam que os operadores económicos da UE se 

abstêm de trocas comerciais que promovam ou facilitem a aplicação da pena de morte em países 

estrangeiros. 
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A UE seguiu de perto o caso de Daniel Cook, um cidadão dos EUA que foi condenado à morte no 

Arizona, em 1988. Daniel Cook foi condenado pela morte dos seus colegas Kevin Swaney e Carlos 

Cruz-Ramos. A UE interveio em 6 de julho de 2012 e pediu às autoridades do Arizona que 

comutassem a pena a que Daniel Cook foi condenado, com base num diagnóstico de doença mental. 

Cook acabou por ser executado em 8 de agosto de 2012. A Alta Representante/Vice-Presidente, 

Catherine Ashton, emitiu uma declaração em que expressou o seu profundo pesar pela execução e 

recordou que a UE apelara repetidamente à comutação da sentença, com base nos indícios de que 

Daniel Cook sofria de doença mental grave. 

 

17. Erradicar a tortura e os tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes 

 

Em conformidade com as Diretrizes da UE sobre a Tortura, a União Europeia está firmemente 

empenhada na defesa da proibição absoluta da tortura e dos tratamentos cruéis, desumanos e 

degradantes. A UE usa todos os meios diplomáticos e de assistência à cooperação ao seu alcance 

para erradicar a tortura, além de financiar organizações da sociedade civil que trabalham em todo o 

mundo para prevenir a tortura e prestar assistência às vítimas de tortura. Em 2012, a UE continuou a 

intervir em casos individuais – de forma pública ou confidencial – numa série de países. A UE 

evocou constantemente a questão da tortura e dos maus tratos em todos os diálogos em matéria de 

direitos humanos que mantém com regularidade com países terceiros. Emitiu também diversas 

declarações sobre a tortura, nomeadamente no âmbito de instâncias multilaterais como a ONU e a 

OSCE e ponderou as vias e os meios de se coordenar melhor com o Comité Contra a Tortura e o 

Subcomité para a Prevenção da Tortura, ambos da ONU. 
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Em declaração emitida por ocasião do Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura, em 

26 de junho de 2012, a UE apelou a todos os Estados para que banissem absoluta e 

incondicionalmente a tortura e sublinhou a necessidade de adotar uma abordagem que tenha em 

conta as diferenças de género na luta contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 

desumanos ou degradantes, com especial atenção à violência baseada no género. A UE instou todos 

os Estados a aderirem à Convenção da ONU contra a Tortura (CCT) e ao seu Protocolo Facultativo 

(PFCCT). Em 2012, o Laos, Nauru e os Emirados Árabes Unidos assinaram o PFCCT. A 

declaração da UE também salientou a importância que atribui ao papel das Nações Unidas, do 

Conselho da Europa e da OSCE na luta contra a tortura e no apoio às suas vítimas e prestou um 

tributo aos incessantes esforços envidados por muitas ONG e indivíduos que trabalham para 

prevenir a tortura e aliviar o sofrimento das vítimas. 

 

Durante a 67.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, os Estados-Membros da UE copatrocinaram 

uma resolução que condena todas as formas de tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 

desumanos ou degradantes, inclusive a intimidação. A resolução foi apresentada pela Dinamarca e 

aprovada por consenso. Assim, a Assembleia Geral da ONU condenou qualquer ato tendente a 

legalizar, autorizar ou tolerar a tortura em quaisquer circunstâncias, inclusive por razões de 

segurança nacional ou por meio de decisões judiciais, e instou os Estados a assegurarem que os 

responsáveis por qualquer ato dessa natureza terão de prestar contas. 
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Em março de 2012, o Conselho atualizou as diretrizes da UE no que respeita à tortura e a 

outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. O texto alterado realça a 

ligação entre estas diretrizes e as outras diretrizes da UE em matéria de direitos humanos. O apoio 

aos mecanismos internacionais e regionais pertinentes é repetidamente sublinhado, inclusive quanto 

ao seguimento adequado a dar às suas recomendações, compreendendo todos os elementos 

essenciais: prevenção, reabilitação e combate à impunidade. Outros elementos novos importantes 

são a ênfase na proibição da tortura e dos maus-tratos no âmbito de atividades antiterroristas e os 

esforços acrescidos para combater a discriminação no quadro da luta contra a tortura e os maus 

tratos. 

 

O empenho da UE no combate à tortura também envolve o financiamento de projetos contra a 

tortura levados a cabo por grupos da sociedade civil em todo o mundo. Em junho de 2012, no 

quadro do IEDDH, foi lançado um convite à apresentação de propostas, de âmbito mundial, 

intitulado "Combate à impunidade". Com um orçamento de 16,2 milhões de euros, este esquema 

visa apoiar a ação da sociedade civil contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 

desumanos ou degradantes, centrando-se numa abordagem que integre a prevenção, a reabilitação e 

a responsabilização. Os temas selecionados para os convites mundiais à apresentação de propostas 

visam reforçar a política da UE, designadamente a aplicação das diretrizes em matéria de tortura 

adotadas pelo Conselho da União Europeia em 2001 e revistas em 2008 e 2012. O financiamento 

substancial que foi concedido a projetos em 2012 ajudou a aumentar a sensibilização, a nível 

mundial, para as causas profundas da tortura, bem como a melhorar a capacidade dos funcionários 

dos estados para prevenir e combater a tortura e os maus tratos e apoiar a reabilitação das vítimas da 

tortura. 
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18. Apoio efetivo aos defensores dos direitos humanos 
 

Os defensores dos direitos humanos são parceiros fundamentais para a ação levada a cabo pela UE 

no sentido de proteger e promover os direitos humanos a nível mundial. Tal como mostram as 

Orientações da UE relativas aos Defensores dos Direitos Humanos, de 2004, a UE é uma 

acérrima defensora de todos aqueles que corajosamente acompanham a situação dos direitos 

humanos e tentam combater as suas violações. 

 

O trabalho desses ativistas é tanto mais importante quando, em muitos locais, a situação se está a 

tornar cada vez mais hostil à promoção dos direitos humanos. Campanhas caluniosas contra ONG, 

restrições ao acesso a financiamento estrangeiro, bem como ameaças e violência contra a sociedade 

civil levadas a cabo por intervenientes não estatais ou fiscalização pelo governo são apenas alguns 

exemplos dos desafios com que os defensores dos direitos humanos se veem confrontados no seu 

trabalho quotidiano. Os atentados e o assédio de que são vítimas os defensores dos direitos 

fundiários e os ativistas dos direitos humanos que se dedicam às questões ambientais constituem 

uma tendência deveras preocupante. 

 

Em 2012, as orientações relativas aos defensores dos direitos humanos continuaram a ser uma 

referência fundamental para as relações com os países parceiros a todos os níveis, bem como para a 

ação da UE nos fóruns multilaterais em matéria de direitos humanos. Em particular, em 25 diálogos 

sobre a matéria efetuados nesse ano, foram evocados casos que envolveram defensores dos direitos 

humanos a título individual. A UE também emitiu 19 declarações de caráter local e 17 declarações 

da AR/VP e efetuou 11 diligências especificamente consagradas à situação dos defensores dos 

direitos humanos, tendo abordado, entre outros, os casos famosos de Malala Yousafzai no 

Paquistão, de Nabeel Rajab e Abdulhadi al-Khawaja no Barém e de Ales Bialatski na Bielorrússia. 
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As missões da UE em países terceiros continuaram a desempenhar um papel fundamental ao 

traduzirem as orientações relativas aos defensores dos direitos humanos em ações concretas. Os 

diplomatas da UE empreenderam várias ações para apoiar os defensores dos direitos humanos, 

incluindo o acompanhamento de julgamentos (processo Hilal Mammadov no Azerbaijão) e visitas 

no terreno (visita de embaixadores da UE a San Luis Potosí no México e visita de conselheiros 

políticos da UE a Baja California e Michoacán). As reuniões anuais entre os defensores dos direitos 

humanos e os diplomatas da UE tornaram-se uma prática consagrada. Foram nomeados 97 agentes 

de ligação da UE para os defensores dos direitos humanos, 92 dos quais utilizam como base as 

delegações da UE. 

 

No que respeita à dimensão multilateral, a UE participou em reuniões de coordenação com outras 

organizações internacionais e titulares de mandatos (incluindo o Conselho da Europa, a ONU e a 

OSCE) que se dedicam à questão dos defensores dos direitos humanos. 

 

Em 2012, intensificaram-se esforços para criar uma iniciativa da UE que proporcione uma 

transferência temporária de local aos defensores dos direitos humanos que necessitem de 

proteção urgente. Em fevereiro de 2012, a Comissão publicou um estudo em que faz um 

levantamento das iniciativas existentes dentro e fora da Europa e formula recomendações sobre a 

potencial mais-valia de um sistema europeu de transferência temporária para os defensores dos 

direitos humanos que estejam em risco. O principal objetivo seria a criação de uma interface 

flexível – mas estável – entre as iniciativas existentes, os defensores dos direitos humanos, os 

Estados-Membros, a Comissão e o SEAE, por forma a coordenar o apoio prestado, fazer o 

levantamento dos recursos, prestar aconselhamento jurídico, facilitar o intercâmbio de boas práticas 

e colmatar as falhas existentes a nível da proteção. No âmbito do programa de ação anual do 

Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos, foi afetado um milhão de euros à 

fase-piloto que decorre em 2012-2013. Espera-se que o sistema esteja operacional em 2013. 
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Estão a ser atribuídas importantes verbas do IEDDH para apoiar os defensores dos direitos 

humanos. A maior parte desse apoio é canalizada para os defensores dos direitos humanos através 

de ONG especializadas, inclusive em situações de emergência. O relatório "Delivering on Human 

Rights Defenders", disponível no sítio www.eidhr.eu/library, dá uma panorâmica das ações 

financiadas pelo IEDDH em todo o mundo. As ações IEDDH apoiam um vasto leque de projetos 

que garantem uma ampla cobertura dos defensores dos direitos humanos em risco, tanto através de 

projetos que visam regiões específicas como de projetos direcionados para grupos de defensores, 

tais como jornalistas, advogados, mulheres, ambientalistas, povos indígenas, LGBTI, ou defensores 

dos direitos humanos no domínio económico e social). Além disso, a Comissão Europeia conserva 

uma verba que lhe permite conceder diretamente subvenções ad hoc urgentes num montante 

máximo de 10 000 euros aos defensores dos direitos humanos. Até ao final de 2012, foram 

desembolsadas mais de 80 subvenções, cujo montante total se cifrou em 655 500 euros. Estas 

subvenções permitiram prestar apoio direto a mais de 300 defensores dos direitos humanos em risco 

em cerca de 20 países. Esse financiamento pode apoiá-los (indivíduos e/ou organizações) de vários 

modos: prestação de assistência médica, cobertura de despesas jurídicas, aquisição de material de 

segurança para escritórios ou domicílios, transferência urgente dos ativistas em risco e apoio às 

famílias dos defensores dos direitos humanos presos ou falecidos. 

 

O Parlamento Europeu também é um apoiante incondicional dos defensores dos direitos humanos. 

Em especial, a Subcomissão dos Direitos do Homem convida frequentemente os defensores dos 

direitos humanos a pronunciarem-se. Desde 1988, o Prémio Sakharov para a Liberdade de 

Pensamento, atribuído pelo Parlamento Europeu, tem distinguido pessoas excecionais que 

combatem a intolerância, o fanatismo e a opressão em circunstâncias particularmente difíceis. Em 

dezembro de 2012, o prémio foi atribuído aos iranianos Nasrin Sotoudeh, advogado defensor dos 

direitos humanos que se encontra na prisão, e Jafar Panahi, realizador cuja obra chama a atenção 

para as dificuldades das camadas pobres da população do seu país. 

http://www.eidhr.eu/library
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Uma pequena subvenção para os defensores dos direitos humanos: 
 
A Voz Democrática da Birmânia é uma das poucas redes de meios de comunicação social 
independentes a funcionar em Mianmar/Birmânia, fazendo circular graciosamente notícias no país 
há mais de uma década. Os seus jornalistas desempenharam um papel fundamental ao darem a 
conhecer as violações e a repressão que assolaram o país. Muitos deles pagaram um preço muito 
elevado pelo seu empenhamento e passaram anos atrás das grades. Em março de 2012, o IEDDH 
concedeu uma subvenção urgente de 10 000 euros a nove jornalistas da Voz Democrática da 
Birmânia, que foram libertados na sequência da amnistia de janeiro. Essas verbas proporcionaram 
cuidados médicos urgentes para os ajudar a restabelecer-se das difíceis condições de detenção, 
tendo-lhes permitido também retomar a sua atividade neste momento crucial de transição em 
Mianmar/Birmânia. 

 

Estudo de caso: Filipinas – acompanhamento do julgamento de um defensor dos direitos 
humanos 
 
Temogen Tulawie, ex-Presidente Provincial do Consórcio da Sociedade Civil de Bangsamoro 
(CBCS), coligação de organizações da sociedade civil na província de Sulu, ajudou a criar uma 
organização local para defender os direitos das comunidades muçulmanas afetadas por operações 
militares. 
 
Em 22 de julho de 2009, Tulawie foi acusado de "homicídio múltiplo malogrado" e de "tentativa de 
homicídio" no Tribunal Regional de Jolo. As acusações que sobre ele recaem dizem respeito a um 
atentado à bomba perpetrado em Patikul, Sulu, a 13 de maio de 2009, em que ficaram feridas doze 
pessoas, incluindo o Governador de Sulu, Abdusakur Tan. De acordo com informações fornecidas 
por algumas ONG, as provas contra Tulawie baseiam-se em confissões forçadas de dois dos seus 
alegados co-conspiradores. Tulawie, que estivera escondido, foi detido na cidade de Davao 
a 13 de janeiro de 2012. A 23 de agosto desse mesmo ano, o Supremo Tribunal decidiu que o 
julgamento deveria ser transferido para o Tribunal Regional de Manila. 
 
O agente de ligação da UE da delegação das Filipinas visitou Tulawie no estabelecimento prisional 
da cidade de Davao, participou no estudo de caso com os advogados de defesa, ONG em matéria de 
direitos humanos e familiares, e visitou o juiz do Tribunal Regional de Davao para indagar sobre as 
diligências que se seguiriam e testemunhou o apoio da UE a um defensor dos direitos humanos na 
plena observância do sistema judicial do país. 
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19. Promoção e proteção dos direitos da criança 
 

Crianças 

 

A promoção e proteção dos direitos da criança continua a ser uma prioridade da UE. Em 2012, a UE 

realizou uma campanha de pressão mundial para promover a ratificação de dois Protocolos 

Facultativos à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e da Convenção 182 

da OIT, sobre as Piores Formas de Trabalho das Crianças. 

 

Em fevereiro de 2012, a UE deu início à revisão das suas Diretrizes para a promoção e proteção 

dos direitos das crianças. Os Estados-Membros e as instituições da UE, bem como organizações 

internacionais e regionais e ONG, participaram numa conferência subordinada a este tema. O 

processo de revisão deverá estar concluído em 2013. 

 

Além disso, em outubro de 2012, a UE, juntamente com a UNICEF e a ONG Save the Children, 

organizou uma ação de formação de dois dias sobre os direitos da criança destinada a cerca de 30 

pessoas das instituições e dos Estados-Membros da UE. 

 

Através do IEDDH, a Comissão Europeia afetou, para o período de 2007 a 2013, um montante 

indicativo de 11 milhões de euros a fim de apoiar projetos da sociedade civil sobre os direitos da 

criança. Estão a ser levados a cabo em todo o mundo projetos que visam defender e promover os 

direitos da criança. 
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A Comissão Europeia concedeu mais apoio a programas da sociedade civil por todo o mundo no 

âmbito do programa temático "Investir nas Pessoas". Através deste instrumento, a UE e a UNICEF 

também financiaram um projeto que visa aumentar as taxas de registo dos nascimentos na Nigéria, 

no Burquina Faso, em Mianmar, em Moçambique, no Uganda, no Quiribáti, em Vanuatu e nas Ilhas 

Salomão. O facto de se garantir que os nascimentos são registados permitirá que muito mais 

crianças tenham acesso a cuidados de saúde, frequentem a escola e votem nas eleições quando 

atingirem a idade para tal. 

 

Em 2012, a UE e a UNICEF também uniram esforços para combater a subnutrição em cinco países 

asiáticos e quatro países africanos, criando na Jordânia programas educativos de emergência 

destinados aos refugiados sírios e às crianças das comunidades de acolhimento. 

 

Ao abrigo do programa Investir nas Pessoas foram também disponibilizadas verbas num montante 

de 41 milhões de euros para financiar um convite global à apresentação de propostas lançado no 

final de 2012 com o objetivo de erradicar a violência contra as crianças. Além disso, de acordo com 

o Quadro Estratégico e o Plano de Ação da UE para os Direitos Humanos e a Democracia, a UE 

começou a preparar uma campanha orientada para a questão da violência contra as crianças. 

 

A UE também debateu os direitos da criança, nomeadamente a justiça de menores, nos diálogos 

políticos com países terceiros (por exemplo: Rússia, Israel/Palestina, República da Moldávia e 

Brasil). Juntamente com o Grupo de Países Latino-Americanos, a UE negociou a resolução anual 

sobre os direitos da criança no Conselho dos Direitos do Homem da ONU e na 66.ª AGNU, que se 

centrou especificamente nas crianças indígenas. 

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12547_en.htm
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A UE deu prioridade aos direitos da criança em mais de 60 estratégias por país no domínio dos 

direitos humanos em todo o mundo. 

 

As crianças em conflitos armados 

 

Um estudo efetuado em 2012 sobre a assistência às crianças afetadas por conflitos armados revelou 

que os contributos da UE aliados aos dos Estados-Membros totalizaram quase 300 milhões de euros 

em 2008-2012. Tal incluiu o apoio à reabilitação e reintegração de crianças nos países apontadas 

pelo Secretário-Geral da ONU como sendo motivo de apreensão. A UE tem estado, nomeadamente, 

a colaborar com a UNICEF e a OIT para reintegrar antigas crianças-soldados em 

Mianmar/Birmânia. 

 

Em 2012 foi lançada no âmbito do financiamento plurianual da UE, uma nova rubrica 

especificamente dedicada às crianças afetadas por conflitos. Desde que lhe foi atribuído o 

Prémio Nobel da Paz por ter contribuído ao longo de mais de seis décadas para a paz e a 

reconciliação, a democracia e os direitos humanos na Europa, a UE decidiu utilizar o dinheiro 

recebido para ajudar as crianças afetadas por conflitos. A Comissão Europeia duplicou o montante 

do prémio, tendo oferecido um total de 2 milhões de euros para apoiar projetos humanitários no 

domínio da educação em situações de emergência. Em 2012, foram lançados mais dois convites à 

apresentação de propostas de projetos no âmbito do Instrumento de Estabilidade e do programa 

"Investir nas Pessoas". 
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Em julho de 2012, o Comité Político e de Segurança, na presença do então Representante Especial 

do Secretário-Geral da ONU, Radhika Coomaraswamy, debruçou-se sobre a forma como tratar os 

que persistentemente violam os direitos das crianças, bem como sobre os problemas relativos à 

proteção das crianças na Síria. 

A UE tomou mais medidas para integrar a proteção da criança nas suas operações de gestão de 

crises, tendo-se, por exemplo, debruçado sobre questões que se prendem com a proteção das 

crianças em conflitos armados infindáveis, como os da Síria e do Mali. No que respeita à Síria, nas 

conclusões do Conselho de outubro e dezembro de 2012, a UE apelou à proteção dos grupos mais 

vulneráveis, incluindo as crianças. 

Em dezembro de 2012, a UE procedeu a debates a nível de especialistas com a UNICEF, o 

Departamento de Operações de Manutenção da Paz, o gabinete do Representante Especial da ONU 

para as crianças afetadas por conflitos armados e a OTAN sobre a proposta de módulo de formação 

para a proteção das crianças antes do destacamento, preparado em cooperação com a Organização 

Save the Children. O módulo deverá estar concluído em 2013. 

Em novembro de 2012 realizaram-se dois eventos no Parlamento Europeu: um seminário da 

Subcomissão dos Direitos do Homem sobre os direitos da criança, por ocasião do Ano do Dr. 

Korczak – comemorado na Polónia em 2012 – e uma oficina de trabalho sobre as crianças e os 

conflitos armados, organizada pelo deputado Michael Cashman. 

 

Trabalho infantil 

 

Em 2012, a UE levou a cabo 15 projetos destinados a prevenir o trabalho infantil, cujo 

financiamento, num montante de 11,1 milhões de euros, proveio do programa "Investir nas 

Pessoas". 

Em sintonia com o Plano de Ação (ação 19, alínea c)), a UE começou a trabalhar com a OIT e o 

Brasil antes da Conferência Mundial contra o Trabalho Infantil que se realizará em outubro 

de 2013, nomeadamente para determinar que esforços serão ainda necessários desenvolver para 

implementar o roteiro da Haia tendo em vista acabar com as piores formas de trabalho infantil até 

2016. 



 
9431/13  cfs/jcc 85 
ANEXO DG C   PT 

A UE iniciou um inquérito sobre a utilização dos diálogos previstos no artigo 8.º do Acordo de 

Cotonu com os países ACP para intensificar esforços no sentido de proibir o trabalho infantil a 

nível mundial. A Comissão (DG COMÉRCIO) também tem estado a efetuar um estudo sobre 

comércio e as piores formas de trabalho infantil, baseado na experiência das organizações 

internacionais competentes. O estudo será publicado em 2013. A UE continuou os debates sobre o 

modo de erradicar o trabalho infantil com vários países, entre os quais o Usbequistão, 

nomeadamente através da sua estratégia para os direitos humanos. 

 

20. Proteção dos direitos das mulheres e proteção contra a violência baseada no género 
 

A 56.ª sessão da Comissão da Condição Feminina (CCF) teve lugar em fevereiro de 2012. Essa 

Comissão é o principal órgão dirigente da ONU no que respeita à igualdade entre os sexos e à 

promoção da mulher. O seu tema prioritário em 2012 foi a emancipação das mulheres do meio rural 

e o papel que desempenham na erradicação da pobreza e da fome, no desenvolvimento sustentável e 

no confronto com os desafios atuais. A reunião de fevereiro caracterizou-se por debates difíceis, não 

tendo sido possível chegar a acordo sobre as conclusões da CCF. A UE deu início aos preparativos 

da 57.ª sessão da CCF, cujo tema prioritário se centra na eliminação e prevenção de todas as formas 

de violência contra as mulheres, mais e menos jovens. Esses preparativos passam por ações de 

sensibilização adaptadas aos países e grupos da sociedade civil que tenham ou possam ter as 

mesmas ideias. 
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A UE (SEAE e Comissão Europeia) e a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género 

e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres) assinaram um novo memorando de 

entendimento em abril de 2012. Esse memorando constitui a base de uma parceria que visa obter 

compromissos internacionais importantes em matéria de igualdade entre os sexos e emancipação das 

mulheres. A parceria visa também contribuir para que se caminhe para um mundo em cujas 

sociedades não haja discriminação baseada no sexo, em que mulheres e homens tenham igualdade de 

oportunidades, em que se garanta às mulheres (mais e menos jovens) pleno desenvolvimento 

socioeconómico, em que s a igualdade entre os sexos e a emancipação das mulheres se tornem 

realidade e em que todos os esforços de promoção do desenvolvimento, dos direitos humanos, da paz 

e da segurança defendam também os direitos da mulher. 

 

A UE trabalha ativamente em mais de 70 países em torno da questão "mulheres, paz e segurança". 

O seu apoio cifra-se em, aproximadamente, 200 milhões de euros por ano destinados à elaboração e 

execução de planos de ação nacionais, ao financiamento de organizações não-governamentais e à 

formação destinada a organismos governamentais. O SEAE realizou duas reuniões do Grupo de 

Missão Informal sobre a Resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU "Mulheres, Paz e 

Segurança". Foi reforçada a cooperação com algumas organizações internacionais e regionais 

(especialmente com a ONU, OTAN, OSCE, LEA e UA) tendo em vista a obtenção de resultados 

concretos. Continuou a trabalhar-se intensamente no âmbito da Parceria G8. A UE comprometeu-se 

a promover a plena participação das mulheres, em pé de igualdade, nas negociações de paz e em 

ações de consolidação da paz. 
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Em maio de 2012, a Comissão Europeia e a Alta Representante adotaram um pacote de medidas 

respeitantes à Política Europeia de Vizinhança, que dá conta dos desenvolvimentos políticos 

operados nos países parceiros da Vizinhança Oriental e Meridional. No documento de estratégia 

elaborado frisa-se que a construção de uma democracia sustentável passa também por garantir a 

igualdade entre homens e mulheres e por aumentar a participação das mulheres na vida política e 

económica. Em alguns países, as novas leis destinadas a assegurar um melhor equilíbrio entre os 

sexos a nível parlamentar foram alvo de uma certa resistência e, como tal, não surtiram o efeito 

desejado. No documento de estratégia sublinha-se ainda que as mulheres têm desempenhado um 

papel preponderante no quadro da Primavera Árabe, papel esse que as transformações subsequentes 

não deverão preterir. Em toda essa região, a UE continuará a intensificar esforços para defender os 

direitos da mulher, garantir que a igualdade entre os sexos seja integrada em todas as atividades de 

cooperação relevantes e promover um combate eficaz ao tráfico. 

 

À margem da Assembleia Geral da ONU de setembro de 2012, foi lançada a Parceria Equal 

Futures. Na sua qualidade de membro fundador, a UE empenhou-se no desenvolvimento de 

iniciativas práticas em prol da participação política das mulheres e da sua emancipação económica. 

 

Em outubro de 2012, a Comissão adotou o seu pacote anual de medidas no domínio do alargamento. 

No documento de estratégia respetivo, destaca-se que os órgãos responsáveis pela execução da lei 

passaram a encarar questões como a da prática de atos de violência com base no sexo como um 

sério desafio com que a maioria dos países visados pelo alargamento se vê confrontada. Nos 

relatórios intercalares sobre os diversos países avalia-se a forma como cada um deles procedeu à 

harmonização da sua legislação, passando a aplicar o acervo jurídico no domínio da igualdade entre 

os sexos. Esses relatórios focam, em especial, questões relacionadas com a participação das 

mulheres no mercado de trabalho, o equilíbrio entre os sexos no processo de tomada de decisões 

económicas e políticas, a violência com base no sexo e a capacidade de gestão. 
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Em outubro de 2012, a Fundação Kvinna till Kvinna apresentou no Parlamento Europeu, durante a 

sessão de encerramento de um projeto subordinado ao tema "As mulheres e a resolução de 

conflitos" apoiado pelo Instrumento de Estabilidade da UE, um relatório intitulado Equal Power – 

Lasting Peace, em que se identificam os principais obstáculos à participação das mulheres nos 

processos de paz. 

 

Em novembro de 2012, os direitos humanos e as questões de género foram (pela primeira vez 

desde 2009) incluídos na ordem de trabalhos e nas conclusões conjuntas do Comité Diretor UE-ONU 

da Gestão de Crises. 

 

A política de desenvolvimento da UE continuou a procurar incentivar a igualdade entre os sexos e a 

emancipação da mulher. O Plano de Ação da UE para 2010-2015 sobre a Igualdade de Género e 

a Emancipação das Mulheres no âmbito do Desenvolvimento define os compromissos a assumir 

pela Comissão, pelo SEAE e pelos Estados-Membros no intuito de apoiar os esforços envidados 

pelos países em desenvolvimento para promoverem a igualdade de direitos e a emancipação das 

mulheres. Em novembro de 2012, foi publicado o segundo relatório sobre a implementação do Plano 

de Ação da UE, que conclui que foram realizados novos progressos, por exemplo no que diz respeito 

à disponibilidade de indicadores discriminados por sexo e ao aumento do diálogo político e 

estratégico sobre a igualdade de género com os países parceiros, mas que subsistem alguns desafios, 

tais como a disponibilidade de capacidades técnicas e conhecimentos a nível de cada país. São ainda 

necessários mais progressos para alcançar o objetivo ambicioso de garantir que 75% da ajuda 

contribua essencialmente ou de forma significativa para a igualdade de género e a emancipação das 

mulheres. 

O próximo relatório de implementação deverá ser publicado em 2013, quando se proceder também a 

uma avaliação intercalar da integração da perspetiva de género. 
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A Comissão Europeia continuou a prestar apoio às vítimas de atos de violência baseada no género 

através das suas operações humanitárias. 

 

Em 2012, intensificaram-se esforços para aumentar a representação das mulheres no SEAE. Ao 

todo, 29,0 % do pessoal da sede e 19,2 % dos chefes das delegações da UE (inclusive no Iémen, na 

Jordânia e no Senegal) são mulheres. Dos onze Representantes Especiais da UE, dois são mulheres. 

Em abril de 2012, foi nomeado a nível do SEAE um conselheiro especializado em questões de 

género. 

 

21. Cumprimento do direito internacional humanitário (DIH) 
 

Ver página 122. 

 

22. Exercício dos direitos humanos pelas pessoas LGBTI 
 

Pelo mundo fora, são praticados atos de violência e discriminação contra pessoas devido à sua 

identidade ou orientação sexuais. As relações sexuais consentidas entre adultos do mesmo sexo 

continuam a ser criminalizadas em 76 países, e punidas com a pena de morte em pelo menos cinco 

países. 

 

A UE está fortemente empenhada em que todas as pessoas, sem discriminação, tenham a 

possibilidade de exercer plenamente os seus direitos humanos. Como forma de marcar o seu 

empenhamento e de permitir aos seus funcionários promover e proteger os direitos humanos de 

todos, independentemente da sua orientação ou identidade sexuais, a UE adotou, em junho de 2010, 

um "Instrumentário para a promoção e a proteção do exercício de todos os direitos humanos por 

parte de lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros (LGBT)". Ao abrigo do novo Plano de Ação da 

UE para os Direitos Humanos, adotado pelo Conselho em 25 de junho de 2012, o instrumentário 

LGBT da UE será desenvolvido em diretrizes públicas da UE em meados de 2013. 
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Em 17 de maio de 2011, o Dia Internacional contra a Homofobia, a Alta Representante, 

Catherine Ashton, proferiu, em nome da UE, uma declaração em que salientava que "quando 

falamos dos direitos das lésbicas, homossexuais, bissexuais, transexuais e intersexuais, não estamos 

a falar de criar novos direitos para um grupo de pessoas. Estamos sim, a aplicar os mesmos direitos 

humanos a todas as pessoas, em qualquer lugar, sem discriminação.". 

 

Em 2012, a UE continuou ativamente empenhada em desenvolver esforços multilaterais, 

especialmente no quadro da ONU, para combater a discriminação, inclusive com base na orientação 

ou na identidade sexuais. A UE participou ativamente no painel do Conselho dos Direitos do 

Homem intitulado "Acabar com a violência e a discriminação com base na orientação sexual e na 

identidade de género", em 7 de março de 2012. O painel debateu um relatório sobre o tema 

encomendado pela Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, tal como fora 

pedido na resolução histórica do Conselho dos Direitos do Homem em 2011. A UE apoiou 

igualmente a atribuição de um estatuto consultivo da ONU para grupos de defesa dos direitos de 

lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros no Comité de Organizações Não Governamentais do 

Conselho Económico e Social da ONU. Em 11 de dezembro, o núcleo inter-regional LGBTI, do 

qual fazem parte a UE e alguns Estados-Membros, organizou um evento na ONU intitulado 

"Liderança na Luta contra a Homofobia", que contou com a participação do Secretário-Geral da 

ONU, de Desmond Tutu e de duas celebridades, Yvonne Chaka Chaka e Ricky Martin, bem como 

de três defensores dos direitos humanos. Esta foi a quarta edição do evento, e a que teve mais 

sucesso. A mensagem claramente veiculada foi a de que a comunidade LGBTI tem o direito de 

usufruir dos mesmos direitos que assistem a todos os outros cidadãos. Na véspera, a delegação da 

União Europeia acolhera um evento com defensores africanos dos direitos humanos dos LGBTI, 

que manifestaram apreço pelo trabalho da UE em África e louvaram igualmente o valor da 

diplomacia discreta na abordagem das questões LGBTI. 
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No plano regional, a UE continuou a apoiar o trabalho desenvolvido pelo Conselho da Europa em 

torno dos direitos humanos da comunidade LGBTI, especialmente através da recomendação que 

adotou, em 31 de março de 2010, sobre medidas de combate à discriminação com base na orientação 

sexual e na identidade de género. Em setembro de 2012, a União participou ativamente na organização 

de um evento intitulado "Monitorização de manifestações de intolerância e discriminação contra 

pessoas LGBT", à margem da Reunião de Implementação da Dimensão Humana (HDIM), realizada 

anualmente pela Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE). 

 

No plano bilateral, a UE continuou a usar o diálogo sobre direitos humanos com os países 

terceiros para promover a não discriminação da comunidade LGBTI, tendo recorrido a várias 

declarações públicas e diligências para manifestar a sua posição sobre questões LGBTI, 

condenando designadamente a homofobia e defendendo a descriminalização das relações 

homossexuais. Neste contexto, a União tem vigiado e abordado tendências homofóbicas 

preocupantes, por exemplo, em alguns países africanos e na Rússia. 

 

Graças ao Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH), a UE 

continuou a apoiar várias organizações de defesa dos direitos LGBTI, empoderando-as para 

impugnarem leis homofóbicas e lutarem contra a prática de atos discriminatórios da comunidade 

LGBTI, sensibilizando a opinião pública para a discriminação e a violência de que as pessoas com 

orientação sexual diferente são vítimas, combatendo-as e prestando ajuda de emergência (desde 

assistência psicossocial e médica à mediação e reintegração) aos que necessitem desse tipo de apoio. 

Os fundos de emergência do IEDDH que protegem defensores de direitos humanos em situação de 

risco foram igualmente utilizados em 2012, por exemplo, para proteger advogados de defesa da 

comunidade LGBTI nos Camarões. Desde setembro de 2012, um projeto regional do IEDDH tem 

apoiado defensores dos direitos LGBTI na África francófona, e um novo projeto pan-africano de 

defensores de direitos humanos destina-se especificamente à comunidade LGBTI como grupo 

vulnerável. 
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23. Liberdade de religião ou crença 
 

Em conformidade com os compromissos assumidos nos anos anteriores e com as conclusões 

específicas do Conselho adotadas sobre esta questão em 2009 e 2011, a UE continuou empenhada 

na promoção e na defesa da liberdade de religião ou crença em todo o mundo. 

 

A intolerância e a discriminação por motivos religiosos, bem como a violência baseada na 

religião, foram objeto de rigoroso escrutínio por parte das delegações e dos serviços centrais da UE. 

Os ataques violentos contra uma série de comunidades religiosas na Europa e fora da Europa foram 

condenados aos mais altos níveis. Numa declaração conjunta emitida em 20 de março de 2012, que 

coincidiu com os assassinatos de Toulouse e os ataques terroristas no Iraque, o Presidente do 

Conselho Europeu e o Presidente da Comissão Europeia salientaram que a perseguição e os ataques 

violentos contra comunidades religiosas, seja sob que forma for, não têm cabimento na Europa nem, 

aliás, no mundo. Frisaram ainda que a Europa se tinha batido numa longa e dolorosa batalha para 

alcançar a liberdade de pensamento, a liberdade de religião e crença e o respeito pelas pessoas, e 

que estes direitos humanos e fundamentais fazem parte da Carta dos Direitos Fundamentais, que 

está no âmago dos nossos valores europeus. Exprimiram também a vontade da UE de continuar a 

promover esses direitos. 

 

A discriminação por razões de religião ou crença é um persistente motivo de preocupação em 

todas as partes do mundo, continuando as pessoas pertencentes a determinadas comunidades 

religiosas ou grupos não confessionais a ser discriminadas em inúmeros países. Além disso, não é 

raro as leis sobre a difamação de religiões serem utilizadas para maltratar as pessoas pertencentes a 

minorias religiosas e coartar a liberdade de opinião e de expressão, bem como a liberdade de 

religião e crença da sociedade no seu conjunto. A UE salienta que a liberdade de expressão 

desempenha também um importante papel na luta contra a intolerância, e que a liberdade de religião 

ou crença e a liberdade de expressão são direitos que se reforçam mutuamente. 
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Com a adoção pelo Conselho dos Negócios Estrangeiros, em 25 de junho de 2012, do Quadro 

Estratégico da UE para os Direitos Humanos e do correspondente Plano de Ação, que será 

acompanhada da adoção de novas diretrizes da UE sobre a liberdade de religião ou crença1, a 

UE reforçou o seu compromisso de atacar esta questão. Embora não sendo juridicamente 

vinculativas, estas diretrizes salientarão que, em termos políticos, a liberdade de religião ou crença é 

uma questão de elevada prioridade para a UE. As diretrizes consistirão em mensagens, instruções e 

orientações práticas dirigidas ao pessoal das representações diplomáticas e dos serviços centrais da 

UE e dos Estados-Membros, tendo em vista explicar como avaliar as situações e intervir da forma 

mais pragmática possível. Os preparativos estão em curso desde meados de 2012, tendo sido 

realizada uma primeira ronda de consultas com a sociedade civil (incluindo grupos religiosos, não 

religiosos e filosóficos) em 19 de outubro de 2012, em Bruxelas. A UE espera adotar estas diretrizes 

durante o ano de 2013. 

 

A UE estabeleceu com vários países um diálogo bilateral sobre a importância crucial da liberdade 

de religião ou crença. No que respeita aos países não membros da UE, a liberdade de pensamento, 

de consciência e de religião foi questão sistematicamente evocada com muitos parceiros, a variados 

níveis do diálogo político, incluindo em diálogos e consultas sobre direitos humanos em que foram 

abordadas a implementação da liberdade de religião e crença e a situação de pessoas pertencentes a 

minorias ou grupos religiosos específicos. 

 

Sempre que incitada por violações graves e por preocupações relacionadas com a liberdade 

religiosa e a intolerância e discriminação que lhe estão associadas, a UE tem exprimido as suas 

opiniões através dos canais diplomáticos, de declarações públicas e de conclusões do Conselho, 

como sucedeu nos casos do Egito, da Nigéria, do Irão, do Iraque, da Líbia, do Mali, do Paquistão ou 

da Tunísia. A UE advogou sistematicamente o pleno respeito pela liberdade de pensamento e de 

consciência, bem como a proibição da incitação ao ódio e violência religiosos através da ação de 

um aparelho judiciário independente em conformidade com as normas internacionais, e apelou para 

o diálogo e o exercício da liberdade de expressão enquanto meio para reagir aos discursos ou 

conteúdos sentidos como ofensivos. 

                                                 
1 Ponto 23 a) do Plano de Ação sobre Direitos Humanos e Democracia 
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Atendendo à deterioração da situação na Síria, a UE reiterou o seu apelo no sentido de defender os 

princípios da liberdade de religião e crença e de evitar as divisões sectárias e étnicas. Instou 

repetidamente a oposição síria a acordar numa série de princípios para fazer da Síria um país em 

que todos os cidadãos gozem da igualdade de direitos independentemente das suas filiações, etnias 

ou religião ou crenças, e reafirmou o apoio da UE ao povo sírio e às suas aspirações a uma Síria 

democrática e respeitadora dos direitos de todas as suas comunidades. A Alta Representante da UE 

publicou declarações em que se condenam todos os atos destinados a incitar ao conflito inter-étnico 

e inter-confessional. 

 

A UE estudou também as possibilidades de prosseguir a cooperação com organizações como a 

Organização da Cooperação Islâmica (OCI) ou a Liga dos Estados Árabes (LEA), nomeadamente 

no rescaldo dos violentos acontecimentos associados à publicação na Internet de um filme 

controverso considerado ofensivo por muitos muçulmanos. Em 20 de setembro de 2012, a Alta 

Representante da União Europeia, o Secretário-Geral da OCI, o Secretário-Geral da Liga dos 

Estados Árabes e a Presidência da Comissão da União Africana publicaram uma declaração 

conjunta em que apelam para a paz e a tolerância, condenam qualquer apologia do ódio religioso 

que constitua uma incitação à hostilidade e à violência e instam todos os dirigentes, sejam eles 

políticos, seculares ou religiosos, a promoverem o diálogo e a compreensão mútua. Em 

13 de novembro de 2012, os Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE e da LEA adotaram no 

Cairo uma declaração conjunta em que salientavam, entre outras coisas, o seu empenho na 

promoção da liberdade de expressão e da liberdade de religião ou crença e condenavam todas as 

formas de incitação ao ódio e à intolerância, em conformidade com a legislação internacional em 

matéria de direitos humanos. Destacavam igualmente a necessidade de garantir a igualdade de 

género e o pleno respeito dos direitos humanos para todos, e condenavam toda e qualquer apologia 

do ódio religioso, em conformidade com a Resolução 16/18 do Conselho dos Direitos do Homem. 
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A Alta Representante/Vice-Presidente assistiu pela primeira vez a uma reunião ministerial da OCI 

em 16 de novembro de 2012, em Jibuti. No seu discurso, a Alta Representante da UE definiu a 

liberdade de religião ou crença como "um pilar essencial das sociedades seguras e prósperas", tendo 

acrescentado que a liberdade de exercer a sua fé é "essencial para reforçar o desenvolvimento e a 

estabilidade democrática". Aludiu também ao desafio de "como proteger e garantir a liberdade 

religiosa" que os países em fase de transição para a democracia têm de enfrentar ao mesmo tempo 

que moldam a sua nova sociedade. Exprimiu ainda a opinião de que cabe aos dirigentes políticos a 

responsabilidade por "assegurar que cada um possa praticar a sua fé livremente e em pé de 

igualdade", e que, ao fazê-lo, "honramos a nossa humanidade comum". 

 

Esta questão foi também promovida a nível multilateral. No Conselho dos Direitos do Homem 

(CDH) e na Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), foi apoiado o consenso alcançado 

em 2011 com a Resolução 16/18 do CDH relativa à necessidade de combater a intolerância 

religiosa, não considerando porém a noção de "difamação da religião" como um padrão dos direitos 

humanos (cf. relatório de 2011). Na 19.ª sessão do CDH, realizada em março de 2012, foi adotada 

sem votação a tradicional resolução da UE sobre "liberdade de religião ou crença" (Resolução 19/8), 

juntamente com a Resolução da OCI sobre "combate à intolerância, à estereotipização negativa, à 

estigmatização, à discriminação, à incitação à violência e à violência contra pessoas por motivo de 

religião ou crença" (Resolução 19/25). Na 67.ª sessão da AGNU em dezembro de 2012, a 

Resolução 67/1791 (por iniciativa da UE), e a Resolução 67/178 (por iniciativa da OCI) sobre os 

mesmos assuntos foram adotadas por consenso. 

 

                                                 
1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179
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No que se refere aos instrumentos financeiros da UE, foi dada primazia, no âmbito do 

Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH), ao financiamento tanto 

da proteção das pessoas pertencentes a minorias como da luta contra a discriminação, incluindo por 

motivos religiosos. Estão a ser financiados, e continuarão a sê-lo no futuro ao abrigo do IEDDH, 

projetos para a proteção de pessoas que pertencem a comunidades religiosas, nos países em que se 

encontram mais ameaçadas. Em particular, o direito à liberdade de pensamento, consciência e 

religião ou crença é uma das principais prioridades do convite à apresentação de propostas para a 

estratégia do "Objetivo 1 do IEDDH", que financia ações nos países "difíceis" e abrange todo o 

mundo. 

 

Por último, a liberdade de religião ou crença foi uma das três questões sensíveis em matéria de 

direitos humanos debatidas no Fórum Anual UE-ONG, que teve lugar a 7 e 8 de dezembro e teve 

por tema geral "promoção da universalidade dos direitos humanos: papel dos mecanismos regionais 

e cooperação destes com a sociedade civil". 

 

24. Liberdade de expressão, inclusive em linha 
 

A UE está empenhada em promover os direitos humanos em todos os domínios da sua ação externa, 

sem exceção, em particular utilizando a ligação entre as novas tecnologias da informação e 

comunicação e os direitos humanos como meio para fomentar a democracia. 
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Nas suas relações bilaterais com os países terceiros e por meio de várias declarações públicas, a UE 

condenou repetidamente as restrições à liberdade de expressão e de acesso à Internet, bem como 

a detenção de bloguistas e os ataques contra jornalistas e meios de comunicação social. Assim, por 

exemplo, em junho de 2012 a Alta Representante manifestou preocupação com o aumento da 

censura e das restrições impostas aos meios de comunicação social e à oposição política no Sudão, e 

instou o Governo deste país a respeitar os direitos dos seus cidadãos à liberdade de expressão e à 

liberdade dos meios de comunicação social. A UE está preocupada com o aumento das restrições à 

liberdade na Internet, tendo levantado a questão a nível bilateral, durante os diálogos sobre direitos 

humanos em países como o Vietname ou a China, e publicamente, através de declarações. 

 

Durante o ano de 2012, a UE continuou a intensificar esforços para promover a segurança dos 

jornalistas através da sua intervenção no âmbito de fóruns internacionais como a UNESCO, o 

Conselho da Europa e a OSCE. De entre as suas prioridades para o CDH da ONU, a UE salientou a 

necessidade de o Conselho dos Direitos do Homem manter a tónica na liberdade de expressão, 

incluindo na Internet. A título de exemplo, durante a reunião da Terceira Comissão da AGNU 

(Direitos Humanos) de 6 de dezembro de 2012, em Nova Iorque, a UE deplorou a tendência para o 

aumento da censura e condenou as restrições na Internet. Por outro lado, a UE congratulou-se com a 

Resolução do Conselho dos Direitos do Homem da ONU sobre a liberdade na Internet, adotada por 

consenso em 5 de julho. A UE apoia a mensagem da resolução segundo a qual não pode haver 

distinção nem dualidade de critérios no que respeita aos direitos humanos, em linha ou fora de 

linha. 

 

A UE tem feito bem ouvir a sua voz na condenação que faz da censura; ultimamente, a Alta 

Representante emitiu uma declaração exprimindo a sua preocupação com o empastelamento 

deliberado (jamming) das emissões de TV e rádio por satélite no Irão, que priva os cidadãos do 

acesso à informação livre. 
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O Plano de Ação do Quadro Estratégico da UE para os Direitos Humanos, adotado em junho 

de 2012, prevê que a UE elabore diretrizes sobre a liberdade de expressão em geral e em linha, 

nomeadamente sobre a segurança dos bloguistas e jornalistas. A UE adotou também uma 

abordagem mais assertiva do desenvolvimento da cooperação no domínio da promoção da liberdade 

de expressão e da assistência aos meios de comunicação social. 

 

De entre as ações planeadas para promover a liberdade de expressão, a UE comprometeu-se a 

elaborar medidas e ferramentas para enfrentar o problema da censura indiscriminada e da vigilância 

em massa na utilização das TIC. Essas ações baseiam-se nos trabalhos já realizados no âmbito da 

Estratégia "No Disconnect"1, criada em apoio do compromisso da UE de assegurar que a Internet e 

outras tecnologias da informação e da comunicação possam continuar a ser um motor de liberdade 

política, desenvolvimento democrático e crescimento económico. 

 

Os principais pilares da Estratégia "No Disconnect" são: instrumentos destinados a aumentar a 

liberdade de comunicação; educação e formação sobre a forma de utilizar as tecnologias da Internet 

em ambientes de alto risco; melhores capacidades tecnológicas para compreender em tempo real o 

que se está a passar "no terreno"; e cooperação reforçada entre todas as partes interessadas. 

 

A UE tomou uma série de iniciativas neste campo durante o ano de 2012, nomeadamente no âmbito 

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

apoio financeiro a jornalistas e ONG cujas atividades se relacionam com a independência dos meios 

de comunicação social e a liberdade de expressão. De entre os melhores exemplos refira-se o 

projeto financiado pelo IEDDH e gerido pelos Repórteres Sem Fronteiras com o objetivo de 

combater a cibercensura e desenvolver o livre fluxo de informação digital. Uma das principais 

atividades do projeto é a criação e manutenção de um "abrigo virtual", espaço securizado em que os 

jornalistas independentes possam trabalhar e publicar notícias que, de outra forma, seriam 

censuradas. 

 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm
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Além disso, o convite à apresentação de propostas lançado em 2012 no âmbito do IEDDH, com um 

orçamento global de 20 milhões de euros, incluía pela primeira vez um lote especificamente 

previsto para ações destinadas a combater a cibercensura e a promover os projetos de apoio à 

liberdade e segurança digitais, a fim de combater as violações dos direitos humanos através das 

tecnologias da informação e comunicação e salvaguardar a privacidade e a liberdade de expressão 

nas regiões em que os ativistas, jornalistas e defensores dos direitos humanos são mais ameaçados. 

 

24-A. Liberdade de associação e de reunião 

 

A liberdade de associação e a liberdade de reunião são direitos fundamentais de cada ser humano e 

fazem parte integrante da dignidade humana. A UE considera que a dinâmica da sociedade civil e o 

bom funcionamento da democracia dependem do livre exercício pelos cidadãos do seu direito de 

reunião pacífica e de associação. 

 

Dado que fomentam o diálogo e o debate aberto na sociedade, a liberdade de reunião pacífica e a 

liberdade de associação constituem, em si mesmas, salvaguardas contra o conflito e a instabilidade. 

Em várias declarações públicas, a Alta Representante manifestou preocupação acerca da 

deterioração da liberdade de reunião. Mais recentemente, em junho de 2012, a Alta 

Representante exprimiu a sua preocupação com a violenta repressão de manifestações ocorridas em 

Cartum e noutras cidades, apelou à libertação imediata das pessoas presas por terem participado em 

protestos pacíficos, solicitou às forças de segurança que atuassem com contenção e evitassem o 

recurso à força contra as manifestações pacíficas e instou o Governo do Sudão a respeitar os direitos 

dos seus cidadãos à liberdade de reunião. 
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A UE exprime as suas preocupações quanto à questão do direito à liberdade de associação e reunião 

no contexto dos diálogos políticos com os países terceiros. Assim, por exemplo, durante o Diálogo 

UA-UE sobre Direitos Humanos realizado em 22 de novembro de 2012 em Adis Abeba, ambas as 

partes acordaram em intensificar o seu diálogo em matéria de liberdade de associação. 

 

Uma das prioridades da UE no que respeita ao CDH da ONU consistiu na necessidade de o 

Conselho dos Direitos do Homem continuar a centrar a sua atenção na liberdade de associação e a 

prestar apoio concreto aos ativistas dos direitos humanos e às organizações da sociedade civil, que 

desempenham um papel essencial para o fortalecimento da democracia. A UE congratulou-se com a 

resolução consensual patrocinada pelos EUA na 21.ª sessão do CDH sobre os direitos de reunião 

pacífica e de associação. 

 

Na era digital, as liberdades fundamentais são também aplicáveis em linha. As novas tecnologias 

alteram também a forma como os cidadãos exercem o seu direito de reunião e associação. Os 

Estados têm a responsabilidade de garantir o livre exercício do direito de reunião, inclusive através 

da utilização da comunicação em linha. A UE está pronta a apoiar os direitos humanos, em linha e 

fora de linha. 

 

A Alta Representante está deveras preocupada com as recentes tentativas de restringir o âmbito de 

atuação da sociedade civil. Em julho de 2012, a Alta Representante manifestou a sua profunda 

preocupação com as alterações da Rússia à lei sobre as ONG, que se vêm juntar a outros 

desenvolvimentos que limitam o âmbito de atuação de uma sociedade civil dinâmica na Rússia, tais 

como a detenção de personalidades da oposição e a promulgação de uma nova lei que estipula 

multas excessivas para infrações administrativas cometidas durante manifestações autorizadas. 
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Durante o ano de 2012, a UE lançou várias atividades para promover a liberdade de associação, 

tendo nomeadamente organizado em 7 de dezembro de 2012 uma mesa redonda (com mais de 50 

ONG provenientes de regiões importantes), no âmbito do Fórum UE-ONG, com o objetivo de 

colher junto dos defensores dos direitos humanos não só informações sobre as restrições 

enfrentadas pelas organizações da sociedade civil no seu trabalho mas também sugestões sobre a 

melhor forma de a UE atuar a este respeito. 

 

Através do IEDDH, a UE presta também assistência financeira a uma série de projetos destinados a 

apoiar a liberdade de associação. Os projetos apoiados pela UE tinham por objetivo desenvolver 

sistemas de monitorização da liberdade de associação, promover normas jurídicas sobre o direito à 

liberdade de reunião, sensibilizar o público para o direito à liberdade de associação e criar redes 

para uma promoção e proteção mais eficazes desses direitos. A título de exemplo, a UE está a 

financiar um projeto de 88 000 euros na Argélia para promover o direito de associação através do 

desenvolvimento de um centro de recursos consagrado às associações. 

 

25. Aplicação dos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Atividade Empresarial 

e Direitos Humanos 

 

2012 foi o primeiro ano completo após a adoção dos Princípios Orientadores das Nações Unidas 

sobre Atividade Empresarial e Direitos Humanos, aprovadas por unanimidade pelo Conselho 

dos Direitos Humanos das Nações Unidas em 16 de junho de 2011. Os princípios orientadores 

definem uma base para a implementação do quadro delineado pelo Representante Especial da ONU, 

professor John Ruggie, que inclui o dever de o Estado proteger os direitos humanos, a 

responsabilidade de as empresas respeitarem os direitos humanos e a possibilidade de ter acesso a 

vias de recurso. 

 

2012 também foi o primeiro ano completo após a comunicação da Comissão Europeia, 

de 25 de outubro de 2011, intitulada "Responsabilidade social das empresas: uma nova 

estratégia da UE para o período de 2011-2014"1. 

 

                                                 
1 COM(2011) 681 
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Um dos destaques de 2012 foi, sem dúvida, o primeiro Fórum da ONU sobre Atividade 

Empresarial e Direitos Humanos, realizado em Genebra em 4 e 5 de dezembro, sob os auspícios 

de um grupo de trabalho criado pela ONU para estimular a implementação dos Princípios 

Orientadores das Nações Unidas. Constituiu uma oportunidade para fazer um balanço, depois de um 

ano e meio, da implementação dos Princípios Orientadores das Nações Unidas. 

 

O Fórum superou as expectativas, tendo atraído 1.000 delegados (o triplo do esperado) provenientes 

de 85 países de todo o mundo, com representantes de ONG, sindicatos e universidades, bem como 

de empresas e organizações empresariais. 

 

O Fórum constituiu o palco para dois dias de seminários e debates sobre os desafios associados à 

implementação dos Princípios Orientadores das Nações Unidas. Na sua alocução ao Fórum, o 

professor John Ruggie, antigo Representante Especial do Secretário-Geral para a questão dos 

direitos humanos e as empresas transnacionais e outras empresas, observou que se tinham alcançado 

progressos significativos num tempo relativamente curto, e sublinhou que " está em causa a 

sustentabilidade social da globalização". 
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A UE esteve bem representada no Fórum pelo REUE para os direitos humanos, Stavros 

Lambrinidis, que proferiu um discurso na abertura da sessão de alto nível, e pelo representante do 

BEI, que expôs os esforços que está a desenvolver para integrar os direitos humanos nos seus 

deveres de diligência social numa sessão consagrada ao papel das finanças públicas para levar por 

diante a implementação dos Princípios Orientadores. Isso mesmo foi confirmado nas observações 

de encerramento proferidas em nome da UE, que se comprometeu a desempenhar um papel ativo 

nos fóruns regionais que serão organizados sob a égide do Grupo de Trabalho. 

 

O Fórum das Nações Unidas foi uma oportunidade para antever o próximo anúncio da 

apresentação, pela Comissão Europeia, de uma proposta legislativa sobre a prestação de 

informações não financeiras por parte das empresas. Essa proposta encontra-se prevista na 

Comunicação da Comissão, de 3 de outubro de 2012, intitulada " Ato para o Mercado Único II – 

Juntos para um novo crescimento"; a proposta legislativa já está publicada. 

 

Esse assunto foi também abordado na comunicação da Comissão de 2011 sobre a responsabilidade 

social das empresas (RSE). Essa comunicação referiu o número de iniciativas existentes para a 

divulgação de informações sociais e ambientais, nomeadamente no que diz respeito aos aspetos 

relacionados com os direitos humanos, e defendeu que se adotasse uma orientação no sentido de 

assegurar condições de concorrência equitativas neste domínio. Tal constitui parte integrante de um 

esforço geral para tornar as empresas europeias mais competitivas, modernas, e responsáveis. 

 

A Comissão tinha há muito assumido o compromisso, no âmbito da comunicação sobre a 

responsabilidade social das empresas (SER) de publicar, até ao final de 2012, um relatório sobre as 

prioridades da UE para a efetiva implementação dos Princípios Orientadores das Nações Unidas. 

No entanto, a publicação desse relatório tem sido adiada, a fim de melhor integrar o resultado do 

Fórum da ONU e permitir uma análise aprofundada de todos os aspetos. 

 

Foi já efetuada grande parte do trabalho preparatório, sobretudo numa conferência organizada em 

Copenhaga pela Presidência Dinamarquesa, em maio de 2012, subordinada ao tema "Dos 

princípios à prática: a União Europeia torna operacionais os Princípios Orientadores da ONU 

sobre a Atividade Empresarial e os Direitos Humanos". Antes da realização dessa conferência, a 

Comissão contribuiu com um primeiro documento de reflexão e participou ativamente nos debates. 
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Alguns dos principais temas abordados na conferência foram a coerência política e legislativa na 

UE, a obtenção de uma capacidade global mais forte, e as prioridades em matéria de criação de 

capacidades e desenvolvimento. Da ordem de trabalhos constavam ainda os seguintes pontos: 

orientações da UE para as empresas, prestação de contas; acesso à justiça e vias de recurso 

adequadas, transparência; prestação de informações não financeiras e divulgação de informações, 

parcerias público-privadas e iniciativas com várias partes interessadas. 

 

Para coincidir com o Fórum das Nações Unidas, em Genebra, a Comissão publicou o documento 

intitulado "A minha empresa e os direitos humanos: guia dos direitos humanos para as 

pequenas e médias empresas". Essa comunicação teve um acolhimento muito positivo por parte 

de todos os delegados no Fórum. 

 

Entretanto, a Comissão chegou a uma nova fase no seu trabalho (Shift – a equipa de projeto – e o 

Instituto para os Direitos Humanos e as Empresas) em matéria de orientações específicas para 

cada setor, em colaboração com os seus parceiros. Em dezembro de 2012, foi apresentado para 

consulta pública um projeto de orientações sobre a responsabilidade das empresas em respeitarem 

os direitos humanos em três setores de atividade. Os setores em causa são o setor do petróleo e do 

gás, o setor das TIC e das agências de emprego e de recrutamento. 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html 

 

Estes setores foram escolhidos de acordo com critérios objetivos e acessíveis ao público, incluindo 

a gravidade do seu impacto sobre os direitos humanos, bem como a existência ou não de 

orientações em matéria de direitos humanos para o setor em causa compatíveis com os Princípios 

Orientadores das Nações Unidas. As orientações têm o objetivo de serem globalmente tão 

pertinentes quanto possível, tendo simultaneamente em conta as circunstâncias particulares das 

empresas da UE. Todos os três conjuntos de orientações deverão ser finalizados até ao final de abril 

de 2013. O BEI tem seguido atentamente o desenvolvimento desta vertente, tendo participado nas 

três mesas redondas e analisado as possibilidades de alinhamento. 

 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html
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O Plano de Ação da UE para os Direitos Humanos e a Democracia inclui o compromisso dos 

Estados-Membros da UE de desenvolverem planos nacionais de implementação dos Princípios 

Orientadores das Nações Unidas. Até ao final de 2012, os seguintes Estados-Membros 

confirmaram que iriam preparar um plano nacional: Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, 

Eslovénia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Lituânia, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, 

República Checa, Roménia e Suécia. 

 

O IEDDH apoia ações conduzidas por organizações da sociedade civil destinadas a promover o 

respeito pelos direitos humanos por parte das empresas europeias que operam fora da UE. Em 2012, 

a UE continuou a apoiar a Clean Clothes Campaign, uma aliança de organizações de 15 países 

europeus que implementa, em mais de 30 países, projetos para aumentar o respeito pelos direitos 

económicos e sociais nas cadeias de fornecimento a nível mundial de empresas de vestuário 

internacionais. 

 

A questão da atividade empresarial e dos direitos humanos consta de mais dois outros projetos 

financiados pelo IEDDH. Um projeto a nível mundial, dirigido a 70 países, tem por objetivo 

reforçar as capacidades dos defensores locais dos direitos fundiários para a defesa dos seus direitos 

sobre os recursos naturais, denunciar a falta de transparência nos contratos entre Estados e empresas 

privadas e manter contactos com os governos e a indústria extrativa nos países onde há conflitos 

quanto à extração de recursos. Outro projeto, respeitante aos defensores dos direitos dos povos 

indígenas no Sudeste Asiático, prevê a realização de um estudo sobre a responsabilidade social das 

empresas, os direitos humanos e os povos indígenas. 

 

Um outro projeto do IEDDH, que inclui a questão da atividade empresarial e dos direitos humanos, 

é o programa de vigilância de extração mineira da América Latina, que apoia mulheres rurais 

indígenas na promoção e defesa dos seus direitos, enquanto vítimas dessa indústria. 
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Ao abrigo do programa "Investir nas pessoas", em 2011 foi atribuído financiamento a 15 projetos 

de luta contra o trabalho infantil (EuropeAid/129339/C/ACT/Multi). Esses projetos tiveram 

continuidade em 2012. 

 

Por último, no âmbito da componente de preparação para situações de crise do Instrumento da UE 

para a Estabilidade, foi destinado o montante de 1 milhão de euros para "promover a transparência 

das cadeias de abastecimento de minerais em áreas de conflito e de alto risco" em 2013. 

 

A UE continuou a suscitar a questão da atividade empresarial e dos direitos humanos nos seus 

diálogos bilaterais, por exemplo no diálogo sobre direitos humanos realizado com a União Africana 

em Addis Abeba, em 22 de novembro. Além de trocarem pontos de vista sobre a implementação 

dos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre a Atividade Empresarial e os Direitos 

Humanos, a UE e a UA acordaram em considerar a possibilidade de realizar um seminário conjunto 

sobre direitos humanos e empresas em 2013 com empresas africanas e europeias e com a sociedade 

civil. 

 

A UE continuou a ser uma apoiante ativa da agenda da ONU em matéria de atividade empresarial e 

direitos humanos, tendo continuado a receber apoio e a ser objeto de consenso. A resolução 21/5 do 

CDH sobre o "Contributo do sistema das Nações Unidas como um todo para o avanço da agenda 

'atividade empresarial e direitos humanos' e a divulgação e implementação dos Princípios 

Orientadores sobre a Atividade Empresarial e os Direitos Humanos" foi adotada sem votação em 

27 de setembro de 2012. 

 

Os membros do Grupo de Trabalho da ONU sobre Atividade Empresarial e Direitos Humanos 

foram estreitamente associados ao trabalho da Comissão Europeia destinado a desenvolver 

orientações sobre direitos humanos para três setores de atividade e para as PME. O IEDDH 

contribuiu para a reunião anual de análise da RSE organizada pela Comissão em novembro de 2012, 

que reuniu Estados-Membros da UE, partes interessadas e organizações internacionais pertinentes. 

O Deputado Richard Howitt, proferiu o discurso de encerramento. 
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Em 2012, o Parlamento Europeu encomendou um estudo à Universidade de Exeter sobre o tema 

"O papel das Instituições Nacionais de Direitos Humanos na implementação dos Princípios 

Orientadores das Nações Unidas sobre Atividade Empresarial e Direitos Humanos, em particular 

nos países da Parceria Oriental". O estudo analisa o alcance dos mandatos das instituições nacionais 

nos termos dos Princípios de Paris para debater questões relacionadas com os direitos humanos e a 

atividade empresarial, e fornece uma visão geral das melhores práticas em todo o mundo. A análise 

centra-se em cada um dos Institutos Nacionais para os Direitos Humanos na Arménia, no 

Azerbaijão, na Geórgia, na República da Moldávia e na Ucrânia, com recomendações sobre o modo 

como a UE lhe poderia dar apoio. 

 

Ao longo de 2012, o Parlamento analisou dois projetos de resoluções sobre a RSE: 

– responsabilidade social das empresas: comportamento responsável e transparente das 

empresas e crescimento sustentável, apresentado pelo Deputado Baldassare (Comissão dos 

Assuntos Jurídicos); 

– responsabilidade social das empresas: promover os interesses da sociedade e abrir caminho a 

um relançamento sustentável e inclusivo, apresentado pelo Deputado Howit (Comissão do 

Emprego e dos Assuntos Sociais). 

 

Várias das perguntas levantadas pelos deputados referiam-se a questões como o conceito de 

"diligência devida" em matéria de direitos humanos, os direitos dos trabalhadores nas cadeias de 

abastecimento europeias, e a exportação de tecnologia suscetível de ser utilizada para a vigilância 

ou a repressão por empresas ou governos de países terceiros. 
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26. Administração da justiça 
 

A UE participou na primeira reunião de alto nível sobre o Estado de direito a nível nacional e 

internacional, realizada na Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro de 2012. A UE contribuiu 

ativamente para a declaração política (resolução da AGNU 67/1) sobre o Estado de direito 

adotada pela reunião de alto nível. Essa declaração adotou uma visão abrangente do Estado de 

direito relacionada com os três pilares principais das Nações Unidas – paz e segurança, 

desenvolvimento e direitos humanos. A declaração afirmou também a importância da igualdade 

perante a lei, o direito de acesso à justiça e um total empenho nos direitos humanos e liberdades 

fundamentais para todos. O Secretário-Geral da ONU foi encarregado de levar por diante os 

trabalhos sobre esta questão, e a UE apoiará plenamente a prossecução dos trabalhos do SG da 

ONU a este respeito. 

 

A UE, em conjunto com os seus Estados-Membros, bem como vinte e um Estados-Membros da UE, 

a título individual, assumiram compromissos para a reunião sobre o Estado de direito a nível 

internacional e nacional. Os Estados-Membros da UE comprometeram-se a considerar a 

possibilidade de aderirem, inter alia, ao Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e 

Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, à Convenção de 1954 da ONU relativa ao 

Estatuto dos Apátridas e à Convenção de 1961 da ONU sobre a Redução dos Casos de Apatrídia, 

bem como a aceitar o direito de queixa individual ao abrigo de uma série de convenções da ONU 

em matéria de direitos humanos. Outras promessas da UE incluíram o compromisso de realizar uma 

campanha a nível mundial sobre a justiça, de apoiar a paz e a segurança em situações de conflito e 

pós-conflito através de uma política de justiça de transição e de um apoio reforçado às operações 

das Nações Unidas de manutenção da paz, e de desenvolver uma estrutura para suscitar questões 

relacionadas com a apatrídia junto de países terceiros. Os compromissos na sua integralidade 

figuram no anexo do regulamento. 
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Nos seus diálogos em matéria de direitos humanos e nos seus diálogos políticos com parceiros de 

todo o mundo realizados em 2012, a UE instou regularmente todos os países a tomarem medidas 

para reforçar a independência do poder judiciário e da profissão de advogado, e condenou quaisquer 

tentativas para ameaçar ou atacar os advogados de defesa. Agindo quer através da delegação local da 

UE ou das delegações dos seus Estados-Membros, a UE procedeu também a um acompanhamento 

regular dos julgamentos sensíveis em muitos países, incluindo a Argélia, o Azerbaijão, o Cazaquistão, 

a Tailândia e o Vietname, especialmente em processos em que os defensores dos direitos humanos 

foram ameaçados de serem condenados depois de um julgamento sumário ou tendencioso. 

Infelizmente, tal revelou-se impossível em certos países, como a China, onde os representantes da 

UE tentaram observar a condenação de Ni Yulan, defensora dos direitos humanos, mas foi-lhes 

recusada a entrada no tribunal. A UE também apoiou fortemente o trabalho da Relatora Especial 

da ONU sobre a Independência dos Juízes e Advogados, e incentivou todos os países que tinham 

recebido um pedido para a visita da Relatora Especial a endereçarem-lhe um convite. 

 

27. Reação em caso de violações: assegurar a responsabilização 

 

A prevenção das formas mais graves de criminalidade faz parte da política externa da UE. A 

responsabilidade pela proteção das populações contra o genocídio, os crimes contra a humanidade, 

a limpeza étnica e os crimes de guerra é um dos fundamentos subjacentes a prioridades políticas 

como a proteção das pessoas pertencentes a minorias e o respeito pela diversidade. No entanto, 

quando se verifica a ocorrência de crimes graves de envergadura internacional, a UE tem uma forte 

tradição de apoio à luta contra a impunidade dos crimes mais graves. Ao longo dos últimos 10 anos, 

a UE contribuiu para esta luta com quase 30 milhões de euros, ao abrigo do IEDDH, disponibilizando 

uma ferramenta flexível e complementar a outros instrumentos. O objetivo é o de reforçar as 

medidas em apoio do combate à impunidade por meio de ações de organizações da sociedade civil 

no domínio da defesa de causas, da sensibilização e da supervisão. Os autores dos crimes de 

genocídio, de crimes contra a humanidade e de crimes de guerra não devem encontrar refúgio seguro 

em parte alguma. Além disso, a instauração de ações penais pode, enquanto fator de dissuasão, 

contribuir para a prevenção destes crimes. Assim, a UE e os seus Estados-Membros continuaram a 

contribuir fortemente para o bom funcionamento do Tribunal Penal Internacional (TPI) e de outros 

tribunais penais, como por exemplo os tribunais internacionais ad hoc para a ex-Jugoslávia e o 

Ruanda, o Tribunal Especial para a Serra Leoa, as Secções Extraordinárias dos Tribunais do 

Camboja e o Tribunal Especial para o Líbano. As ONG continuam a ser um valioso aliado nesses 

esforços, facilitando a sensibilização do público, reforçando a participação das vítimas e 

construindo laços de complementaridade com os esforços de outros doadores. 
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Na implementação da Decisão 2011/168/PESC sobre o TPI e do Plano de Ação da UE para 

acompanhar essa decisão, a UE e os seus Estados-Membros continuaram os seus esforços para dar 

ainda um maior apoio ao TPI no cumprimento do seu mandato. A União Europeia e os seus 

Estados-Membros continuaram a incentivar uma participação tão ampla quanto possível no Estatuto 

de Roma. A ratificação e adesão ao Estatuto de Roma, respetivamente, bem como – se for o caso – 

a implementação do Estatuto de Roma continuaram a ser um ponto constante das ordens do dia da 

maior parte dos diálogos sobre direitos humanos, incluindo o diálogo sobre direitos humanos com a 

União Africana. Além disso, a UE manteve suas campanhas de diligências sistemáticas a nível 

mundial, a sua política de inclusão de cláusulas relativas ao TPI em acordos com países terceiros 

(como o Acordo de Associação UE-Ucrânia, rubricado em 30 de março de 2012) e de auxílio 

financeiro às organizações da sociedade civil. A UE reagiu a atos de não cooperação com o 

Tribunal e lembrou a importância de todos os Estados membros das Nações Unidas respeitarem e 

implementarem as resoluções adotadas pelo Conselho de Segurança ao abrigo do Capítulo VII da 

Carta da ONU, submetendo as situações ao Tribunal. A UE acompanhou com grande preocupação a 

detenção e a prisão de quatro membros do TPI na Líbia, em junho e julho de 2012, e contribuiu de 

forma significativa para a resolução da crise. A UE continuou a perseguir o seu objetivo de criar 

uma abordagem holística e integrada em matéria de complementaridade através do aumento de 

iniciativas de desenvolvimento de capacidades a nível nacional. A fim de tornar operacional o 

princípio da complementaridade, a UE e os seus Estados-Membros promoveram a luta contra a 

impunidade na cooperação para o desenvolvimento e em programas de assistência técnica. Num 

quadro mais amplo, a justiça e o Estado de direito estiveram no centro dos objetivos e ações da UE 

que foram sendo constantemente reforçados ao abrigo dos seus instrumentos geográficos, tendo-se 

centrado no fortalecimento dos sistemas nacionais de justiça, na execução das sentenças, nas 

condições de detenção e na capacidade dos governos nacionais para gerirem os programas de 

proteção de testemunhas. A UE desempenhou também um papel central nos processos de 

construção da paz em situações pós-conflito, identificando as necessidades específicas de cada país 

e fornecendo ajuda através de modalidades adequadas. Na reunião de alto nível sobre o Estado de 

direito que decorreu na Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro de 2012, os compromissos da 

UE incluíram a continuação do apoio ao trabalho do TPI. O Serviço Europeu para a Ação Externa 

organizou um curso de formação de um dia sobre justiça penal internacional. Entre os participantes, 

contavam-se funcionários do SEAE, da Comissão Europeia e dos ministérios dos Negócios 

Estrangeiros dos Estados-Membros da UE. 
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Empenhados em preservar a integridade do Estatuto de Roma e em apoiar a independência do 

Tribunal, os Estados-Membros da UE continuam a contar-se entre os seus principais doadores. A 

UE forneceu apoio financeiro adicional, direto e indireto, ao Tribunal, mediante a promoção da 

cooperação jurídica e o intercâmbio de boas práticas entre os Estados partes e não partes, e a 

comunidade jurídica. 

 

Em 2012, a Comissão Europeia organizou, através do IEDDH, um convite à apresentação de 

propostas para combater a impunidade, propostas essas que irão promover o funcionamento eficaz 

do Tribunal Penal Internacional e do sistema do Estatuto de Roma por meio de ações da sociedade 

civil. A dotação orçamental indicativa é de 6 milhões de euros, com um limite de 80% da 

contribuição total da CE. A subvenção mínima é de 500 000 euros e a máxima de 1 500 000 euros. 

Além disso, um projeto financiado pela UE relativo à aquisição de conhecimentos jurídicos 

especializados e ao fomento da cooperação reuniu na Haia mais de 200 advogados de Estados 

partes e de Estados não partes no Estatuto de Roma. Além disso, no âmbito do IEDDH a CE 

atribuiu um milhão de euros aos Programas de Ação Anuais (PAA) de 2011 referentes a 2012, 

tendo destinado um montante adicional de um milhão de euros para os PAA em 2012 referentes 

a 2013. Além disso, a Comissão Europeia trabalhou intensamente em colaboração com as 

instituições pertinentes para elaborar um relatório sobre a complementaridade que deverá estar 

concluído em 2013. Esse relatório destina-se a contribuir para pôr fim à impunidade dos autores dos 

crimes de maior gravidade, como o genocídio, os crimes contra a humanidade e os crimes de 

guerra, que ameaçam a paz, a segurança e o bem-estar do mundo. 
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28. Promover o respeito pelos direitos das pessoas pertencentes a minorias 
 

Em todas as regiões do mundo, as pessoas que pertencem a minorias continuam a enfrentar graves 

ameaças, discriminação e racismo e veem-se com frequência excluídas da plena participação na 

vida económica, política, social e cultural proporcionada às maiorias nos países ou sociedades em 

que vivem. O Tratado da União Europeia afirma explicitamente que os direitos das pessoas 

pertencentes a minorias se contam entre os valores em que se funda a UE e que esta se compromete 

a promover nas suas relações com o resto do mundo. A nível internacional, a Declaração sobre os 

Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas1 

é o principal texto de referência sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias. A nível 

europeu, o Conselho da Europa adotou a Convenção Quadro para a Proteção das Minorias 

Nacionais2 e a Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias3. 

 

A proteção das pessoas pertencentes a minorias é um dos principais aspetos dos critérios políticos 

de Copenhaga para a adesão à UE. É neste contexto que o desempenho dos países candidatos e 

potenciais candidatos no que toca à problemática das minorias continua a ser avaliado nos relatórios 

de situação apresentados pela Comissão Europeia. Em contrapartida, a UE tem prestado aos países 

candidatos e potenciais candidatos uma ajuda financeira de pré-adesão específica, a fim de os apoiar 

na introdução das necessárias reformas políticas, económicas e institucionais, em consonância com 

os padrões da União. Os projetos apoiados em prol das pessoas que pertencem a minorias têm 

sobretudo em vista reduzir as disparidades sociais e melhorar e promover uma melhor qualidade de 

vida. O aumento da coesão social nos países em causa passa pela integração das pessoas 

desfavorecidas, pelo combate à discriminação e pelo reforço do capital humano, mormente através 

da reforma dos sistemas de ensino. 

 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf 
2 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm 
3 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/148.htm 
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A questão das minorias também continuou a ser um aspeto importante das relações da UE com 

outras partes do mundo, e a UE evoca regularmente a questão das minorias nos seus diálogos 

políticos com países terceiros. A questão das minorias foi também integrada nas estratégias e nos 

planos de ação para a cooperação. 

 

A UE manteve igualmente uma cooperação ativa nos fóruns da ONU para a promoção e a proteção 

dos direitos das pessoas que pertencem a minorias. Entre os processos da ONU contam-se o Fórum 

para as Questões das Minorias, bem como o trabalho do perito independente para as questões 

relacionadas com as minorias. A UE continuou também a conjugar esforços com outras 

organizações internacionais e instâncias multilaterais ativas neste domínio, designadamente a OSCE 

e o seu Alto Comissário para as Minorias Nacionais, e o Conselho da Europa. 

 

Para tal, a UE tem apoiado programas e políticas governamentais que se dirigem às pessoas 

pertencentes a minorias ou que têm potencial impacto nesta área, através da cooperação bilateral. A 

UE apoiou também organizações da sociedade civil que trabalham para a proteção e a promoção dos 

direitos das pessoas pertencentes a minorias, especialmente através do IEDDH, em particular com o 

objetivo de contribuir para a luta contra a discriminação, a promoção da proteção e do desenvolvimento 

da participação equitativa dos homens e das mulheres de comunidades minoritárias na vida social, 

económica e política, no contexto mais vasto do reforço dos direitos humanos, do pluralismo 

político e da participação política democrática. Com uma contribuição superior a 90 000 euros, o 

IEDDH está atualmente a financiar um projeto destinado a melhorar a participação e representação 

política dos ciganos e outras minorias nacionais na Bósnia-Herzegovina, promovendo desta forma a 

sua inclusão, interesses e direitos. 
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28–A. Racismo, xenofobia, não discriminação e respeito pela diversidade 

 

Em 2012, a UE continuou a contribuir significativamente para combater todas as formas de 

racismo, discriminação racial, xenofobia e outros tipos de intolerância, em todo o mundo. 

 

Dentro da UE, este compromisso continuou a ser apoiado por uma política de ação concreta, 

incluindo legislação e respetiva implementação eficaz1, ações de sensibilização, recolha de dados2, 

e o apoio financeiro às autoridades nacionais e à sociedade civil3. O exemplo mais representativo é 

a situação específica dos ciganos: em 5 de abril de 2011, a Comissão publicou uma comunicação 

intitulada "Um quadro europeu para as estratégias nacionais de integração dos ciganos" 

até 2020, o que incentivou os Estados-Membros a adotarem ou desenvolverem uma abordagem 

abrangente para a integração dos ciganos e a aprovarem objetivos em termos de educação, emprego, 

acesso à saúde e à habitação. 

 

Com exceção de Malta, que não tem população de ciganos, todos os Estados-Membros 

apresentaram à Comissão Europeia uma estratégia a este respeito, embora não estando 

juridicamente obrigados a fazê-lo, o que prova a existência de um forte empenhamento político. 

 

                                                 
1 No que respeita à legislação pertinente da UE, ver  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm e 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm. 

2 Em novembro de 2012 foi publicado um Eurobarómetro sobre discriminação. De acordo 
com 56% dos inquiridos, a discriminação em razão da origem étnica continua a ser 
considerada a forma mais comum de discriminação na UE. Para os relatórios e estudos sobre 
racismo e xenofobia publicados pela Agência da UE para os direitos fundamentais, ver 
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012. 

3 As redes de ONG a nível da UE que atuam no combate à discriminação em razão da origem 
racial ou étnica, como a ENAR, ERIO ou EQUINET recebem uma subvenção de funcionamento 
através do programa PROGRESS. Para outros programas de financiamento pertinentes, ver  
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
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Em maio de 2012, a Comissão Europeia publicou o seu primeiro relatório de avaliação, intitulado 

"Estratégias nacionais de integração dos ciganos: um primeiro passo para a aplicação do quadro da 

UE", que salienta a necessidade de envidar ainda mais esforços para assegurar um financiamento 

suficiente para a inclusão dos ciganos, criar mecanismos de controlo, lutar contra a 

discriminação e a segregação e atacar as importantes questões do acesso a uma habitação digna e 

aos cuidados de saúde. A Comissão Europeia espera que os Governos abordem as prioridades 

salientadas no relatório e tenciona examinar todos os anos a implementação das estratégias 

nacionais de integração dos ciganos, enviando ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório a 

este respeito. 

 

Em 21 de março de 2011, Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, a 

Alta Representante Catherine Ashton emitiu uma declaração em nome da UE, salientando "a forte 

determinação da União Europeia em lutar contra todas as formas de racismo e de xenofobia" e 

afirmando que "a discriminação racial viola os valores em que se funda a União [...]". 

 

A nível da sua ação externa, a UE continuou a evocar questões relacionadas com o racismo e a 

xenofobia nos seus diálogos políticos com países terceiros, por exemplo com os países africanos. 

Estas questões também continuam a ser tidas em conta nas estratégias de cooperação; por exemplo, 

ao abrigo dos planos de ação da Política Europeia de Vizinhança, os países parceiros 

comprometem-se a combater todas as formas de discriminação, intolerância religiosa, racismo e 

xenofobia. 
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A UE continuou a cooperar com instâncias regionais, como a Comissão Europeia contra o Racismo 

e a Intolerância, do Conselho da Europa (ECRI). No quadro da OSCE, a UE trabalhou em estreita 

cooperação em prol do cumprimento dos compromissos assumidos pelos 56 Estados Participantes 

da OSCE em matéria de luta contra o racismo, a xenofobia e a discriminação. 

 

A nível multilateral, a UE também cooperou ativamente com a ONU no combate ao racismo e à 

discriminação. Apoiou o mandato do Relator Especial da ONU sobre as formas atuais de racismo, 

xenofobia e intolerância, Mutama Ruteere, e do seu antecessor, Githu Muigai. Onze anos após a 

Conferência Mundial de 2001 contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas 

Conexas de Intolerância, a UE continua firmemente empenhada no objetivo principal da 

Conferência de Durban de 2001, que é a eliminação total do racismo, da discriminação racial, da 

xenofobia e das formas conexas de intolerância. 

 

A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial 

(ICERD) é a base universal para os esforços de prevenção, combate e erradicação do racismo. A 

União Europeia continuou a apelar a todos os Estados que ainda não ratificaram ou aplicaram 

integralmente a Convenção para que o façam, mas em 2012 não foi assegurada qualquer ratificação. 

 

A UE continuou a integrar a luta contra a discriminação na sua cooperação internacional. Através 

do Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH), a UE apoiou um 

vasto leque de organizações da sociedade civil em cerca de 120 projetos recentes, num montante 

total de aproximadamente 24 milhões de euros. Além disso, através do IEDDH a UE apoiou a Alta 

Comissária das Nações Unidas para os Direitos do Homem (ACDH) na implementação das normas 

internacionais em vigor em matéria de igualdade e não discriminação, em especial a Convenção 

Internacional sobre a Eliminação da Discriminação Racial. 
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Em consonância com a política de princípios da UE na região, em 24 de julho de 2012 o Comité 

Político e de Segurança aprovou um documento de estratégia intitulado ''A UE no seguimento da 

Declaração e Programa de Ação de Durban". 

 

No contexto da Parceria Estratégia Conjunta entre a UE e a União Africana em matéria de 

governação democrática e direitos humanos, ambas as partes confirmaram, em 2012, a grande 

importância que atribuem à luta contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e a 

intolerância que lhes está associada. 

 

Em 5 de junho de 2012, a União Europeia e as delegações da União Africana em Genebra 

organizaram um seminário conjunto para os Estados-membros e respetivas organizações, com vista 

a um intercâmbio de boas práticas a nível local, nacional e regional, no que respeita (a) ao combate 

eficaz à discriminação racial e (b) à luta contra o incitamento ao ódio racial. 

 

29. Reforçar a política das questões ligadas às populações indígenas 
 

Os princípios da atuação da UE nesta matéria são aplicados no contexto da Declaração da ONU 

sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007, que promove os direitos dos povos indígenas e 

assegura o seu acesso a um desenvolvimento constante em todo o mundo. 
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A UE procura integrar os direitos humanos, incluindo os direitos das populações indígenas, em 

todos os aspetos das suas políticas externas, designadamente nos diálogos políticos com países 

terceiros e organizações regionais, em fóruns multilaterais como as Nações Unidas, prestando 

também apoio financeiro neste domínio. 

 

Desde a consagração, em 1994, do dia 9 de agosto como Dia Internacional dos Povos Indígenas, 

quase todos os anos tem sido feita uma declaração para assinalar a data, primeiro pelo Comissário 

responsável pelas Relações Externas e pela Política Europeia de Vizinhança, e agora pela Alta 

Representante. Na declaração de 2012, a Alta Representante juntou-se aos '' povos indígenas para 

celebrar o seu rico património cultural e o seu contributo para o mundo". Além disso, as delegações 

da UE em todo o mundo organizaram eventos por volta dessa data ou no próprio dia, tais como 

reuniões com líderes indígenas, conferências e artigos de imprensa, participação em seminários e 

visitas a projetos financiados pela União. 

 

A UE continuou a participar ativamente nos fóruns das Nações Unidas que tratam desta 

problemática, e contribuiu para a cooperação dos organismos da ONU competentes no que se refere 

aos povos indígenas. Em 2011, a UE subscreveu o consenso a que se chegou acerca da resolução 

da Terceira Comissão da Assembleia Geral ordinária sobre os direitos das populações indígenas, 

copatrocinada por cerca de metade dos Estados-Membros da UE. Da resolução fazia parte uma 

decisão respeitante à organização de uma sessão plenária de alto nível da Assembleia Geral, que 

será designada por Conferência Mundial sobre os Povos Indígenas e que terá lugar em 2014. A UE 

proferiu também uma declaração sobre esta temática na Terceira Comissão, bem como na sessão 

de 2012 do Mecanismo de Peritos sobre os Direitos dos Povos Indígenas (EMRIP), tendo 

participado no diálogo interativo com o Relator Especial sobre os direitos dos povos indígenas, 

James Anaya. A UE contribuiu ativamente para o relatório temático do Grupo da ONU para os 

Direitos do Homem, as Empresas Transnacionais e Outras Empresas, a apresentar à 68.ª Assembleia 

Geral da ONU, que se centrará na situação dos povos indígenas, em particular no que respeita à 

prevenção dos impactos negativos das atividades empresariais sobre os direitos dos povos 

indígenas. 
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As questões ligadas aos direitos dos povos indígenas continuaram a ser integradas nas estratégias 

de cooperação para o desenvolvimento seguidas pela UE. Veja-se assim, por exemplo, o 

documento de estratégia para 2007-2013 respeitante à Colômbia, no qual é abordada a situação dos 

povos indígenas deste país em termos humanitários e de direitos humanos e consagradas entre as 

grandes prioridades as ações de instauração da paz, através do envolvimento de cidadãos 

marginalizados na governação local e na economia participativa, bem como a promoção dos direitos 

humanos, a boa governação e a luta contra a impunidade. Outro exemplo é o documento de 

estratégia para 2007-2013 respeitante ao Peru, que inclui explicitamente os povos indígenas no 

apoio à modernização do Estado, no reforço da boa governação e na integração social. 

 

A UE reconhece a especial vulnerabilidade e a forte repressão com que os defensores dos direitos 

dos povos indígenas se veem confrontados em muitos países do mundo, conforme revelam 

inúmeros relatórios internacionais, designadamente da autoria do Relator Especial da ONU sobre os 

Defensores dos Direitos Humanos. 

 

A UE também apoia diretamente as organizações da sociedade civil que se ocupam das questões 

ligadas aos povos indígenas, especialmente através do Instrumento Europeu para a Democracia e os 

Direitos Humanos (IEDDH). Desde 2011 o IEDDH tem vindo a financiar um projeto no valor 

de 1,2 milhões de euros destinado a reforçar a rede dos defensores dos direitos humanos dos povos 

indígenas que acompanha e documenta as violações dos direitos humanos das populações indígenas 

na Ásia, para aumentar – a nível local e internacional – a sensibilização para os direitos desses 

povos e proteger os grupos e indivíduos que promovem e protegem esses direitos no continente 

asiático. Pretende-se com esse projeto, que visa o Nepal, o Bangladeche, a Índia, o Camboja, a 

Indonésia, a Malásia, as Filipinas e a Tailândia, acabar com a ausência de reconhecimento jurídico e 

conceber políticas adequadas de proteção dos direitos dos povos indígenas nas regiões da Ásia, 

onde vivem cerca de 200 milhões de pessoas pertencentes a povos indígenas, num total estimado 

em 350 milhões em todo o mundo. 
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Nesses países, os povos indígenas, na sua grande maioria, vivem abaixo do limiar de pobreza, 

sofrem todas as formas de discriminação e dificilmente têm acesso aos processos de tomada de 

decisões políticas e ao sistema judiciário, sendo vítimas de violações não só dos seus direitos 

individuais, mas também dos seus direitos coletivos. A violação dos direitos de participação dos 

povos indígenas na tomada de decisão em matérias que afetam os seus direitos é muitas vezes 

causada pela não aceitação do princípio do consentimento livre, prévio e informado e das suas 

dimensões práticas. O não reconhecimento dos direitos fundiários dos povos indígenas levou à 

apropriação ilegal generalizada das suas terras e a deslocações forçadas ligadas às plantações, à 

exploração mineira em larga escala e à construção de barragens, infraestruturas e zonas protegidas. 

Além disso, grande número de casos de violação dos direitos humanos entre as populações 

indígenas não está documentado nem foi relatado, atendendo a que é ínfima a consciencialização 

das comunidades indígenas para os seus próprios direitos e a que as ações de sensibilização 

continuam a ser muito limitadas, especialmente em zonas de conflito, o que faz com que o trabalho 

dos defensores dos direitos dessas populações se torne indispensável. 

 

O novo Plano de Ação da UE em matéria de direitos humanos contém um ponto para ação futura 

relativo aos povos indígenas: "Rever e desenvolver a política da UE relativa à declaração das 

Nações Unidas sobre os direitos das populações indígenas, na perspetiva da Conferência Mundial 

sobre Populações Indígenas de 2014." 

 

30. Direitos humanos das pessoas com deficiência 
 

Em 22 de janeiro de 2011, a União Europeia tornou-se parte na Convenção na ONU sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD). Tratou-se de um acontecimento histórico, dado que 

a CDPD é o primeiro Tratado abrangente sobre direitos humanos a ser ratificado pela UE enquanto 

"Organização de Integração Regional". A UE participou ativamente na Conferência dos Estados 

Partes na CDPD, pela primeira vez na sua qualidade de parte, em setembro de 2011. Em outubro 

de 2012, o Conselho decidiu criar uma estrutura a nível da UE, tal como previsto no artigo 33.2 da 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse quadro da UE 

irá promover, proteger e acompanhar a implementação da CDPD da ONU na legislação e na 

política da UE e no que diz respeito à implementação "interna" da Convenção pelas instituições da 

UE, ou seja, quando atua na sua qualidade de administração pública. 
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A CDPD destina-se a assegurar que as pessoas com deficiência possam usufruir dos seus direitos 

em igualdade de circunstâncias com os demais cidadãos. A CDPD estabelece normas mínimas para 

a proteção de toda uma série de direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com 

deficiência. Para a UE, tal significa velar por que, a nível da União e dentro dos limites das suas 

competências, as políticas e as medidas legislativas e de programação estejam em conformidade 

com as disposições da CDPD sobre os direitos das pessoa com deficiência. Na Estratégia da UE 

para a Deficiência (2010-2020), aprovada em novembro de 2010, que se destina a contribuir para 

implementar as disposições da Convenção tanto a nível da UE como dos Estados-Membros, a 

"Ação Externa" foi considerada uma das oito principais áreas de ação. A estratégia complementa e 

apoia a ação dos Estados-Membros, que têm a responsabilidade principal nas políticas a favor das 

pessoas com deficiência. A deficiência foi também considerada uma área de atividade no Plano de 

Ação da UE para os Direitos Humanos e a Democracia recentemente adotado. 

 

A problemática da deficiência tem sido cada vez mais evocada nos diálogos políticos e 

especializados da UE (incluindo os diálogos sobre direitos humanos) com países terceiros; em 

2012, a deficiência foi evocada como uma questão de direitos humanos nos diálogos sobre direitos 

humanos com a União Africana, o Chile, o México, a Nova Zelândia, a Autoridade Palestiniana, a 

Rússia e os EUA. A ratificação da CDPD pela UE veio trazer novos argumentos para atuar desta 

forma. Em particular, a UE apelou à ratificação e plena implementação da CDPD por todos os 

Estados. 

 

Em 2012, a UE continuou a apoiar e a defender o respeito pelos direitos humanos das pessoas com 

deficiência nos fóruns regionais e internacionais pertinentes. 
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A UE também continuou a proteger e a promover fora da UE os direitos das pessoas com 

deficiência, através da inclusão sistemática das questões relacionadas com as pessoas com 

deficiência na cooperação da UE para o desenvolvimento. O financiamento destinado às pessoas 

com deficiência é facultado ao abrigo de vários instrumentos de financiamento da UE, por exemplo, 

o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD), o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento (FED), o Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) e o Instrumento 

Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH). Em 2012, a UE financiou mais 

de 80 projetos, em mais de 50 países (com um orçamento avaliado em mais de 30 milhões de euros). 

 

Em conformidade com a Ação 30 (b) do Plano de Ação para os Direitos Humanos e a Democracia, 

em agosto de 2012 a Comissão Europeia concluiu a atualização da Nota de Orientação sobre 

Deficiência e Desenvolvimento em consonância com a Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência. 

 

CUMPRIMENTO DO DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO (DIH) 

A UE empreendeu várias iniciativas em 2012 destinadas a promover o direito internacional 

humanitário em todo o mundo, em consonância com as Diretrizes do Conselho de 2005 sobre a 

Promoção da Observância do Direito Internacional Humanitário. O direito internacional 

humanitário distingue-se do direito internacional em matéria de direitos humanos. É constituído 

pelas quatro Convenções de Genebra de 1949 e seus Protocolos Adicionais, por outros acordos 

internacionais e por direito consuetudinário, que no conjunto procuram proteger pessoas que não 

são, ou já não são, parte direta num conflito (tais como civis, prisioneiros de guerra e outros detidos, 

doentes e feridos), bem como limitar os meios e métodos de guerra (incluindo táticas e armamento) 

para assim evitar sofrimento e destruição desnecessários1. 

 

                                                 
1 Uma lista completa dos instrumentos do direito internacional humanitário consta do anexo às 

Diretrizes do Conselho sobre DIH.  
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Os Estados-Membros fizeram progressos na implementação dos compromissos assumidos 
na 31.ª Conferência Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho em 2011, e 
reiteraram os compromissos de ratificação de tratados na reunião de alto nível das Nações Unidas 
sobre o Estado de Direito, que teve lugar em setembro. A Áustria ratificou a Convenção 
Internacional de 2006 para a Proteção de todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados, 
em 7 de julho de 2012, enquanto a Finlândia e a Polónia ratificaram a Convenção sobre a Proibição 
da Utilização, Armazenagem, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre a sua 
Destruição em 9 de janeiro de 2012 e 27 de dezembro de 2012, respetivamente. Como resultado 
destas ratificações, todos os Estados-Membros da União Europeia são agora partes na Convenção 
de Otava. Em vários Estados-Membros, estão em curso trabalhos de ratificação da Convenção 
contra os Desaparecimentos Forçados e de outras convenções em matéria de direito internacional 
humanitário, na sequência dos compromissos assumidos com o Comité Internacional da Cruz 
Vermelha (CICV). 

A União Europeia reiterou a importância da implementação do direito internacional 
humanitário em várias declarações feitas nas Nações Unidas em 2012. Numa declaração feita no 
Conselho de Segurança da ONU em 25 de junho, relativa à proteção de civis em conflitos armados, 
a UE lamentou que as partes implicadas em conflitos armados violem frequentemente as obrigações 
que lhes incumbem, ao abrigo do direito internacional humanitário, do direito internacional dos 
direitos humanos e do direito dos refugiados aplicável, de proteger civis. A União Europeia partilha 
a profunda preocupação do Secretário-Geral da ONU com situações, como no Afeganistão, no 
Sudão do Sul, no Sudão, na República Democrática do Congo e na Somália, em que populações 
civis, em especial mulheres e crianças, continuam a ser alvo de vários tipos de violência extrema. A 
UE exprimiu a sua viva preocupação com o impacto humanitário do uso de armas em zonas de 
grande densidade populacional; tomou nota da posição do CICV que defende que o uso de armas 
explosivas com uma vasta área de impacto em zonas de grande densidade populacional deve ser 
evitado, e apelou a uma abordagem mais sistemática e proativa da questão. A UE assinalou que o 
reforço da responsabilização é um elemento importante para um melhor cumprimento pelas partes 
implicadas em conflitos armados das suas obrigações internacionais, e sublinhou que incumbia 
sobretudo às autoridades nacionais assegurar essa responsabilização. A União Europeia considerou 
que é de toda a conveniência o maior recurso a comissões de inquérito e a missões de averiguação, 
bem como a remissão dessas situações para o Tribunal Penal Internacional. A União apoiou 
igualmente a instauração de um ambiente em que todos os indivíduos, instituições e organismos 
sejam chamados a prestar contas, segundo as normas e os procedimentos do direito internacional 
humanitário aplicável, e advogou que todos os Estados colaborem ativamente com o CICV nos seus 
esforços para melhorar o cumprimento do direito internacional humanitário. 
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Numa declaração proferida na Sexta Comissão da Assembleia-Geral da ONU, em 22 de outubro 

de 2012, relativa ao Estatuto dos Protocolos Adicionais às Convenções de Genebra, a União 

Europeia salientou que a promoção e o respeito do direito internacional humanitário é fundamental 

para garantir a proteção das vítimas de conflitos armados. A UE instou os Estados que ainda o não 

tenham feito a aderir a todos os Protocolos Adicionais às Convenções de Genebra. Quando 

aplicável e adequado, a UE incentiva todas as partes a ponderarem a possibilidade de recorrerem 

aos serviços da Comissão Internacional para o Apuramento dos Factos instituída nos termos do 

artigo 90.º do Protocolo I Adicional às Convenções de Genebra. Numa declaração sobre Práticas 

Israelitas que Afetam os Direitos Humanos do Povo Palestiniano, proferida em 9 de novembro na 

Quarta Comissão, a União Europeia lembrou a aplicabilidade do direito internacional humanitário 

na Palestina, incluindo a aplicabilidade da Quarta Convenção de Genebra relativa à proteção de 

civis, e apelou ao pleno respeito do direito internacional humanitário neste contexto. Dirigindo-se à 

Assembleia Geral, em 13 de dezembro, a propósito do reforço da coordenação da assistência 

humanitária em caso de catástrofe, a União instou todos os Estados e partes a respeitar as suas 

obrigações em matéria de direito internacional humanitário e instou as partes beligerantes a 

protegerem o pessoal com funções médicas, assim como os seus meios de transporte, bens e 

instalações médicas, em conformidade com toda a legislação internacional pertinente, incluindo em 

matéria de direito internacional humanitário. 

Na Conferência da ONU dedicada a um Tratado sobre o Comércio de Armas, a União Europeia e 

os seus Estados-Membros manifestaram a sua firme convicção de que as transferências de armas 

devem ser recusadas nos casos em que haja um risco evidente de as armas serem utilizadas para 

violações graves do direito internacional em matéria de direitos humanos ou do direito internacional 

humanitário. 
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A UE apelou repetidamente a todas as partes do conflito sírio para que respeitassem o direito 

internacional humanitário. Em 23 de janeiro de 2012, as conclusões do Conselho condenaram a 

violência contra civis e instaram as autoridades sírias a garantir a segurança dos jornalistas no país. 

As conclusões do Conselho de 27 de fevereiro congratularam-se com a resolução da Assembleia 

Geral da ONU sobre a Síria e deploraram as inúmeras vítimas civis, apelando ao Presidente Assad 

para que cessasse imediatamente o massacre de civis. A UE apelou a todas as partes para que 

respeitassem a imparcialidade e independência das organizações humanitárias, e condenou os 
ataques ilegais ao pessoal médico portador do símbolo do Crescente Vermelho. Em 

15 de março, data do aniversário da insurreição, a Alta Representante condenou o massacre de civis, 

apelando a um acesso humanitário imediato e a uma investigação sobre as conclusões da Comissão 

Internacional Independente de Inquérito, que apontam para crimes contra a humanidade e outras 

violações graves dos direitos humanos cometidas pelo regime. Em 23 de março, as conclusões do 

Conselho exprimiram preocupação pela degradação da situação humanitária da população civil 

síria, e instaram as autoridades sírias a conceder às organizações humanitárias um acesso imediato e 

sem restrições a todas as regiões da Síria. A União Europeia saudou a adoção da resolução do 

Conselho dos Direitos do Homem sobre a situação dos direitos humanos na Síria, bem como a 

prorrogação do mandato da Comissão Internacional Independente de Inquérito, sublinhando que 

não deveria haver impunidade para os autores de crimes contra a humanidade e de outras violações 

graves de direitos humanos. 

 

Em 27 de maio, a Alta Representante fez uma declaração em que condenava da forma mais 

vigorosa o massacre de mais de 90 pessoas cometido pelo regime sírio contra a sua própria 

população civil. Em 23 de julho, as conclusões do Conselho exprimiram profunda preocupação com 

a situação dos direitos humanos e as violações do direito internacional humanitário na Síria. A 

União Europeia apelou a todas as partes para que respeitassem o direito internacional humanitário e 

autorizassem o acesso seguro e sem restrições dos trabalhadores humanitários. Em 15 de outubro, as 

conclusões do Conselho instaram todas as partes do conflito a respeitar plenamente as suas 

obrigações jurídicas e morais de proteção dos civis e reiteraram o apoio da UE às investigações da 

Comissão Internacional Independente, incluindo às alegações de crimes de guerra e de crimes 

contra a humanidade. Nas conclusões do Conselho de 10 de dezembro, a União saudou a adoção da 

resolução sobre a Síria da Terceira Comissão da Assembleia Geral da ONU e convidou o Conselho 

de Segurança da ONU a abordar a situação na Síria sob todos os seus aspetos, inclusive quanto à 

necessidade de recorrer para o Tribunal Penal Internacional. 
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No que respeita à República Democrática do Congo, a Alta Representante fez uma declaração em 

14 de março de 2012 saudando a decisão do Tribunal Penal Internacional no processo de Lubanga 

Dyilo. Em 7 de junho, a Alta Representante condenou o massacre de civis por forças armadas na 

região do Kivu e reiterou o firme empenhamento da União Europeia em lutar contra a impunidade 

dos autores do crime e em levá-los a julgamento. Em 25 de junho, as conclusões do Conselho 

registaram com apreensão o agravamento das condições de segurança e da situação humanitária no 

leste da RDC, e apelaram a todas as partes implicadas que permitissem o acesso à assistência 

humanitária. As conclusões do Conselho de novembro reiteraram este apelo e frisaram que todos os 

responsáveis pela violência contra civis, sobretudo contra mulheres e crianças, deveriam prestar 

contas. 

 

Em 14 de maio de 2012, as conclusões do Conselho relativas ao Processo de Paz no Médio Oriente 

recordaram a aplicabilidade do direito internacional humanitário na Palestina, incluindo a 

Quarta Convenção de Genebra relativa à proteção de civis. Em 9 de novembro, as conclusões do 

Conselho sobre o Processo de Paz no Médio Oriente exprimiram uma profunda preocupação com a 

situação em Gaza e em Israel, condenaram o ataque deliberado a civis inocentes e instaram todas as 

partes a respeitar plenamente o direito internacional humanitário. 

 

Em 23 de janeiro de 2012, as conclusões do Conselho recordaram ao Governo do Sudão a sua 

responsabilidade pela proteção de todos os civis no território nacional, apelaram a uma total 

colaboração com o TPI e sublinharam a importância da responsabilização por violações dos direitos 

humanos e do direito internacional humanitário. Em 3 de março, a Alta Representante fez uma 

declaração onde registava a decisão do TPI de emitir um mandado de captura contra o ministro 

sudanês da defesa, Abdelrahim Mohamed Hussein, por crimes contra a humanidade e crimes de 

guerra, lembrando que os crimes mais graves que preocupam a comunidade internacional não 

podem ficar impunes. Em 23 de julho, as conclusões do Conselho exprimiram preocupação com a 

deterioração da situação humanitária no Cordofão do Sul e no Nilo Azul, e exortaram as autoridades 

sudanesas a permitir um acesso imediato e livre às agências internacionais humanitárias. Em 

18 de outubro, a Alta Representante condenou um ataque a um comboio de veículos de soldados da 

paz pertencentes à Operação Híbrida da União Africana e das Nações Unidas no Darfur (MINUAD) 

e instou o governo do Sudão a garantir que os autores do ataque sejam julgados. 
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Em 23 de abril de 2012, as conclusões do Conselho sobre o Mali exortaram todas as partes no 

conflito a respeitar plenamente o direito internacional humanitário e os direitos humanos e a 

permitir um acesso imediato e livre à ajuda humanitária. O Conselho louvou igualmente os Estados 

vizinhos pela assistência prestada em cumprimento das obrigações de direito humanitário 

internacional. Em 17 de maio, a Alta Representante manifestou preocupação pelo facto de o 

controlo das regiões do norte do Mali pelas forças rebeldes estar a impedir a entrega de assistência 

humanitária essencial e apelou a todas as partes implicadas para que abrissem corredores 

humanitários. Em 15 de outubro, as conclusões do Conselho reafirmaram o empenhamento da 

União Europeia em assistir o Mali na resolução da crise através de esforços humanitários 

continuados, e recordaram a obrigação de garantir que todos os intervenientes humanitários 

usufruíssem de um acesso livre e sem restrições aos grupos vulneráveis. 

 

A União continuou a acompanhar ativamente a questão das empresas militares e de segurança 

privadas, mantendo-se empenhada em prevenir ou reparar as eventuais violações dos direitos 

humanos eventualmente relacionadas com as atividades das empresas militares e de segurança 

privadas (EMSP). A UE atribui grande valor a um debate aberto e inclusivo que permita uma 

melhor perceção da complexidade das questões relacionadas com a regulação, o controlo e a 

supervisão das atividades das EMSP. A este respeito, a UE considera que o Documento de Montreux 

tem uma importância capital, porquanto expõe as obrigações jurídicas internacionais pertinentes e 

as boas práticas para os Estados relativamente às operações das empresas militares e de segurança 

privadas durante conflitos armados. A UE manifestou o seu apoio público ao Documento de 

Montreux em 26 de julho de 2012, tendo sido a primeira organização internacional a fazê-lo. 

A UE continuou também a participar ativamente no grupo aberto intergovernamental da ONU para 

as EMSP, criado pelo Conselho dos Direitos do Homem da ONU, que realizou a sua segunda sessão 

em 13-17 de agosto de 2012. Neste contexto, a UE convidou também os países terceiros a 

manifestarem o seu apoio ao Documento de Montreux, já que este oferece um contributo concreto 

para a implementação das obrigações internacionais existentes. 

 

Na qualidade de empregador de determinados serviços prestados por EMSP, o Serviço Europeu 

para a Ação Externa começou a analisar os contratos com essas empresas, a fim de garantir a sua 

plena compatibilidade com o direito internacional humanitário e outras normas jurídicas aplicáveis, 

para garantir a responsabilização por quaisquer violações que possam ocorrer. 
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A União continuou a defender veementemente o respeito do direito internacional humanitário no 

quadro da ajuda humanitária em 2012. A Comissária Kristalina Georgieva denunciou as violações 

do direito internacional humanitário em situações de conflito armado, tal como na Síria e no Mali, e 

apelou a todos os combatentes para que cumprissem a lei e protegessem as pessoas estranhas às 

hostilidades, garantindo nomeadamente o acesso seguro por parte das organizações humanitárias 

neutras. Em 6 de novembro de 2012, no seu discurso sobre a "Resposta humanitária à crise síria", a 

Comissária Georgieva salientou que o direito internacional humanitário era uma obrigação de todas 

as partes no conflito. Em 4 de dezembro de 2012, no discurso que proferiu na conferência do 

Serviço Norueguês de Apoio aos Refugiados, relativo aos "Princípios na Prática: a Salvaguarda da 

Ação Humanitária", a comissária defendeu que os princípios humanitários de humanidade, 

imparcialidade, neutralidade e independência eram mais válidos do que nunca no atual contexto de 

novos intervenientes numa resposta humanitária. 

 

Ao longo de 2012, a UE facultou financiamento a um projeto empreendido pelo Serviço 

Norueguês de Apoio aos Refugiados e pelo Overseas Development Institute (Instituto do 

Desenvolvimento Ultramarino), que visava identificar a forma como os princípios humanitários são 

aplicados na prática a fim de reforçar a sua operacionalização. Neste contexto, teve lugar em 

Bruxelas, em dezembro de 2012, uma conferência de alto nível sobre princípios humanitários. A 

Comissão ofereceu também apoio financeiro a outro projeto, executado pela Swiss Foundation for 

Mine Action (Fundação Suíça para a Desminagem) e a Geneva Call (Apelo de Genebra), destinado 

a ministrar formação a intervenientes armados não estatais no domínio do direito internacional 

humanitário e normas humanitárias conexas. 

 

Por último, a UE financiou um projeto da Cruz Vermelha finlandesa destinado a aumentar o 

conhecimento do direito internacional humanitário e dos princípios humanitários por parte de 

organizações humanitárias europeias e seus parceiros encarregados da execução em países 

propensos a conflitos ou em situação de pós-conflito. 
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A UE manteve a sua apreensão de que o fornecimento da ajuda humanitária da UE pudesse ser 

impedido por legislação antiterrorista de aplicação extraterritorial, com disposições de efeito 

criminalizador do apoio material a organizações designadas, independentemente do caráter 

humanitário desse tipo de ações ou da ausência de qualquer intenção de apoiar atos terroristas. No 

seguimento da decisão do Supremo Tribunal dos EUA no processo Holder contra Humanitarian 

Law Project, que confirmou a constitucionalidade das disposições da legislação norte-americana 

que proíbem que seja dada formação em direito internacional humanitário a determinadas entidades 

designadas, a Comissão continuou a debater esta questão com as autoridades americanas a diversos 

níveis, como o Departamento de Estado e o Departamento de Justiça. 

 

VI. Colaboração com os parceiros bilaterais 

A UE colocará os direitos humanos no cerne das suas relações com todos os países terceiros, 

nomeadamente os seus parceiros estratégicos. 

 
Primeira Semana Europeia dos Direitos Humanos (3 a 14 de dezembro de 2012) no Brasil 

 

Para assinalar o Dia Internacional dos Direitos do Homem (10 de dezembro), que foi também o dia 

em que a União Europeia recebeu o Prémio Nobel da Paz de 2012, a Delegação da UE em Brasília 

organizou uma série de eventos culturais, que incluíram um seminário de defensores dos direitos 

humanos, a exibição de filmes, debates, o lançamento de uma publicação consagrada aos defensores 

dos direitos humanos, e ainda um concerto de gala. Os eventos foram organizados em coordenação e 

cooperação com a EUNIC e com os Estados-Membros da UE em Brasília, bem como com o 

Secretariado de Direitos Humanos do Brasil, as Nações Unidas (incluindo o ONUSIDA, o UNFPA 

e as agências da ONU Mulheres), o Ministério Público do Brasil e a Universidade de Brasília. 

Todos eles incidiam no vasto tema dos direitos humanos e tinham um propósito comemorativo. 

Um dos eventos mais significativos da semana foi o Seminário de Defensores dos Direitos 

Humanos, custeado pelo Mecanismo de Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil. O seminário 

contou com a participação dos mais representativos e conhecidos defensores dos direitos humanos 

do país (que vivem todos sob ameaça e proteção e representam diversos problemas), das 

organizações que atuam em sua defesa, bem como de representantes dos programas a nível federal e 

estadual que visam protegê-los. Houve um amplo leque de participantes, que fizeram relatos 

inflamados do que significa viver debaixo da ameaça. 
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31. Impacto no terreno através de abordagens adaptadas a cada país 
 

Na Secção 31 ("Impacto no terreno através de abordagens adaptadas a cada país") do Plano de Ação 

da UE para os Direitos Humanos e a Democracia, adotado em junho de 2012, é assumido o 

compromisso de "assegurar um seguimento pormenorizado das estratégias nacionais de direitos 

humanos mediante relatórios de situação e revisões anuais". 

A UE introduziu as suas estratégias por país no domínio dos direitos humanos para chegar a 

uma abordagem mais orientada e coerente das questões de direitos humanos em países terceiros. 

Essas estratégias foram concebidas de modo a obter uma melhor perceção dos grandes desafios no 

domínio dos direitos humanos e a centrar a ação da UE nas principais prioridades – estratégicas e 

financeiras –, tornando assim a ação da UE mais eficaz e adaptada aos seus objetivos. 

Desde o início do exercício foram formuladas mais de 140 estratégias por país no domínio dos 

direitos humanos, das quais 48 receberam a aprovação final do CPS em 2012. Em dezembro 

de 2012 foi lançado um processo de seguimento e monitorização da execução das estratégias por 

país no domínio dos direitos humanos. 
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32. Impacto através do diálogo 
 

A UE, que atribui a maior importância aos diálogos com países terceiros em matéria de direitos 

humanos, considerando-os ferramentas eficientes de empenhamento e cooperação bilateral na 

promoção e proteção dos direitos humanos, continuou a esforçar-se para aumentar a eficácia desses 

diálogos durante o ano de 2012 mediante, nomeadamente: 

 

• O estabelecimento de nexos mais estreitos entre os diálogos sobre direitos humanos e outros 

instrumentos, nomeadamente as novas estratégias por país no domínio dos direitos humanos, 

e também noutras áreas estratégicas – por exemplo, a conversão do diálogo local com a 

Colômbia num diálogo a nível da capital, no quadro do novo acordo de comércio livre; 

 

• O reforço do diálogo e da cooperação em matéria de direitos humanos com os parceiros 

estratégicos da UE. Em 2012, o conteúdo e o formato dos diálogos com o Brasil e o México 

foram reforçados graças à realização (pela primeira vez) de sessões de alto nível em Bruxelas. 

Foi formalizado com a África do Sul um novo diálogo sobre direitos humanos, e foram 

encetadas consultas nessa matéria com a República da Coreia; 

 

• A implantação de boas práticas em todos os formatos de diálogo sobre os direitos humanos, 

incluindo as cimeiras, graças nomeadamente à melhor integração desses diálogos na relação 

global com o país terceiro em causa e à tónica colocada no seguimento dado aos diálogos 

através de planos de ação, reformas legislativas e projetos concretos, que a UE pode apoiar 

por meio dos seus instrumentos, incluindo a ajuda à cooperação. Os diálogos sobre direitos 

humanos no contexto da PEV mantiveram-se como boa prática neste contexto; 
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• Um grande cuidado na definição das ordens do dia dos diálogos sobre direitos humanos, com 

incidência na situação interna nesse domínio, incluindo casos individuais, e procurando ao 

mesmo tempo atender aos pedidos dos países parceiros para que fossem debatidas questões 

internas da UE nesse mesmo domínio, em estreita cooperação com os Estados-Membros da 

UE. As questões multilaterais tratadas nas Nações Unidas e nas organizações regionais 

relevantes são agora inscritas na ordem do dia dos diálogos como pontos "normalizados". 

 

No âmbito desta boa prática, foram efetuadas consultas generalizadas com a sociedade civil, tanto 

a nível dos serviços centrais da UE como no país em questão, bem como sessões informativas 

depois dos diálogos. Além disso, em 2012 tiveram lugar 12 seminários específicos, da iniciativa da 

sociedade civil, com o propósito de informar os diálogos oficiais sobre direitos humanos. 

 

Em 2012 tiveram lugar diálogos formais ou reuniões de subcomités sobre direitos humanos com os 

seguintes parceiros: União Africana, Argentina, Arménia, Azerbaijão, Brasil, Bielorrússia, 

Camboja, Chile, China, Colômbia, Geórgia, Indonésia, Jordânia, Quirguistão, Laos, Líbano, 

México, República da Moldávia, Marrocos, Paquistão, Autoridade Palestiniana, Ucrânia, 

Uzbequistão e Vietname. Realizaram-se consultas sobre direitos humanos com o Japão, a Rússia, os 

Estados Unidos da América e os países candidatos (ARJM, Islândia, Montenegro e Turquia). 

 

Em 2012 não foi possível realizar as sessões dos diálogos sobre direitos humanos estabelecidos com 

o Egito, o Sri Lanca e a Tunísia. As sessões com a Argélia, a Índia, Israel, o Laos, o Tajiquistão e o 

Turquemenistão foram adiadas para o início de 2013. O diálogo sobre direitos humanos com o Irão 

está suspenso desde 2006. 
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Ao longo do ano tiveram lugar sessões informais (nomeadamente por videoconferência e em Nova 

Iorque e Genebra) com um número cada vez maior de parceiros, para abordar temáticas e 

prioridades multilaterais no domínio dos direitos humanos. 

 

Além disso, quase todos os 79 países de África, das Caraíbas e do Pacífico que são partes no 

Acordo de Cotonu encetaram um diálogo com a UE, baseado no artigo 8.º desse Acordo, e que 

inclui uma avaliação periódica da evolução em matéria de respeito pelos direitos humanos, 

princípios democráticos, Estado de direito e boa governação. O artigo 9.º do Acordo de Cotonu 

determina que os direitos humanos, os princípios democráticos e o Estado de direito constituem 

elementos essenciais e estão, enquanto tal, sujeitos à cláusula de resolução de litígios do artigo 96.º, 

segundo a qual podem ser empreendidas consultas e medidas apropriadas, incluindo (em último 

recurso) a suspensão do Acordo, relativamente ao país em questão. Em 2012, continuaram a ser 

aplicáveis medidas apropriadas, incluindo referências a empréstimos do BEI, relativamente a cinco 

países: Zimbabué, Fiji, Guiné, Guiné-Bissau e Madagáscar. 

Além disso, vários Estados-Membros realizaram em 2012 diálogos bilaterais com países terceiros. 

Esses diálogos bilaterais vêm apoiar o quadro dos diálogos sobre direitos humanos da UE, 

acrescentando elementos da experiência e dos conhecimentos dos próprios Estados-Membros, por 

exemplo no que respeita a transições democráticas bem sucedidas. 

 

33. Utilização efetiva e interação dos instrumentos de política externa da UE 
 

Em 2012 a cláusula respeitante aos direitos humanos não foi utilizada como base para a 

aplicação de novas medidas restritivas contra qualquer país terceiro. Deu-se início a um debate 

sobre a definição de critérios para a aplicação da referida cláusula, em que serão tidos em conta os 

pedidos do Parlamento Europeu e da sociedade civil para que a mesma seja aplicada com maior 

uniformidade e coerência relativamente a todos os países parceiros. 
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VII. Ação no âmbito das instituições multilaterais 

34. Fomentar um multilateralismo efetivo – 35. Efetiva partilha de encargos no âmbito da ONU 
 

A UE está plenamente empenhada num sólido e eficaz sistema multilateral de defesa dos direitos 

humanos, que promova o desenvolvimento e a aplicação universal das normas universais em 

matéria de direitos humanos. A UE promove ativamente as suas prioridades nesta matéria, tanto na 

Terceira Comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas como no Conselho dos Direitos do 

Homem, e colabora cada vez mais com países de todas as regiões em iniciativas que contribuem 

verdadeiramente para a proteção e promoção dos direitos humanos. Na ação n.º 34 do seu Plano de 

Ação sobre os Direitos Humanos e a Democracia (2012), a UE comprometeu-se a tornar a sua 

participação nessas instâncias ainda mais eficaz, através de uma abordagem anual e de uma 

sensibilização sistemática para as prioridades da UE na ONU, e através do reforço do atual sistema 

de partilha dos encargos com os Estados-Membros. 

 

67.ª Sessão da Assembleia Geral da ONU 

 

Os trabalhos da Terceira Comissão (Assuntos Sociais, Humanitários e Culturais) da 67.ª sessão da 

Assembleia Geral foram formalmente inaugurados a 8 de outubro e encerrados a 28 de novembro, 

tendo os seus resultados sido confirmados pelo plenário da ONU em dezembro de 2012. 

 

A Terceira Comissão adotou nesta sessão 61 resoluções, 15 das quais por votação. 

A UE conseguiu atingir os grandes objetivos que se tinha proposto para a sessão: as suas cinco 

iniciativas foram adotadas pela Terceira Comissão, com resultados significativos. 

 



 
9431/13  mpm/jcc 135 
ANEXO DG C   PT 

Uma resolução relativa a uma moratória sobre a pena de morte, apresentada por uma ampla 

coligação inter-regional e pelo maior número de copatrocinadores de sempre, foi adotada com mais 

votos a favor do que nos anos anteriores, afirmando a tendência para a abolição. 

 

Pela primeira vez desde 2005 foi adotada por consenso uma resolução sobre os direitos humanos 

em Mianmar/Birmânia, no contexto das reformas em curso no país e na sequência do diálogo com 

ele desenvolvido pela UE. A referida resolução saúda os progressos realizados, chamando por outro 

lado a atenção para os problemas de direitos humanos que ainda existem no país, incluindo os 

presos políticos remanescentes, a violência e discriminação contra o povo Rohingya e a situação nas 

zonas de minorias étnicas. 

 

Foi proposto juntamente com o Japão um texto abrangente sobre as persistentes violações dos 

direitos humanos na RPDC, e, facto surpreendente mas que não deixa de ser positivo, a resolução 

foi também adotada sem votação. 

 

A UE suscitou mais uma vez na Terceira Comissão a questão da liberdade de religião e convicção, 

tendo sido adotado por consenso um texto abrangente, centrado nos direitos humanos. Acabou por 

ser possível consolidar uma resolução da OCI destinada a combater a intolerância, os estereótipos 

negativos, a estigmatização, a discriminação, o incitamento à violência e a violência, apesar das 

intensas negociações realizadas para encontrar uma formulação aceitável no contexto das reações a 

um vídeo e desenhos animados na Internet pouco antes do início da sessão. 

 

A UE e o GRULAC conseguiram chegar a consenso em torno de uma resolução relativa aos direitos 

da criança, a qual se centra nos direitos das crianças indígenas e prorroga o mandato do 

Representante Especial do Secretário-Geral para a violência contra as crianças, que passa a ser 

financiado pelo orçamento normal da ONU. 
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A UE também deu todo o apoio às resoluções específicas por país sobre o Irão e a Síria, que foram 

adotadas por votação, embora não tenha havido este ano nenhuma moção de não ação. A resolução 

sobre o Irão apresentada pelo Canadá, e apoiada pela UE, foi adotada com mais de 80 votos a favor, 

o que traduz o apoio contínuo dado à iniciativa. A resolução sobre os direitos humanos na Síria foi 

proposta por um vasto grupo inter-regional, liderado por países árabes, e adotada com o maior apoio 

dado até à data a uma resolução sobre um país votada na Terceira Comissão. 

 

A Terceira Comissão avançou noutras prioridades da UE, como a igualdade de género e a promoção 

da mulher, tendo adotado sem votação uma resolução sobre a eliminação de todas as formas de 

violência contra as mulheres1 e a primeira resolução da AGNU para condenar e pôr termo à prática 

da mutilação genital feminina. 

 

A UE esteve unida na esmagadora maioria das votações de resoluções (13 das 15) e colaborou com 

os países terceiros a fim de melhorar os textos (por exemplo, a resolução sobre o racismo) antes da 

Terceira Comissão. As realizações da UE durante a 67.ª sessão da Terceira Comissão da AGNU 

representaram um esforço coletivo substancial, tendo quase todos os Estados-Membros assumido a 

partilha de encargos e muitos (12) a apresentação de iniciativas nacionais2. A UE também se uniu 

nas ações de sensibilização e movimentação de influências. 

 

A UE continuou a esforçar-se para granjear apoio para os problemas da comunidade LGBT, tendo 

organizado um evento inter-regional paralelo de alto nível sobre a importância da liderança na luta 

contra a homofobia, que contou com a presença do Secretário-Geral da ONU. 

 

                                                 
1 Apoiada por mais de 100 copatrocinadores de todas as regiões. 
2 Intensificação dos esforços para eliminar todas as formas de violência contra as mulheres 

(NL + FR), Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes (DK), 
Comité contra a Tortura (DK), Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Racial (SI + BE), Direitos Humanos na Administração da Justiça 
(AT), Execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias (SE), Convenção Internacional para a 
Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados (ARG, FR e MO), 
Reforço do Programa de Prevenção da Criminalidade e de Justiça Penal da ONU (IT), 
Regresso ou restituição de bens culturais aos países de origem (EL), Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e respetivo Protocolo Facultativo (SE, MX, NZ), 
Comissão dos Direitos da Criança (SI e Costa Rica), Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (nórdicos). 
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Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas 

A UE mostrou-se novamente muito ativa nas três sessões ordinárias do Conselho dos Direitos do 

Homem de 2012, bem como na sua sessão extraordinária, consagrada à situação na Síria. Este país 

manteve-se no topo da ordem do dia do CDH durante todo o ano, tendo sido adotadas em todas as 

sessões resoluções a seu respeito (duas delas apresentadas pela UE). O mandato da Comissão de 

Inquérito sobre a Síria foi prorrogado até março de 2013. 

Na sessão de março do CDH, a UE apresentou também duas propostas de resoluções, uma sobre 

Mianmar/Birmânia e outra sobre a República Popular Democrática da Coreia (juntamente com o 

Japão), que prorrogam os mandatos dos respetivos Relatores Especiais, bem como iniciativas sobre 

a liberdade de religião e convicção e os direitos da criança (juntamente com o GRULAC), todas 

adotadas por consenso. A UE apoiou, além disso, uma resolução que prorroga o mandato do Relator 

Especial para o Irão. 

 

Em junho, a UE propôs (com sucesso) a criação de um novo mandato específico para a Bielorrússia, 

que congregou um apoio inter-regional, tendo sido nomeado, em setembro, um Relator Especial 

para a situação nesse país. O CDH nomeou ainda um Relator Especial para a Eritreia, com o apoio 

da UE, e renovou os mandatos dos peritos independentes para o Haiti, a Costa do Marfim e a 

Somália. 

 

O CDH debruçou-se também sobre a situação noutros países, como a Tunísia (na declaração da UE 

ad ponto 10, relativo à cooperação técnica foi destacada a evolução positiva). No que respeita ao 

Barém, a maior parte dos Estados-Membros da UE apoiou uma declaração inter-regional conjunta, 

liderada pela Suíça (ponto 4), que mostra preocupação com a situação dos direitos humanos e insta 

à implementação das recomendações da Comissão Independente de Inquérito para o Barém e à 

cooperação com o ACDH. O envio de uma missão de averiguação sobre os colonatos israelitas 

revelou-se uma questão difícil em termos de unidade da UE. 
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As sessões de 2012 do CDH caracterizaram-se pela diversificação dos promotores de iniciativas 

sobre países específicos, incluindo o Grupo da África ou um grupo de países africanos, e pela 

condução da iniciativa sobre a Síria, desde setembro, por um grupo liderado por países árabes. 

 

A UE apoiou também os importantes trabalhos temáticos do CDH. Apoiou ativamente a realização 

de um painel de sensibilização para a violência e a discriminação com base na orientação sexual e 

na identidade de género, que foi bem sucedido apesar do abandono orquestrado da sala pelos 

membros da OCI. A UE também teve uma participação construtiva no tocante às resoluções sobre a 

violência contra as mulheres e a discriminação contra as mulheres. Continuou a defender a 

participação de ONG nas reuniões da ONU e condenou as represálias contra os defensores dos 

direitos humanos, incluindo os que cooperam com os mecanismos da ONU para defesa dos direitos 

humanos. 

 

Além disso, vários Estados-Membros da UE, a título individual ou em cooperação com países 

terceiros, promoveram com sucesso iniciativas temáticas (relativas, por exemplo, aos direitos 

humanos, à democracia e ao Estado de direito, ao tráfico de pessoas, à detenção arbitrária, ao direito 

à educação, à liberdade de expressão e à Internet, aos deslocados internos e à objeção de 

consciência). 

A UE trabalhou também no sentido de o CDH se centrar em iniciativas que contribuam 

verdadeiramente para a proteção e promoção dos direitos humanos. A UE dialogou, pois, com 

outros parceiros acerca de iniciativas potencialmente problemáticas (como a resolução de Cuba 

sobre o direito à paz) e defendeu a validade e a aplicação universais dos direitos humanos no 

contexto de uma resolução sobre os valores tradicionais, embora a votação tenha tido resultados 

desencorajadores. 

A UE também ampliou as suas atividades de diplomacia pública e coorganizou mais reuniões, 

designadamente um evento paralelo sobre as mulheres defensoras dos direitos humanos 

(coorganizado com o Brasil), que contou com uma numerosa participação. 
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Ao longo das três sessões, a UE conseguiu manter-se unida, com exceção das votações divergentes 

a propósito dos colonatos israelitas e das alterações propostas pela Rússia para a resolução sobre a 

Líbia. No entanto, a UE não se poupou a esforços para, tanto em conjunto como a nível bilateral, 

exortar Israel a reatar o diálogo com o CDH e o ACDH, na sequência da sua suspensão das relações 

após a criação de uma missão de averiguação sobre os colonatos israelitas na sessão de março. 

Além disso, a UE pronunciou-se a favor da universalidade do Exame Periódico Universal e exortou 

Israel a cooperar com esse mecanismo. 

 

Embora o orçamento da UE inclua uma contribuição anual para o orçamento do ACDH para 

apoiar ações específicas do Alto Comissariado, o apoio dado em 2012 faz parte de uma contribuição 

ad hoc para o orçamento do Alto Comissariado num montante de 10 milhões de euros, concedida 

para enfrentar o aumento imprevisto da sua carga de trabalho na África do Norte e na Ásia e para 

atenuar os efeitos da redução do contributo financeiro dos membros da ONU num momento crucial. 

 

36. Reforçar os mecanismos regionais de direitos humanos 

 

Em 2012, a União Europeia desenvolveu a sua ação de apoio aos mecanismos regionais de direitos 

humanos. 

 

O diálogo em matéria de direitos humanos com a União Africana foi revitalizado graças à 

realização, em novembro, de uma sessão de alto nível conduzida pela nova Comissária da UA para 

os Assuntos Políticos, Aisha Abdullahi, e pelo Representante Especial da UE para os Direitos 

Humanos, Stavros Lambrinidis. Foram aprovadas de comum acordo metas para reforçar a 

cooperação no sentido da abolição da pena de morte, da implementação da resolução 1325 do 

CSNU (mulheres, paz e segurança) e da partilha de módulos de formação para missões de 

manutenção da paz relativos às questões de género, às crianças e aos direitos humanos. 

 

Foi lançada a cooperação no domínio dos direitos humanos com a Liga dos Estados Árabes, com 

base na declaração UE-LEA feita no Cairo em 13 de novembro de 2012. O programa de trabalho 

conjunto aprovado na mesma reunião inclui a cooperação em matéria de direitos humanos, centrada 

no diálogo e no intercâmbio de conhecimentos sobre o cumprimento das normas internacionais de 

direitos humanos, bem como o desenvolvimento dos mecanismos de direitos humanos da LEA e a 

integração dos direitos humanos nas suas atividades. 
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Nos seus diálogos bilaterais com os países latino-americanos, a UE reiterou a importância dos 

mecanismos regionais independentes e a necessidade de salvaguardar o acervo e a integridade do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

 

Foi prosseguido o diálogo com a OCI, nomeadamente no âmbito da implementação da 

Resolução 16/18 do Conselho dos Direitos Humanos e de outras resoluções consensuais sobre a luta 

contra a intolerância religiosa e sobre a liberdade de religião ou convicção. 

 

Graças a um projeto financiado pelo IEDDH, foi desenvolvida com o Fórum das Ilhas do Pacífico 

uma cooperação concreta para a ratificação dos instrumentos internacionais de direitos humanos. 

 

A UE encorajou e acompanhou de perto a adoção pela ASEAN de uma carta dos direitos humanos, 

e apelou ao cumprimento das normas internacionais de direitos humanos. 

 

Por último, no âmbito do 14.º fórum anual UE-ONG, dedicado ao papel dos mecanismos regionais 

e à sua cooperação com a sociedade civil (Bruxelas, dezembro), foi dado um forte encorajamento e 

realizado um profícuo intercâmbio de experiências sobre a implementação das normas universais 

dos direitos humanos pelos mecanismos regionais. Os numerosos mecanismos regionais que se 

fizeram representar não deixaram de aproveitar esta oportunidade. O fórum, inaugurado pelo REUE 

Stavros Lambrinidis, recebeu contributos da Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, 

Navi Pillay, do Comissário do Conselho da Europa para os Direitos Humanos, Niels Muiznieks, da 

Presidente da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, Dupe Atoki, da Presidente 

da Subcomissão dos Direitos do Homem do Parlamento Europeu, Barbara Lochbihler, do Vice-

presidente da FIDH, Arnold Tsunga, bem como de muitos representantes da sociedade civil e de 

mecanismos regionais, como a OEA, a OSCE, a ASEAN, a Liga dos Estados Árabes e a 

Organização da Cooperação Islâmica. 
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Conselho da Europa 

 

Em 2012 a cooperação entre a UE e o Conselho da Europa continuou a aprofundar-se. Na sequência 

do Memorando de Acordo de 2007, ambas as organizações mantêm contactos regulares, tanto a 

nível político como operacional, e a cooperação em matéria de direitos humanos, Estado de direito e 

democratização ocupa um lugar predominante no seu relacionamento. 

 

A fim de promover a proteção dos direitos fundamentais na UE, o Tratado de Lisboa conferiu 

mandato à UE para aderir à Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH). O projeto de 

acordo a nível de peritos celebrado em 2011 foi objeto de debates ulteriores na UE, ao nível do 

Grupo dos Direitos Fundamentais, visto que alguns aspetos sensíveis da adesão têm que ter em 

conta a especificidade da arquitetura institucional da UE. Em junho de 2012, as negociações foram 

reatadas com base das propostas de alteração da UE. 

O Presidente da Comissão, a Alta Representante/Vice-Presidente e os Comissários competentes 

reuniram-se periodicamente com altos funcionários do Conselho da Europa, incluindo o Secretário-

-Geral e o Comissário para os Direitos Humanos. A UE manifestou especial apreço pelo trabalho 

dos órgãos especializados do Conselho da Europa no sentido de acompanhar e aconselhar os 

respetivos Estados membros a respeito das normas de direitos humanos. 

Como acontece todos os anos, em 2012 a UE realizou consultas sobre o seu pacote "alargamento" 

com o Conselho da Europa. Em novembro de 2012, a UE manteve igualmente consultas com o 

Conselho da Europa e respetivos órgãos de supervisão durante a elaboração dos relatórios anuais no 

contexto da PEV. A UE continuou a beneficiar de uma boa cooperação com o Comissário do 

Conselho da Europa para os Direitos Humanos, e foram estabelecidos contactos diretos e regulares 

com o recém-nomeado REUE para os Direitos Humanos. 
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A UE continua a contribuir grandemente para as ações desenvolvidas pelo Conselho da Europa, 

graças ao financiamento de programas e atividades comuns. A UE e o Conselho da Europa têm 

vindo a executar um número crescente de programas conjuntos nos domínios do Estado de direito, 

da democracia e dos direitos humanos, que ascenderam em 2012 a 101 milhões de euros 

(cofinanciados pela UE a uma taxa média de 89%). Em 2012, face aos resultados promissores do 

Mecanismo para a Parceria Oriental instituído pelo Conselho da Europa, a UE lançou um 

"programa de reforço da reforma democrática nos países do Mediterrâneo do Sul" (programa 

conjunto UE-Conselho da Europa orçado em 4,8 milhões de euros para 30 meses), que visa 

melhorar a situação dos direitos humanos e do Estado de direito e o processo de democratização nos 

países do Mediterrâneo do Sul, no espírito da Política Europeia de Vizinhança renovada da UE. 

Com os países da Ásia Central foi implementada uma abordagem cooperativa reforçada semelhante, 

a fim de apoiar os progressos no sentido da democracia pluralista e da boa governação. No âmbito 

da iniciativa UE-Ásia Central para o reforço do Estado de direito, está a ser preparado o seguimento 

a dar a um programa regional conjunto da Comissão de Veneza que visa desenvolver a legislação e 

as práticas judiciais. Na revisão da estratégia da UE para a Ásia Central, é feita menção específica à 

Política de Vizinhança do Conselho da Europa, considerando-se que dá um apoio importante à 

segurança e estabilidade da região. 

 

OSCE 

 

Em 2012 a UE continuou a ser um dos principais apoiantes da OSCE e a dar um contributo 

substancial para os trabalhos desta organização. Contando com quase metade dos membros da OSCE, 

cuja composição aumentou em 2012 (a Mongólia tornou-se o 57.º Estado Participante), a UE 

continuou a apoiar os esforços da OSCE para reforçar a segurança nas três dimensões da sua ação: 

• a dimensão político-militar; 

• a dimensão económica e ambiental; 

• a dimensão humana. 
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No que toca à dimensão humana, o ano de 2012 (durante o qual a Irlanda exerceu a Presidência) 

produziu resultados mistos. Pelo segundo ano consecutivo, e apesar de todos os esforços 

desenvolvidos pela Presidência em exercício e pela União Europeia, o Conselho Ministerial reunido 

em Dublim, em dezembro de 2012, não conseguiu chegar a um consenso sobre a adoção de 

decisões ministeriais respeitantes à dimensão humana, devido nomeadamente à oposição de 

determinados Estados participantes à reafirmação dos compromissos existentes ou ao reforço das 

atividades da OSCE nos domínios da liberdade dos meios de comunicação social e da liberdade de 

associação e de reunião. Apesar de não ter havido progressos, a UE continuará a promover a 

liberdade de expressão e a liberdade dos meios de comunicação social, inclusive em linha, bem 

como a defender a segurança dos jornalistas e a reforçar a liberdade de reunião e associação, no 

âmbito das instâncias da OSCE. 

 

Devido à divergência de posições dos Estados participantes, não foi possível terminar a análise dos 

eventos respeitantes à dimensão humana, que visa melhorar o planeamento e acompanhamento 

desses eventos e que foi iniciada pela Presidência suíça do Comité para a Dimensão Humana e 

prosseguida pela Presidência em exercício da OSCE, com o firme apoio da UE. No entanto, a UE 

considera que o atual método de análise da concretização dos compromissos da OSCE é 

satisfatório, desde que haja vontade política: o verdadeiro problema não está na forma. 

 

A UE continuou a utilizar os Conselhos Permanentes semanais e as reuniões mensais dos Comités 

da OSCE que se ocupam da dimensão humana para passar em revista os compromissos 

dos 57 Estados participantes da OSCE em matéria de direitos humanos e desencadear debates 

francos e abertos sobre a concretização desses compromissos. Foi dado destaque nesses fóruns a 

algumas temáticas relacionadas com os direitos humanos e as liberdades fundamentais que 

preocupam a UE, tais como a segurança dos jornalistas, os direitos da comunidade LGBTI e a 

sociedade civil. 
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A UE tomou igualmente parte no seminário "dimensão humana" da OSCE consagrado ao quadro do 

Estado de direito para combater o tráfico de seres humanos (Varsóvia, 14 a 16 de maio) e nas três 

reuniões "dimensão humana" complementares dedicadas, respetivamente, ao combate ao racismo, à 

intolerância e à discriminação na sociedade através do desporto (Viena, 19 e 20 de abril), às eleições 

(Viena, 12 de julho) e à liberdade de reunião e de associação (Viena, 8 e 9 de novembro), bem como 

na conferência da Presidência em exercício sobre a liberdade na Internet (Dublim, 18 e 19 de junho). 

Além disso, a Delegação da UE em Viena e a Agência dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia organizaram um simpósio sobre a melhoria da situação dos Roma e dos Sinti na UE. Tudo 

isto permitiu à UE apoiar e moldar determinados tópicos que constituem as prioridades da UE no 

âmbito da OSCE, nomeadamente a liberdade dos meios de comunicação social, inclusive na 

Internet, a liberdade de reunião e de associação e todas as formas de tolerância e não discriminação. 

 

Em maio de 2012, a UE contribuiu para a obtenção de um acordo sobre o papel da OSCE na 

facilitação das eleições sérvias no Kosovo. 

 

A reunião anual consagrada à execução dos compromissos assumidos relativamente à dimensão 

humana teve lugar em Varsóvia, de 24 de setembro a 6 de outubro. O Representante Especial da UE 

para os Direitos Humanos, Stavros Lambrinidis, proferiu a declaração da UE na sessão inaugural e 

efetuou consultas com os seus homólogos e com organizações da sociedade civil, cuja presença 

nesta reunião anual deu um caráter único ao fórum. A UE participou ativamente nas sessões de 

trabalho, que permitiram aos Estados participantes e à sociedade civil passar em revista a 

concretização dos seus compromissos relativamente à dimensão humana, bem como formular 

recomendações. Nessa mesma ocasião, o SEAE também patrocinou, juntamente com vários 

Estados-Membros, um – bem sucedido – evento paralelo sobre o combate aos crimes de ódio contra 

pessoas LGBTI. 

 

A UE prosseguiu a sua estreita interação com as estruturas da OSCE através da delegação da UE 

em Viena e dos contactos específicos a nível dos serviços centrais da UE, em particular no tocante a 

questões relativas à observação de eleições, com o ODIHR, o Secretariado da OSCE e o 

Representante da OSCE para a Liberdade dos Meios de Comunicação Social. 
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CONTRIBUTO DO PARLAMENTO EUROPEU PARA O RELATÓRIO ANUAL DA UE SOBRE OS DIREITOS 

HUMANOS E A DEMOCRACIA NO MUNDO (2012) 

 

O Parlamento Europeu (PE) continua empenhado na promoção dos direitos humanos e dos 

princípios democráticos. Durante o ano de 2012 as violações dos direitos humanos foram objeto de 

debates em plenário e de resoluções parlamentares. Os direitos humanos também fazem parte 

integrante do trabalho do Presidente do Parlamento Europeu, que ao longo do ano levantou questões 

pertinentes, tanto em declarações públicas como nas suas reuniões de alto nível. Ao nível das 

comissões do Parlamento Europeu, as questões ligadas aos direitos humanos no mundo são 

especificamente tratadas pela Subcomissão dos Direitos do Homem (DROI) da Comissão dos 

Assuntos Externos. Esta Subcomissão mantém estreitas relações de trabalho com o Serviço Europeu 

para a Ação Externa, com outras instituições da UE e com ONG defensoras dos direitos humanos. 

Em 2012, a DROI efetuou as primeiras trocas formais de pontos de vista com o novo Representante 

Especial da UE para os Direitos Humanos, que servirão de base à condução de consultas regulares 

sobre a política de direitos humanos da UE. Através de reuniões especiais de informação à porta 

fechada, a Subcomissão dos Direitos do Homem acompanhou os diálogos e consultas sobre direitos 

humanos com países terceiros, levados a cabo pelo SEAE. Em 2012, devido ao reforço dos seus 

poderes processuais, a DROI pôde tomar a seu cargo mais relatórios parlamentares, incluindo o 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos, bem como relatórios sobre outras questões 

importantes, como a estratégia da UE em matéria de direitos humanos e o impacto da crise 

económica nos direitos humanos. Ao longo do ano, a DROI efetuou audiências (muitas vezes 

organizadas em conjunto ou em associação com outras comissões ou delegações interparlamentares 

competentes) com vários Relatores Especiais da ONU para os direitos humanos e com destacados 

defensores dos direitos humanos. 
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O Parlamento Europeu procura também realizar a integração das questões de direitos humanos nos 

seus trabalhos, em conformidade com a proclamação, pelos Tratados, dos direitos humanos e da 

democracia como valores fundadores da União e como princípios e objetivos nucleares da ação 

externa da União. Esta tarefa prioritária tem muitas dimensões. As questões de direitos humanos são 

debatidas na Comissão dos Assuntos Externos (AFET) quando se trata de relatórios parlamentares 

sobre a política externa da UE ou de diferentes tipos de acordos internacionais que incluem 

cláusulas relativas aos direitos humanos. Os acordos comerciais que incluem cláusulas de direitos 

humanos são tratados pela Comissão do Comércio Internacional (INTA). A Comissão do 

Desenvolvimento (DEVE) e a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

(FEMM) tratam também regularmente, nas respetivas esferas de competência, aspetos da vertente 

"direitos humanos" das relações externas da UE. Os Presidentes das Comissões AFET e DEVE 

copresidem ao Grupo de Apoio à Democracia e Coordenação Eleitoral (DEG), que alargou o seu 

mandato para além da observação eleitoral, de modo a abranger igualmente as atividades de 

seguimento de eleições e de apoio à democracia em geral. A Comissão das Liberdades Cívicas, da 

Justiça e dos Assuntos Internos (LIBE) é o ator-chave dos direitos fundamentais dentro da União 

Europeia e tem grandes responsabilidades quanto aos aspetos externos das políticas internas da UE, 

por exemplo nos domínios das políticas da migração e do asilo. A Comissão dos Assuntos 

Constitucionais (AFCO) e a Comissão dos Assuntos Jurídicos (JURI) ocupam-se das questões 

constitucionais e jurídicas, incluindo a adesão da UE à Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem, que também terá consequências, ou impacto, nas relações externas da UE. As próprias 

delegações interparlamentares do Parlamento Europeu abordam regularmente questões de direitos 

humanos com os seus interlocutores. 

 

De entre as várias questões estratégicas em que o Parlamento Europeu se concentrou em 2012, 

podemos destacar os seguintes temas essenciais: 
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Política da UE em matéria de direitos humanos 

 

O Parlamento Europeu reconheceu e saudou o facto de que 2012 introduziu um novo capítulo na 

política de direitos humanos da UE, com a adoção do Quadro Estratégico e do Plano de Ação da UE 

para os Direitos Humanos e a Democracia. A revisão foi efetuada com base na Comunicação 

Conjunta da Comissão Europeia e da Alta Representante, de dezembro de 2011, intitulada "Os 

direitos humanos no centro da ação externa da UE – Rumo a uma abordagem mais eficaz." O 

Parlamento Europeu saudou a comunicação e decidiu apresentar a sua posição sobre a revisão num 

relatório de iniciativa própria. 

 

O Parlamento defendeu uma revisão completa das políticas de direitos humanos da UE e apoiou a 

abordagem em três pilares do Conselho: elaboração de um documento estratégico, elaboração de 

um plano de ação, e nomeação de um Representante Especial da UE para os Direitos Humanos. Já 

há muito que PE vinha defendendo uma ação mais eficiente, visível e coerente na política de 

direitos humanos da UE, tendo preconizado em relatórios anuais anteriores a nomeação de um 

Representante Especial da UE (REUE) para os Direitos Humanos. 

 

Representante Especial da UE para os Direitos Humanos 

 

O Relatório Anual do Parlamento Europeu sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo 

em 2010, adotado em abril de 2012, já tecia diversas considerações sobre a revisão e preconizava a 

nomeação de um REUE. Na sequência da adoção do pacote de medidas na área dos direitos 

humanos pelo Conselho dos Negócios Estrangeiros da UE, no mês de junho, o Relatório Anual do 

Parlamento sobre os Direitos Humanos e Democracia no Mundo em 2011, adotado em dezembro 

de 2012, veio sublinhar a necessidade de manter o ritmo mediante uma implementação eficiente e 

medidas ambiciosas, incluindo uma recomendação no sentido da nomeação de um REUE para o 

Tibete, uma avaliação intercalar do novo pacote de medidas na área dos direitos humanos, 

designadamente do Plano de Ação, e uma recomendação no sentido de o Parlamento ser 

amplamente consultado e regularmente informado e de a sociedade civil ser integrada na 

implementação do pacote. 
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Em 13 de junho de 2012, a fim de apresentar a sua perspetiva da questão, o PE adotou uma 

recomendação ao Conselho sobre o REUE, defendendo um mandato forte, independente e flexível, 

e salientando que o mandato do REUE deveria estar em absoluta consonância com os princípios da 

universalidade e da indivisibilidade dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. 

 

Embora a posição do Parlamento concordasse em grande parte com as propostas do Conselho, o PE 

recomendou também uma série de elementos para o mandato que refletiam uma certa diferença em 

relação ao projeto original de mandato proposto pelo Conselho. Alguns desses elementos foram 

incorporados na versão definitiva do mandato adotada pelo Conselho dos Negócios Estrangeiros. O 

PE propunha, em particular, um mandato de dois anos e preconizava uma dotação financeira e 

humana adequada para garantir a eficácia do trabalho do REUE. A recomendação refletia 

igualmente o impulso dado pelo PE a uma maior responsabilização das políticas da UE neste 

domínio. O PE sublinhava o seu desejo de desempenhar um papel adequado no processo de 

nomeação e na supervisão do mandato durante todo o seu período de vigência, e convidava o REUE 

para uma troca de pontos de vista logo após a nomeação. Essa troca de opiniões ocorreu no primeiro 

dia de funções (3 de setembro de 2012) do REUE, que assim teve oportunidade de expor 

publicamente as suas perspetivas e prioridades para o seu mandato. Além disso, o texto da 

recomendação insistia em que o REUE para os Direitos Humanos apresentasse à comissão 

competente do Parlamento Europeu relatórios regulares sobre a situação dos direitos humanos no 

mundo e sobre o ponto da situação da execução do mandato. 
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Revisão da Estratégia da UE em matéria de Direitos Humanos 

 

Em 2012, num esforço para dar o seu próprio contributo para o processo de revisão, o PE adotou 

um relatório de iniciativa própria nesta matéria. O PE defendia uma revisão exaustiva e sistemática 

que permitisse definir uma estratégia global para as políticas de direitos humanos da UE, o que se 

reflete na escolha do título. 

 

Ao longo do processo de revisão, o PE destacou a responsabilidade partilhada e indivisível de 

proteger e promover os direitos humanos em todo o mundo, responsabilidade que cabe a todas as 

instituições e Estados-Membros da UE, e salientava o seu desejo de ficar estreitamente associado ao 

quadro político reestruturado e à supervisão da sua execução. Defendia assim a elaboração de uma 

declaração interinstitucional conjunta sobre os direitos humanos, que levasse todas as instituições a 

comprometer-se com os princípios fundadores e objetivos comuns. Infelizmente, tal não se 

concretizou. 

 

Foi criado um grupo de contacto informal para debater os trabalhos em curso para a revisão e 

elaboração do Quadro Estratégico e do Plano de Ação. O referido grupo de contacto revelou-se um 

fórum proveitoso e continuou a trabalhar mesmo após a adoção do pacote de medidas na área dos 

direitos humanos, em junho, com a missão de acompanhar o Plano de Ação, tal como previsto no 

relatório do PE. 

 

O Parlamento deu especial destaque à necessidade de mais coerência e consistência em todos os 

domínios estratégicos da ação externa da UE, e também à necessidade de mais coerência e 

consistência entre esses domínios e as demais políticas. O PE convidou a UE a passar das palavras 

aos atos e a honrar os compromissos assumidos de forma célere e transparente, salientando que o 

Quadro Estratégico e o Plano de Ação constituíam a base, e não o limite, da política da UE em 

matéria de direitos humanos. Além disso, o PE instou a Comissão e o SEAE a respeitarem o 

compromisso de adotar uma "abordagem baseada nos direitos humanos" em todo o processo de 

cooperação para o desenvolvimento. 
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O relatório do PE também abordava a questão dos acordos internacionais e das cláusulas de direitos 

humanos, preconizando a realização de uma avaliação do impacto em matéria de direitos humanos 

antes da negociação de qualquer acordo bilateral ou multilateral com países terceiros. O PE apelava 

também a uma melhor aferição e avaliação da política da UE em matéria de direitos humanos. 

 

Na sequência dos compromissos assumidos no âmbito do novo Quadro Estratégico e do Plano de 

Ação, o Parlamento Europeu instou a Comissão a propor legislação que obrigasse as empresas da 

UE a garantir que suas aquisições não apoiam causadores de conflitos nem violações graves dos 

direitos humanos, nomeadamente através da realização de controlos e auditorias às suas cadeias de 

aprovisionamento de minerais. O Parlamento apelou ainda à Comissão para que elaborasse e 

publicasse uma lista das empresas da UE que se tornaram cúmplices diretas de violações dos 

direitos humanos ao tratarem com regimes autoritários. 

 

Plenamente ciente das suas próprias responsabilidades e potencialidades, o Parlamento pediu para 

ter uma participação adequada na fase de execução do Plano de Ação e defendeu um 

acompanhamento mais sistemático e uma cooperação mais estreita com as instituições da UE e com 

os parlamentos nacionais dos Estados-Membros. 

 

O PE destacou a necessidade de melhorar o modelo dos debates em sessão plenária sobre casos de 

violação dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito, a fim de permitir debates mais 

frequentes e com uma participação mais ampla dos deputados, consultas à sociedade civil durante o 

processo de redação e uma maior capacidade de resposta às violações dos direitos humanos e a 

outros acontecimentos imprevistos no terreno. Salientou ainda a necessidade de dar um melhor 

seguimento aos seus debates e resoluções sobre questões de direitos humanos. Reconheceu que os 

direitos humanos devem ser mais bem integrados nas suas próprias atividades, o que inclui a adoção 

de uma abordagem sistemática pelas delegações permanentes do PE. O relatório também salientava 

a necessidade de uma melhor utilização do potencial da Rede do Prémio Sakharov, e recomendava a 

organização de um evento anual consagrado aos defensores dos direitos humanos. 
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No relatório sobre a coerência das políticas para o desenvolvimento, elaborado pela Comissão do 

Desenvolvimento e adotado em outubro de 2012, também foram formuladas importantes 

recomendações estratégicas relativamente à política da UE em matéria de direitos humanos, 

especialmente no que respeita aos elos entre esta política e as políticas de desenvolvimento da UE. 

O relatório considera que qualquer debate sobre a coerência das políticas para o desenvolvimento 

tem de ter em conta a interdependência entre desenvolvimento, democracia, direitos humanos, boa 

governação e segurança. O Parlamento chama a atenção para o papel catalisador do quadro geral de 

boa governação e respeito pelos direitos humanos para o desenvolvimento dos países parceiros, 

advertindo ao mesmo tempo para o facto de que a relevância dos compromissos da UE em termos 

de democracia e direitos humanos e das suas políticas de condicionalidade "só pode ser assegurada 

quando nenhum outro domínio de intervenção ou interação com países parceiros contrariar as 

iniciativas realizadas para reforçar os direitos humanos, a segurança humana e a democracia em 

países parceiros". O Parlamento também salienta a importância de promover os direitos humanos 

das mulheres nas esferas civil, política, social, económica e cultural, bem como na legislação 

nacional. Relativamente a domínios mais específicos, o Parlamento apoia uma abordagem à política 

da UE em matéria de migração que seja centrada nos migrantes e baseada nos direitos humanos, e 

apela à inclusão de obrigações relacionadas com os direitos humanos em todos os acordos de 

parceria no domínio das pescas. 
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Apoio à democracia 

 

O Parlamento Europeu, sendo a única instituição diretamente eleita da União Europeia, está 

profundamente empenhado no desenvolvimento das políticas da UE em prol da democracia no 

mundo, como já indicado no relatório e na resolução sobre "as políticas externas da UE a favor da 

democratização" de julho de 2011. 

Em março de 2012, o PE adotou uma recomendação sobre as modalidades de criação de um Fundo 

Europeu para a Democracia (FED), de molde a apoiar a iniciativa e a assegurar, por outro lado, que 

esta não constitua duplicação nem prejudique os instrumentos existentes. Com base na 

recomendação, o PE, representado pelo relator da recomendação, participou na negociação sobre o 

Estatuto do FED e na sua criação. Nove deputados do PE têm assento no Conselho de 

Governadores do FED. Em novembro, o Presidente da Comissão dos Assuntos Externos foi eleito 

Presidente do Conselho de Governadores, e é também um representante do Parlamento que preside 

à Comissão Executiva. 

Em 2012 foram apresentadas as propostas relativas aos novos instrumentos de financiamento da 

ação externa para 2014-2020, incluindo a proposta de novo Instrumento Europeu para a Democracia 

e os Direitos Humanos (IEDDH). Em julho, a Comissão dos Assuntos Externos (AFET) aprovou a 

posição negocial, incumbindo o relator de iniciar as negociações, que começaram em novembro 

de 2012 e ainda estavam a decorrer no final do ano. 
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Criação do Grupo de Apoio à Democracia e Coordenação Eleitoral (DEG) 

 

Neste contexto, em maio de 2012 o Grupo de Coordenação Eleitoral do Parlamento Europeu (DEG) 

alargou o seu mandato para além da observação eleitoral, de modo a abranger igualmente as 

atividades de seguimento de eleições e de apoio à democracia em geral, convertendo-se assim no 

Grupo de Apoio à Democracia e Coordenação Eleitoral (DEG)1. A composição do grupo também 

foi atualizada, passando a incluir como membros permanentes ex officio o Vice-Presidente 

responsável pelos Direitos Humanos e Democracia e pela Rede do Prémio Sakharov, bem como o 

Presidente da Subcomissão dos Direitos do Homem. 

 

Assim sendo, o DEG faculta orientação e supervisão a nível político sobre: 

• Monitorização e acompanhamento contínuo de eleições; 

• Promoção da democracia parlamentar, incluindo a formação do pessoal e deputados dos 

parlamentos das democracias emergentes, com prioridade para os países vizinhos, novas 

formas de democracia eletrónica, apoio à elaboração de legislação e criação e gestão de 

programas como o EuroMedScola; 

• Gestão das atividades relacionadas com o trabalho da Rede Sakharov e dos Direitos 

Humanos; 

• Gestão das atividades destinadas a apoiar os parlamentos dos Balcãs Ocidentais, incluindo a 

formação. 

                                                 
1 Decisão da Conferência de Presidentes de 16 de maio de 2012 
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Atividades de observação eleitoral do PE em 2012 

 

Em 2012, o Parlamento Europeu continuou totalmente empenhado em atividades de observação 

eleitoral. Enviou sete delegações (Senegal, Arménia, Argélia, Timor-Leste, Geórgia, Ucrânia e 

Serra Leoa), bem como uma delegação para a segunda volta no Senegal e uma missão preparatória 

à Ucrânia, para observar as eleições em diversos países de três continentes. Essas missões tinham 

por objetivo essencial avaliar se os procedimentos eleitorais estavam a ser conduzidos de acordo 

com a legislação nacional do país de acolhimento e com os seus compromissos internacionais de 

realizar eleições democráticas. As delegações do PE foram integradas em Missões de Observação 

Eleitoral da UE (MOE da UE) ou em Missões Internacionais de Observação Eleitoral conjuntas 

com o Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos do Homem (ODIHR) da OSCE, 

responsável pelas missões de longo prazo. 

 
O Grupo de Apoio à Democracia e Coordenação Eleitoral solicitou a elaboração de dois estudos: o 

primeiro, "Para um apoio da UE à transferência pós-eleitoral pacífica do poder", foi apresentado 

na reunião do DEG de 6 de novembro. Devido ao seu sucesso, este estudo foi também apresentado 

na reunião de seguimento da Declaração de Princípios que decorreu em Washington em novembro 

de 2012. O segundo estudo, "Reforçar o seguimento das recomendações de missões de observação 

eleitoral", analisa as atuais práticas de elaboração, aplicação e seguimento das recomendações de 

missões de observação eleitoral, podendo ser utilizado como pano de fundo para melhorar a 

metodologia utilizada para estruturar e visar as recomendações das MOE da UE a fim de que estas 

possam contribuir de forma duradoura para o apoio à democracia. 
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Além disso, em 20 de junho de 2012 o DEG organizou uma sessão do PE sobre as recomendações 

de MOE, "Da elaboração à implementação". Com base nas conclusões adotadas nessa sessão, o 

DEG tomou a importante decisão de aprovar as recomendações das MOE no âmbito do "roteiro 

para a democracia" do país em questão, e de mandatar o Chefe dos observadores (que poderia ser 

considerado uma espécie de Representante Especial) para assegurar o seguimento das 

recomendações com o apoio das instâncias permanentes do PE. 

 

Simultaneamente, o Grupo continuou a desenvolver a sua cooperação com outras instituições que 

estão implicadas na observação eleitoral e que, durante as suas missões, trabalham a par do 

Parlamento Europeu. 

 

Gabinete do Parlamento Europeu para a Promoção da Democracia Parlamentar 

 

A existência de parlamentos fortes está no cerne de todos os sistemas democráticos que garantem o 

respeito pelos direitos humanos. Em 2012, da nova Direção para o Apoio à Democracia criada no 

secretariado do PE também passou a fazer parte o Gabinete para a Promoção da Democracia 

Parlamentar (OPPD). O OPPD dedica-se essencialmente ao reforço das instituições parlamentares e 

à assistência aos deputados eleitos e funcionários dos parlamentos das democracias novas e 

emergentes. Estes objetivos são concretizados mediante, nomeadamente, a organização de visitas de 

estudo e ações de formação, e o aconselhamento e intercâmbio interpares de boas práticas, 

destinados aos parlamentos nacionais ou transfronteiriços e às assembleias parlamentares paritárias. 

Assim, em 2012 o OPPD organizou vários eventos no domínio do reforço das capacidades, 

destinados ao Parlamento Pan-Africano, à Assembleia Parlamentar Paritária EURONEST, aos 

Parlamentos da Tanzânia, África do Sul, Tunísia, Líbia, Quénia, Uganda, Sudão do Sul, Paquistão, 

Índia, Afeganistão e Arménia, e ao Parlamento da Comunidade Económica dos Estados da África 

Ocidental (CEDEAO). Foram organizados programas mais longos, de várias semanas, para os 

Bolseiros para a Democracia vindos de países da Parceria Oriental, da América Latina e da Tunísia. 
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A ação do GPDP visa cada vez a vizinhança meridional da UE. Começou a ser desenvolvida uma 

cooperação mais estreita com as delegações da UE no terreno, e os deputados envolveram-se mais 

diretamente nas atividades de apoio. Foi concebido um programa de assistência ao Parlamento 

tunisino, que combina ações bilaterais com a participação num projeto de assistência parlamentar 

conduzido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Preparado em 

estreita colaboração com a Delegação da UE na Tunísia e com o PNUD, envolveu diretamente o 

PE, pela primeira vez, num projeto global do PNUD. Um deputado do PE tem assento no Comité 

Diretor do projeto. O programa começou com visitas de estudo dos deputados, funcionários e 

ativistas de partidos políticos. As atividades de cooperação na região visam também a Líbia, 

Marrocos, o Líbano, a Jordânia, a Argélia e os membros femininos de parlamentos. 

 

 

Acordos internacionais, preferências comerciais e direitos humanos 
 

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu viu reforçados os seus 

poderes em questões ligadas aos acordos internacionais da UE; nomeadamente, a celebração de 

acordos com países terceiros carece da sua aprovação. Tanto a Comissão dos Assuntos Externos 

(AFET) como a Comissão do Comércio Internacional (INTA) desempenham papéis importantes 

nessa matéria, nas respetivas áreas de competência. 
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No caso da celebração do Acordo de Parceria e Cooperação (APC) com o Turquemenistão, o 

Parlamento recusou-se a dar a sua aprovação devido a problemas de direitos humanos. O PE pediu 

– e acabou por conseguir – que fosse acordado entre o Parlamento e o SEAE um mecanismo global 

que permitisse dispor regularmente de informações completas sobre a aplicação do APC, 

designadamente os objetivos e o artigo 2.º, incluindo a aferição dos resultados das ações 

empreendidas pela UE e pelo Turquemenistão a respeito da situação dos direitos humanos, da 

democracia e do Estado de direito nesse país. 

 

Os direitos humanos também ocuparam lugar de destaque em muitos dos debates do Parlamento 

Europeu sobre questões comerciais, principalmente no que se refere a diversos acordos comerciais 

internacionais. Por iniciativa do Parlamento Europeu, os documentos que serviram de base à 

conclusão de um acordo de comércio livre com a Colômbia e o Peru incluíram, pela primeira vez, 

um roteiro transparente e vinculativo sobre a forma de melhorar a observância dos direitos 

humanos, dos direitos dos trabalhadores e das normas ambientais. Esta abordagem foi prosseguida 

pelo PE, que insistiu – com sucesso – no reforço dos requisitos de monitorização e comunicação de 

informações (especialmente no que toca aos capítulos ligados à sustentabilidade) incluídos nos 

regulamentos bilaterais de salvaguarda que acompanham os dois acordos com a América Latina 

(Colômbia e Peru, bem como com a América Central) a que o Parlamento Europeu deu a sua 

aprovação. 
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Os problemas do trabalho infantil e do trabalho forçado também foram cruciais para o debate sobre 

a decisão de aprovar, ou não, o Acordo Internacional do Cacau de 2010 bem como o protocolo 

sobre têxteis do Acordo de Parceria e Cooperação UE-Usbequistão, a que o Parlamento Europeu 

recusou-se a dar a sua aprovação devido ao recurso ao trabalho forçado nas colheitas de algodão. 

Pela primeira vez, o Parlamento Europeu atuou também como colegislador para o novo 

Regulamento SPG. Graças ao Sistema de Preferências Generalizadas, os países em 

desenvolvimento pagam impostos mais baixos em todas ou algumas das suas vendas à UE, 

contribuindo-se assim para o crescimento das suas economias. O regime SPG + oferece ainda mais 

benefícios aos países que apliquem efetivamente 27 convenções importantes sobre direitos humanos 

e laborais, proteção do ambiente e boa governação. O Parlamento Europeu apoiou a abordagem que 

combina um SPG mais focalizado e o reforço do papel do SPG +: mais países poderão agora aderir 

ao sistema, e terão mais incentivos para o fazer, já que foram retiradas algumas restrições às 

preferências. 

 

 

A Primavera Árabe e os direitos humanos 
 

O Parlamento Europeu continuou a acompanhar de perto a situação dos direitos humanos nas 

profundas mudanças que estão a ocorrer no mundo árabe. Em abril de 2012, a Subcomissão dos 

Direitos do Homem (DROI) organizou uma importante audiência sobre a justiça nos países da 

Primavera Árabe. A situação dos direitos humanos na região do Médio Oriente – Norte de África 

(especialmente o grave problema dos direitos humanos no conflito sírio) também foi tema de debate 

noutras reuniões da DROI. 
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Em outubro de 2012 realizou-se uma reunião conjunta AFET/DROI, em que os laureados do 

Prémio Sakharov de 2011 Asmaa Mahfouz (Egito), Ahmed El-Senussi (Líbia), e Ali Ferzat (Síria), 

puderam debater a situação e os alicerces da democracia no Egito, na Líbia e na Síria. Nas 

declarações que fez em 2012, o Presidente do PE, Martin Schulz, chamou a atenção para os 

problemas de direitos humanos na região. Tratando-se do Egito, destacou o trabalho das 

organizações da sociedade civil e a liberdade de expressão, condições prévias essenciais para o 

sucesso da transição democrática. Em várias das suas declarações sobre a situação na Síria, 

salientou a gravidade da situação e a importância da responsabilização pelas violações dos direitos 

humanos. 

 

Delegação da DROI de visita ao Iémen encontra-se com condenados à morte 
 

Durante a visita de uma Delegação da DROI ao Iémen, em maio de 2012, três deputados do PE 

tiveram dois dias de reuniões com diversos atores, incluindo representantes do Governo e do 

Parlamento, de partidos políticos, da sociedade civil e de grupos de jovens. Nessas reuniões, a 

Delegação levantou questões como a responsabilização por violações dos direitos humanos durante 

a insurreição de 2011, a pena de morte, os direitos das mulheres e o casamento infantil. A 

Delegação debateu igualmente a Lei de Reconciliação Nacional e Justiça de Transição, na altura em 

fase de preparação, com os Ministros encarregados dos Direitos Humanos e dos Assuntos Jurídicos 

e com o Conselheiro Especial do Secretário-Geral da ONU para o Iémen, Jamal Benomar. A 

Delegação da DROI expressou o seu apoio aos esforços da UE para garantir a abertura do processo 

de diálogo nacional a todas as partes. Na sua declaração de imprensa, a Delegação sublinhou que a 

justiça de transição deve incluir as disposições necessárias para a consecução da verdade e de uma 

efetiva reconciliação, bem como garantir uma reparação adequada às vítimas. 
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Os deputados do PE visitaram a Prisão Central de Saná para se reunirem com prisioneiros 

condenados à morte antes da maioridade. Na sequência dessa visita, a Delegação reuniu-se com o 

Presidente do Conselho Superior de Justiça, pelo que os deputados puderam acompanhar 

diretamente o assunto. A alegação de que não houvera execuções de jovens no Iémen foi 

posteriormente refutada na reunião com ONG defensoras dos direitos humanos. 

 

Delegação da DROI visita campo de refugiados na fronteira com a Síria 
 

No âmbito de uma visita da Comissão DROI à Turquia, em dezembro de 2012, a Delegação do PE 

visitou o campo de refugiados de Kilis, na região da fronteira com a Síria. A visita foi oportuna 

devido à situação dos refugiados nos dois lados da fronteira, que estava em rápida evolução, e aos 

esforços da UE para intensificar a ajuda humanitária. Os dois deputados do PE integrados na 

Delegação debateram a situação dos refugiados sírios com pessoas que se encontravam no campo 

Kilis e com representantes dos cidadãos sírios alojados fora dos campos que haviam sido criados. 

Tudo isto, combinado com as conversações com as autoridades turcas, deu à Delegação uma 

perspetiva única da situação dos refugiados e dos desafios que tal representa para a Turquia e para a 

comunidade internacional. 
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Visita de Delegação da DROI ao Barém 
 

Na sequência da adoção, em 2011, de várias resoluções parlamentares sobre o Barém, a 

Subcomissão dos Direitos do Homem continuou a acompanhar de perto a situação dos direitos 

humanos nesse país. Em abril de 2012, a Subcomissão ouviu o depoimento da filha de Abdulhadi 

al-Khawaja, que nessa altura se encontrava em estado crítico numa prisão do Barém. Em dezembro 

de 2012, uma delegação da DROI, composta por quatro deputados do PE, deslocou-se ao Barém. 

Uma reunião com interlocutores que representavam um vasto espetro da sociedade do Barém, 

incluindo funcionários do governo, organizações da sociedade civil e vítimas de violações dos 

direitos humanos, proporcionou à Delegação uma visão da situação dos direitos humanos no Barém 

e permitiu-lhe acompanhar a evolução dos acontecimentos nesse país desde o início da Primavera 

Árabe. 

 

Os deputados do PE tiveram ocasião de visitar a prisão de Jau para se encontrarem com Abdulhadi 

al-Khawaja, Nabeel Rajab e Ibrahim Sharif, todos eles considerados presos de consciência pelas 

organizações internacionais de direitos humanos. Graças à visita à prisão de Jau, os deputados 

puderam ver de perto as condições em que se encontravam esses homens, dois dos quais já 

especificamente mencionados em anteriores resoluções do PE. Nas reuniões com as autoridades 

baremitas, incluindo o Ministro da Justiça e deputados, a Delegação invocou uma série de 

problemas de direitos humanos. Em particular, os deputados do PE aproveitaram a oportunidade 

para debater e apoiar a aplicação das recomendações da Comissão Independente de Inquérito do 

Barém, bem como do Exame Periódico Universal da ONU sobre este país. 
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Responsabilidade social das empresas 
 

Em 2012 o PE manifestou um interesse ativo na responsabilidade social das empresas (RSE). No 

que toca à vertente "política externa" da RSE, a Subcomissão dos Direitos do Homem elaborou um 

parecer referente a dois relatórios da iniciativa de Comissões do PE que foram adotados em resposta 

à comunicação da Comissão sobre uma nova estratégia de RSE (adotados em plenário em fevereiro 

de 2013). A fim de alimentar a elaboração dessas resoluções, foram também organizadas várias 

audições de peritos nas Comissões do Desenvolvimento e do Comércio Internacional, bem como na 

Subcomissão dos Direitos do Homem, para debater os aspetos externos da RSE. 

 

As recomendações preconizavam, nomeadamente, uma monitorização reforçada, mais inclusiva e 

mais transparente da observância dos princípios da RSE na política comercial da UE, com critérios 

claros para medir os progressos, e a criação de um sistema de cooperação judiciária transnacional 

(entre a UE e os países terceiros signatários de acordos comerciais bilaterais) que assegure que as 

vítimas de incumprimento da RSE tenham acesso efetivo à justiça no país onde o mesmo tiver 

ocorrido. As Comissões do PE manifestaram também o seu apoio à criação de procedimentos 

judiciais internacionais mediante os quais a violação da lei pelas empresas seja punida sempre que 

necessário. Incumbiram a Comissão de uma série de ações, nomeadamente garantir, nas suas 

relações com países terceiros, que haja a devida sensibilização e capacitação ao nível dos governos 

dos países de acolhimento a fim de assegurar a efetiva implementação dos direitos RSE, e ajudar os 

governos de países terceiros a implementar a regulamentação social e ambiental e sistemas de 

inspeção eficazes. 
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Posição firme contra a discriminação 
 

Nas suas resoluções, o Parlamento tomou uma posição firme contra a discriminação. Os seus 

relatórios anuais sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2010 (adotado em abril 

de 2012) e 2011 (adotado em dezembro de 2012) inscreveram firmemente na agenda da UE o apelo 

para que no diálogo político sobre direitos humanos entre a UE e países terceiros seja incluída uma 

definição mais inclusiva e abrangente da não discriminação com base, nomeadamente, na religião 

ou convicção, sexo, raça ou origem étnica, idade, deficiência, orientação sexual e identidade de 

género. 

 

Várias resoluções adotadas com caráter de urgência expressaram a preocupação do Parlamento com 

a discriminação baseada na etnia ou na religião. Em 2012, a perseguição dos muçulmanos Rohingya 

em Mianmar/Birmânia, a discriminação contra as pessoas pertencentes a minorias no Irão, bem 

como a discriminação contra as meninas no Paquistão, foram problemas abordados em resoluções 

do Parlamento. O relatório anual adotado em dezembro insistia numa ação mais proativa e eficaz 

para lutar contra a discriminação em razão da casta. Em dezembro foi adotada, com caráter de 

urgência, uma resolução especificamente consagrada a este tema. 
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No relatório anual, o Parlamento condena toda e qualquer forma de intolerância, discriminação ou 

violência com base na religião ou crença, onde quer que se exerça e contra quem se exerça, 

independentemente de visar pessoas religiosas, apóstatas ou não crentes. O relatório manifesta 

também profunda preocupação com o número crescente de atos desse tipo, em diversos países, 

contra representantes de minorias religiosas. Mais especificamente, o Parlamento exorta o 

Representante Especial da UE para os Direitos Humanos, a Comissão e o SEAE a debruçarem-se 

sobre o conteúdo discriminatório e inflamatório, por exemplo, nos meios de comunicação, e sobre a 

questão dos entraves à livre profissão da fé nos seus diálogos sobre direitos humanos com os países 

terceiros. 

 

Os referidos relatórios anuais afirmavam igualmente a posição do Parlamento sobre os direitos dos 

LGBTI. A violência contra as lésbicas e os direitos dos LGBT em África foram também objeto de 

uma resolução específica adotada, com caráter de urgência, em julho de 2012. Em dezembro, o 

relatório anual do Parlamento convidava a Alta Representante da UE e o Representante Especial da 

UE para os Direitos Humanos a levantar sistematicamente estas questões, e apoiava a elaboração de 

diretrizes vinculativas da UE nesta matéria. 
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Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 

 

O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento distingue pessoas excecionais que combatem a 

intolerância, o fanatismo e a opressão para defender os direitos humanos e a liberdade de expressão. 

A designação do prémio é uma homenagem ao físico e dissidente político soviético Andrei 

Sakharov. O prémio tem sido atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu, desde 1988, a 

personalidades ou organizações que deram um contributo importante para a luta pelos direitos 

humanos ou pela democracia. Em 2013, o Parlamento Europeu celebrará o 25.º aniversário do 

Prémio Sakharov. 

 

Os dois laureados do Prémio Sakharov do Parlamento Europeu para a Liberdade de Pensamento, 

em 2012, foram os ativistas iranianos Nasrin Sotoudeh, advogada, e Jafar Panahi, realizador de 

cinema. Nasrin Sotoudeh é uma eminente advogada iraniana e defensora dos direitos humanos, que 

representou ativistas da oposição, mulheres, prisioneiros de consciência e jovens que enfrentavam a 

pena de morte. Foi presa em setembro de 2010, acusada de "espalhar propaganda" e de conspirar 

para prejudicar a segurança do Estado, e está a cumprir pena de seis anos na prisão de Evin, em 

Teerão. Só pôs termo a uma perigosa greve da fome de 49 dias depois de as autoridades iranianas 

terem retirado a proibição de viajar a que estava sujeita a sua filha de 12 anos. 

 

As obras do cineasta Jafar Panahi, aclamado à escala internacional, põem frequentemente a tónica 

na situação e nas dificuldades das mulheres, crianças e pobres do Irão. Em 2010, foi preso e 

posteriormente condenado a seis anos de prisão (a sentença ainda não foi executada, mas poderá sê-lo 

a qualquer momento) e proibido, durante 20 anos, de filmar, de sair do Irão e de falar aos meios de 

comunicação social. Mesmo assim, em 2011 conseguiu que o seu filme "Isto não é um filme" saísse 

clandestinamente do país. 
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Como Jafar Panahi e Nasrin Sotoudeh não foram autorizados a sair do Irão para assistirem à 

cerimónia de atribuição do prémio (Estrasburgo, 12 de dezembro de 2012), os laureados foram 

representados por Shirin Ebadi, Prémio Nobel da Paz de 2003, Karim Lahidji, fundador da 

Associação Iraniana de Juristas, Solmaz Panahi, filha de Jafar Panahi, Costa-Gavras, presidente da 

Cinemateca Francesa, e Serge Toubiana, diretor-geral da Cinemateca Francesa. 

 

"Nós, os membros do Parlamento Europeu, apoiamos plenamente o grito dos nossos laureados pela 

justiça e pela liberdade no Irão e pelo respeito dos direitos e liberdades fundamentais, e 

homenageamos assim estas personalidades, que lutam por um Irão melhor", afirmou o Presidente 

Martin Schulz durante a cerimónia de entrega do Prémio Sakharov. O Presidente do PE concluiu a 

sua alocução exigindo a libertação imediata de Nasrin Sotoudeh. 

 

Os dois candidatos selecionados em 2012 foram o ativista bielorrusso dos direitos humanos, Ales 

Bialiatski, que se encontrava preso, e a banda punk russa Pussy Riot. Em 2012 foram também 

nomeados: Joseph Francis, fundador e diretor do Centro de Assistência Jurídica e Resolução de 

Litígios, que apoia as vítimas das leis paquistanesas relativas à blasfémia, e Victoire Ingabire 

Umuhoza, Deogratias Mushayidi e Bernard Ntaganda, três figuras políticas da oposição do Ruanda 

que se encontravam detidas. 

 

A Rede do Prémio Sakharov é uma iniciativa do Parlamento Europeu destinada a manter um 

estreito contacto com os antigos laureados, em benefício mútuo. Em outubro de 2012, o Presidente 

Martin Schulz presidiu ao debate anual da Rede do Prémio Sakharov, intitulado "Vozes para a 

Democracia: A Cidadania em Marcha", na presença dos três laureados de 2011 – Asmaa Mahfouz 

(Egito), Ahmed El-Senussi (Líbia) e Ali Ferzat (Síria). Foi a primeira visita de Ali Ferzat ao 

Parlamento Europeu, já que na altura da entrega do Prémio Sakharov de 2011 ainda estava a 

recuperar de um violento espancamento infligido por apoiantes do regime de Damasco. Ali Ferzat 

foi calorosamente recebido pelos deputados do PE, pelo Representante Especial da UE para os 

Direitos Humanos e pela sociedade civil. 
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Os direitos humanos nas atividades interparlamentares 
 

O Parlamento Europeu coopera igualmente com parlamentos de todo o mundo no âmbito da sua 

cooperação interparlamentar e das assembleias parlamentares paritárias. As delegações 

interparlamentares responsáveis pelas relações com os países terceiros desenvolvem toda uma série 

de atividades ligadas aos direitos humanos, com base nas diretrizes adotadas em 2011. As questões 

de direitos humanos fazem muitas vezes parte integrante das missões em países terceiros: os 

programas incluem normalmente reuniões com as respetivas comissões nacionais dos direitos 

humanos e com ONG e organizações da sociedade civil que defendem os direitos humanos. As 

questões de direitos humanos também figuram na ordem do dia de reuniões oficiais que têm lugar 

em Bruxelas e Estrasburgo. 

 

As reuniões interparlamentares podem ser uma oportunidade para dar seguimento às resoluções e 

relatórios do Parlamento. Foi o que ocorreu com os debates da reunião da Comissão Parlamentar de 

Cooperação com o Azerbaijão, em junho de 2012, na sequência de uma resolução adotada em maio 

com caráter de urgência. Outro exemplo é a forma como a firme posição do Parlamento sobre a 

pena de morte ficou patente nas reuniões das delegações competentes do PE com os seus 

interlocutores de alto nível em Singapura e no Japão. No mesmo sentido, a Comissão Parlamentar 

Paritária UE-México deu seguimento aos relatórios do Parlamento sobre o apoio aos defensores dos 

direitos humanos, tendo sublinhado o seu apoio às iniciativas legislativas do México que em 2012 

conduziram à adoção de leis de proteção dos defensores dos direitos humanos e jornalistas. 
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No âmbito da visita interparlamentar ao Paquistão efetuada em julho de 2012, foi levantado o 

problema da elegibilidade do Paquistão para beneficiar do regime comercial SPG +, tanto junto dos 

deputados do país anfitrião como do respetivo Governo, e foi dado especial destaque aos direitos 

humanos como elemento de condicionalidade. A Delegação do PE sublinhou que os instrumentos 

jurídicos em matéria de direitos humanos (Convenções das Nações Unidas, incluindo o PIDCP e a 

CCT) têm de ser efetivamente aplicados para que o SPG + se converta numa possibilidade real. 

 

As delegações interparlamentares do PE também dão especial destaque aos laureados do Prémio 

Sakharov. Talvez o facto mais notável de 2012 tenha sido a oportunidade proporcionada à 

Delegação do PE para o Sudeste Asiático e a ASEAN de se reunir com a laureada do Prémio 

Sakharov Aung San Suu Kyi, líder da oposição, durante a sua visita a Mianmar/Birmânia no 

mês de fevereiro. 

 

As assembleias parlamentares paritárias reúnem deputados do Parlamento Europeu e deputados de 

parlamentos de países terceiros para debaterem desafios comuns, nomeadamente questões 

relacionadas com os direitos humanos e a democracia. As assembleias parlamentares paritárias 

existentes são, nomeadamente, a Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE, a Assembleia 

Parlamentar da União para o Mediterrâneo, a Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana e a 

Assembleia Parlamentar Euronest. 

 

Em abril de 2012, a Assembleia Parlamentar Euronest adotou duas resoluções relevantes sobre os 

desafios para o futuro da democracia e sobre a situação de Yulia Timoshenko. O Comité Político, 

Direitos Humanos e Democracia da Assembleia Parlamentar Euronest deu seguimento a essas 

resoluções, efetuando amplos debates sobre os assuntos nelas abordados, nomeadamente, processos 

de democratização, eleições, liberdade dos meios de comunicação social e papel da sociedade civil. 
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Em 2012 a Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE adotou várias resoluções sobre diversos 

temas que integravam a vertente "direitos humanos" e que, em certos casos, incidiam em violações 

perpetradas nos países ACP. Mais concretamente, a Assembleia abordou as violações dos direitos 

humanos na Líbia, Somália, Mali e leste da República Democrática do Congo. A Assembleia 

analisou também o impacto social e ambiental da exploração mineira nos países ACP, no que toca 

aos direitos humanos dos trabalhadores e das pessoas que vivem nas regiões de mineração, e 

afirmou que "o acesso a uma alimentação adequada é um direito humano universal". A Mesa da 

Assembleia debruçou-se sobre a situação de Isaac David e de outros presos políticos na Eritreia, 

bem como sobre o caso de Eskinder Nega, destacado jornalista etíope. 

 

*** 

 

Na sua globalidade, estas atividades comprovam o empenho do Parlamento em dar um contributo 

construtivo para o trabalho de integração dos direitos humanos nas relações externas da UE, 

conforme definido nos Tratados fundadores da União Europeia. Todas as instituições da UE 

partilharão o desafio de utilizar os recém-criados mecanismos institucionais e instrumentos políticos 

a fim de reforçar ainda mais a eficácia das políticas da UE neste domínio. 
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Relatórios parlamentares em matéria de direitos humanos e democracia 

 

• A situação das mulheres no Norte de África, 12 de março de 2012 

• Direitos humanos no mundo e a política da União Europeia neste domínio, incluindo as 

implicações para a política estratégica da UE em matéria de direitos humanos, 18 de abril 

de 2012 

• Alegações de transporte e detenção ilegal de prisioneiros em países europeus pela CIA, 

11 de setembro de 2012 

• Estratégia para a Liberdade Digital no âmbito da política externa da UE, 11 de dezembro 

de 2012 

• Estratégia da UE em matéria de direitos humanos. Resolução do Parlamento Europeu sobre a 

revisão da estratégia da UE em matéria de direitos humanos, 13 de dezembro de 2012 

• Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo (2011) e a política da 

União Europeia nesta matéria, 13 de dezembro de 2012 

 



 
9431/13  mjs/jcc 171 
ANEXO DG C   PT 

Resoluções sobre violações dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito 

(resoluções urgentes) 

 

• Pena de morte na Bielorrússia, em especial os casos de Dzmitry Kanavalau e Uladzislau 

Kavalyou, fevereiro de 2012 

• Egito: desenvolvimentos recentes, fevereiro de 2012 

• Pena de morte no Japão, fevereiro de 2012 

• O tráfico de seres humanos no Sinai, em especial o caso de Solomon W., março de 2012 

• A Palestina: ataques das forças israelitas contra estações de televisão palestinianas, março de 2012 

• As violações dos direitos humanos no Barém, março de 2012 

• Eventual retirada da Venezuela da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, maio de 2012 

• Situação dos direitos humanos no Azerbaijão, maio de 2012 

• Situação dos refugiados norte-coreanos, maio de 2012 

• Os direitos humanos e a situação de segurança na região do Sael, junho de 2012 

• Casos de impunidade nas Filipinas, junho de 2012 

• Situação das minorias étnicas no Irão, junho de 2012 

• Violência contra as lésbicas e os direitos LGBTI em África, julho de 2012 

• Liberdade de expressão na Bielorrússia, em particular o caso de Andrzej Poczobut, julho de 2012 

• Escândalo do aborto forçado na China, julho de 2012 

• África do Sul: massacre de mineiros grevistas, setembro de 2012 

• Perseguição dos muçulmanos Rohingya na Birmânia, setembro de 2012 

• Azerbaijão: o caso da Ramil Safarov, setembro de 2012 

• Situação dos direitos humanos nos Emiratos Árabes Unidos, outubro de 2012 

• Discriminação de raparigas no Paquistão, em especial o caso de Malala Yousafzai, outubro de 2012 

• Situação no Camboja, outubro de 2012 

• A situação dos direitos humanos no Irão, especialmente as execuções em massa e a morte 

recente do "blogger" Sattar Behesthi, novembro de 2012 

• A situação na Birmânia, especialmente a violência continuada no Estado de Rakhine, 

novembro de 2012 

• Situação dos migrantes na Líbia, novembro de 2012 

• Situação na República Democrática do Congo, dezembro de 2012 

• Discriminação em razão da casta na Índia, dezembro de 2012 
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Outras resoluções em matéria de direitos humanos e democracia 

 

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

ONU, 16 de fevereiro de 2012 

• Recomendação ao Conselho referente às modalidades da eventual criação de uma Dotação 

Europeia para a Democracia, 29 de março de 2012 

• Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho sobre o Representante Especial da UE 

para os Direitos Humanos, 13 de junho de 2012 

• Situação na Síria, 16 de fevereiro de 2012 

• Situação na Ucrânia, o caso de Yulia Tymoshenko, 24 de maio de 2012 

• Situação das mulheres nos conflitos armados, 18 de abril de 2012 

• Situação na Birmânia/Mianmar, 20 de abril de 2012 

• Mutilação genital feminina, 14 de junho de 2012 

• Acompanhamento das eleições na República Democrática do Congo, 18 de junho de 2012 

• Utilização política da justiça na Rússia, 13 de setembro de 2012 

• Situação na Síria, 13 de setembro de 2012 

• Eleições na Bielorrússia, 26 de outubro de 2012 

• Eleições na Geórgia, 26 de outubro de 2012 

• Situação na Ucrânia, 13 de dezembro de 2012 
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Delegações da Subcomissão dos Direitos do Homem 

 

• Genebra/Conselho dos Direitos do Homem da ONU, 5-7 de março de 2012 

• Iémen, 1-4 de maio 

• Nova Iorque/Assembleia Geral da ONU (delegação conjunta com a Comissão dos Assuntos 

Externos), 28-31 de outubro 

• Barém, 18-21 de dezembro 

• Turquia (incluindo a fronteira com a Síria), 19-21 de dezembro 

 

Audiências na Subcomissão dos Direitos do Homem 

 

• Mecanismo Interamericano de Direitos Humanos 

• Direitos humanos na Rússia: discriminação, liberdade de associação e Estado de direito 

• Práticas secretas de "entrega" e detenção. Como proteger os direitos humanos na luta 

antiterrorista? 

• Justiça nos países da Primavera Árabe. Responsabilização pelas violações dos direitos 

humanos, justiça de transição e reforma judicial 

• Direitos humanos na China 

• O impacto da crise financeira e económica sobre os direitos humanos 

• Direitos humanos e alterações climáticas 

• Empresas e direitos humanos: promover os interesses da sociedade e um comportamento 

empresarial responsável e transparente 

• Direitos humanos no Irão 

• Situação dos direitos humanos no Mali 
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ANNEX I – HIGH-LEVEL MEETING ON THE RULE OF LAW AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL 
LEVELS – EU PLEDGES 
 

The rule of law belongs to the fundamental principles on which the European Union is founded. 

The European Union strives to strengthen the rule of law in its Member States and promote of the 

rule of law in the third countries. Therefore, the European Union and its Member States (Austria, 

Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 

Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, 

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland) hereby pledge: 

 

A. Strengthening the rule of law at the international level 
 

1. The EU Member States reiterate their pledges made at the 31st Conference of the Red Cross 

and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) to consider ratification of the 

2006 Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and the 

principal international humanitarian law instruments and other relevant legal instruments 

which have an impact on international humanitarian law to which they are not yet all party, 

namely: 

– Additional Protocol III to the Geneva Conventions; 

– The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 

and its First and Second Protocols; 

– The Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child on the involvement of 

children in armed conflict; 

– The Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer 

of Anti-Personnel Mines; 

– Protocol II, as amended on 3 May 1996, and Protocol V to the 1980 Convention on 

Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which May Be 

Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects; 

– The Convention on the prohibition of military use of environmental modification techniques. 
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2. The EU Member States which have not yet done so will consider ratifying or acceding to the 

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment. 

 

 

3. The EU Member States which have not yet done so will consider accepting the right of 

individual complaint under the UN Convention against Torture, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Covenant on Civil and 

Political Rights and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

 

 

4. The EU Member States which have not yet done so pledge to address the issue of 

statelessness by ratifying the 1954 UN Convention relating to the Status of Stateless Persons 

and by considering the ratification of the 1961 UN Convention on the Reduction of 

Statelessness. 

 

 

B. Strengthening the rule of law at the national level 
 

1.  Improving delivery of justice 
 

5. The EU will conduct a worldwide campaign on justice, focusing on the right to a fair trial, 

with a view to achieving results by 2014. 
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6. As demonstrated in the EU Strategic Framework and Action Plan of 25 June 2012 covering 

the period until 31 December 2014, the EU and its Member States seek to be exemplary in 

ensuring respect for human rights within their respective competency areas, as well as seeking 

to promote human rights and the Rule of Law worldwide. With a view to ensuring full 

coherence and consistency between the EU's internal and external human rights policies, the 

EU and its Member States are committed to raising recommendations of the Human Rights 

Council’s Universal Periodic Review which have been accepted, as well as observations and 

comments of treaty monitoring bodies and UN Special Procedures, in their relations with all 

third countries; the EU Member States are equally determined to implement or consider 

seriously such recommendations, observations and comments within their own borders. 

 

 

7. By 2014, the EU will develop specific actions to improve access to justice, to strengthen 

judicial cooperation, to ensure the free circulation of judicial decisions within the EU and to 

enhance legal certainty. The EU will fast-track growth enhancing measures which aim at 

removing barriers to cross border trade, cutting unnecessary administrative burden and 

bringing business the legal certainty they need. 

 

 

2. Supporting peace and security in conflict and post-conflict situations 
 

8. The EU will develop a policy on transitional justice, so as to help societies to deal with abuses 

of the past and to fight impunity, covering issues such as truth and reconciliation 

commissions, reparations and the criminal justice system, ensuring that such policy allows for 

tailored approaches to specific circumstances, by 2014. 
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9. The EU will enhance its support to the UN engagement in conflict and post-conflict situations 

in the rule of law area, in particular it will: 

– define a list of civilian capacities, including rule of law capacities, the EU Member 

States can potentially put at UN disposal for peacekeeping operations by the end of 2012;  

– provide political support for operation of a "One UN approach" to rule of law assistance 

at the country level; 

– create a policy framework on EU providing a component to a UN peacekeeping 

operation and establish modalities for coordination between the EU and UN during planning 

and conduct of EU civilian missions deployed in support of UN operations by 2013; 

– strengthen the EU-UN coordination on assistance to the African Union and other 

regional organizations in respect of peacekeeping operations by 2013;  

– establish technical arrangements on cooperation in training and in the area of Lessons 

Learned, including rule of law missions, by 2013; 

– develop a General Framework between the EU and the UN on operational aspects of 

cooperation in peacekeeping/crisis management by 2014. 

 

 

3. Fostering an enabling environment for sustainable human development 
 

3.1  Fighting corruption 
 

10. Starting in 2013, the European Commission will publish every two years the EU Anti-

Corruption Report, accompanied by country analyses for each Member State including tailor-

made recommendations. It will also facilitate the exchange of best practices, identify trends 

and stimulate peer learning among Member States. The report will make use of all available 

sources, including the existing monitoring mechanisms (GRECO in the Council of Europe, 

OECD, UNCAC) independent experts and researchers, stakeholders and civil society. At the 

same time, it will ensure that the existing gaps of the international and European monitoring 

tools are being addressed and will allow the EU meet its legal obligation of self-assessment as 

a party to the UN Convention against Corruption. 
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3.2 Birth registration and civic records 
 

11. The EU will develop a framework for raising issues of statelessness with third countries by 

2014. 

 

 

C. Strengthening the nexus between the national and international levels 
 

The International Criminal Court 
 

12. The European Union and its Member States refer to the pledges concerning the International 

Criminal Court made at the Review conference of the Rome Statute of the International 

Criminal Court (Kampala, 31 May – 11 June 2010) and at the 31st International Conference of 

the Red Cross and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) and they pledge 

to promote the greatest possible participation in and implementation of the Rome Statute of 

the International Criminal Court, the development and maintenance of an effective court and 

the realization of the principle of complementarity. To these ends, the EU and its Member 

States will particularly emphasize the ratification and acceptance of the Statute in negotiations 

and political dialogues with third countries, regional organisations and other regional groups, 

include provisions concerning the ICC and the international justice into EU agreements with 

third countries, promote dissemination of the values expressed in the Statute and cooperation 

with other states, international organizations and representatives of civil society. The EU and 

its Member States will facilitate technical assistance to interested states by supporting 

legislative work for the accession to the Statute, supporting their participation in the ICC and 

their access to the instruments of the ICC. 

 

2. Addressing transnational threats 
 

2.1 Counter-terrorism 
 

13. The EU pursues a civilian approach addressing counter-terrorism globally on the basis of 

criminal justice and the rule of law while protecting human rights. The EU promotes 

confidence building through regular counter-terrorism and security political dialogues and 

assists countries in need in their efforts via capacity building measures. 
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In the field of prevention and fight against terrorism, the EU will continue to support an overall rule 

of law approach, the development of effective institutional and legal frameworks, national and 

regional counter-terrorism strategies and to strengthen the capacities of law enforcement and 

judicial institutions in partner countries in the Sahel, Horn of Africa and South Asia, including 

Pakistan. Furthermore, the EU will continue its effort in promoting the UN conventions and 

resolutions related to terrorism, in particular the UN Global Counter-Terrorism Strategy, and will 

engage actively in multilateral initiatives, such as the Global Counter-Terrorism Forum. 

 

The EU pledges to increase its support for counter-terrorism capacity building measures, and by 

2014, to support the enhancement of partner countries' capacity to: 

 
• promote the criminal justice systems based on the full respect for rule of law and human 

rights; 
 
• ratify and implement all the UN conventions on terrorism; 
 
• support resolutions related to terrorism, especially the UN Global Counter-Terrorism 

Strategy with all the overall approach it embodies; 
 
• exchange information, also at regional and international levels; 
 
• anticipate a terrorist act; 
 
• formulate appropriate response measures; 
 
• conduct policies on countering violent extremism; 
 
• conduct investigation and prosecution of terrorist cases based on the full respect for rule of 

law and human rights, while enhancing inter-agency and regional collaboration. 
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14. The EU also pledges to implement measures on countering violent extremism, as well as on 

countering terrorist finance and illicit financial flows by promoting anti-money laundering 

framework, especially FATF recommendations, by 2014. 

 

 

15. By 2014, the EU will develop operational guidance to ensure the consideration of human 

rights, and where applicable international humanitarian law, in the planning and 

implementation of counter-terrorism assistance projects with third countries, in particular as 

regards the respect of due process requirements (presumption of innocence, fair trial, rights of 

the defence). 
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2.2 Organised crime 
 

16. The EU pledges to fight against the manufacture of drugs and its trafficking by assisting 

partner countries in their efforts against this scourge. 

 

By 2015, the EU pledges to support partner countries mainly by providing training and capacity 

building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

·     ratify and implement international conventions, in particular the UN conventions on drugs, the 

UN Convention against Transnational Organised Crime and its protocols; 

 

·      adopt an intelligence-led approach to countering drug trafficking and other forms of trafficking 

(human beings, small arms, etc.); 

 

·       carry out complex investigations at regional and trans-regional levels; 

 

·       improve the collection and analysis of data related to drug trafficking; 

 

·       improve information sharing and exchange also through the establishment of adequate 

databases and communication networks; 

 

·       develop inter-agency cooperation; 

 

·       strengthen existing capacities and procedures in asset laundering investigation and 

confiscation; 

 

·       increase regional and international cooperation. 
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17. With particular reference to small arms, the EU pledges to continue countering illicit 

transnational trafficking in firearms by strengthening the international normative framework. 

To this end, it will promote the ratification and implementation of the Protocol against the 

Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and 

Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime, in third countries. 

 

 

18. By 2014, the EU pledges to support the creation of an international database as a tool to 

register, trace and track stolen and lost firearms and to identify related trafficking routes. This 

will allow countries to have access to, insert, update and query a centralized international 

database for lost and stolen firearms. 
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2.3 Maritime piracy 
 

19. The EU pledges to support efforts to counter piracy and armed robbery at sea by paying 

particular attention to two of the most concerned regions in the world, namely the Horn of 

Africa and the Gulf of Guinea. 

 

By 2015 (and beyond), the EU pledges to support partner countries by providing training and 

capacity building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

 

·      better respond to piracy and armed robbery attacks; 

 

·      improve information sharing and exchange at the regional level with a view to ultimately 

enhancing regional maritime domain awareness; 

 

·       conduct effective investigation and prosecution of piracy cases and related financial crime, 

with a special focus on the high level suspects; 

 

·         set-up and train a land-based coastal police force (in Somalia). 
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2.4 Trafficking in human beings 
 

20. EU Member States will establish national referral mechanisms to better identify, refer, protect 

and assist victims of trafficking by the end of 2012. By 2015 the European Commission will 

develop a model for an EU Transnational Referral Mechanism which links national referral 

mechanisms to better identify, refer, protect and assist victims. 

 

 

21. The EU will fund in 2012 a pilot project to strengthen regional cooperation on trafficking in 

human beings along routes from the East to the EU. In addition, under the Heroin Route 

programme, the EU will improve the collection and sharing of harmonized data on the actual 

numbers of people trafficked and improve the Criminal Justice Response on the trafficking in 

human beings cases. 

 

 

3. Empowering women and children 
 

22. By 2015, 80% of the EU Delegations will introduce specific measures on the role of external 

assistance and development co-operation in their local strategies for the implementation of the 

EU Guidelines on Violence against Women and Girls and Combating All Forms of 

Discrimination against them. The EU thematic programmes and instruments will support non-

state actors to implement the EU Guidelines on Violence against Women and Girls and 

Combating All Forms of Discrimination against them. 

 

 

4. Accession and association process 
 

23. The EU will intensify its rule of law dialogue with countries of the Western Balkans, with the 

aim to strengthen preparations at earlier stages of the accession process. For Bosnia and 

Herzegovina a structured dialogue on justice was launched in 2011, a structured dialogue on 

the rule of law with Kosovo was launched on 30 May 2012. The EU will continue to support 

the rule of law projects in countries of the Western Balkans. 
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5. European Neighbourhood Policy 

 

24. The rule of law is one of the key priorities of the European Neighbourhood Policy. 

 – As regards the Eastern neighbourhood of the EU, the Roadmap to the 2013 Eastern 

Partnership Summit includes several measures in the area of the rule of law, notably improved 

functioning of the judiciary, cooperation among law enforcement agencies, fight against corruption 

and fight against cybercrime. 

 – In the South Mediterranean, the EU is stepping up its technical and financial support for 

the rule of law, overseen by an efficient, impartial and independent judiciary, with guarantees for 

equal access to justice and respect for due process and fair trial standards, as well as reform of the 

security sector for sustainable democratisation. 

 – The EU pledges to share with its neighbours the lessons learned and the best practices 

of its Member States which initiated processes of democratic transition and of building of the rule 

of law before they joined the EU. 

 

 

6. Central Asia 
 

25. The EU will further intensify the Rule of Law Initiative for Central Asia, notably it will 

promote independent judiciaries, increased institutional capacities and modernising 

professional qualifications including through contributing to the implementation of the 

Council of Europe Neighbourhood Policy for Central Asia in these areas as well as 

modernisation of penal systems, with a special focus on the eradication of torture. The EU is 

ready to support the accession of Central Asian countries to the Group of States against 

Corruption (GRECO) of the Council of Europe and assist Central Asian efforts to accede to 

and to implement international anti-corruption and human rights conventions. The EU is also 

ready to strengthen counter-terrorism co-operation, including for follow-up to the agreed Joint 

Plan of Action for the implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism 

Strategy in Central Asia. 
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ANNEX II – TABLE OF ABBREVIATIONS 
AAP Annual Action Programme 

ACP African, Caribbean and Pacific Group of States 

AFCO Committee on Constitutional Affairs 

AFET Committee on Foreign Affairs 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

ASEM Asia Europe Meeting 

AU African Union 

BICI Bahraini Independent Commission of Inquiry 

BSSC Budget Support Steering Committee 

CAAC Children in Armed Conflict 

CELAC Latin America and Caribbean 

CFSP Common Foreign and Security Policy 

CIA Central Intelligence Agency 

CiO Chairmanship in Office 

CoE Council of Europe 

COHOM Council working party on human rights 

COREPER Committee of Permanent Representatives 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

CSDP Common Security and Defence Policy 

CSO Civil Society Organisation 

CSR Corporate Social Responsibility 

CSW Commission on the Status of Women 

CTC Counter-Terrorism Coordinator 

DCI Development Cooperation Instrument 

DEG Democracy Support and Election Coordination Group 

DEVCO EU Commission Directorate General for Development and Cooperation 

DEVE Committee on Development 

DPRK Democratic People's Republic of Korea 

DROI Subcommittee for Human Rights 

DVB Democratic Voice of Burma 

EAT Electoral Assessment Team 
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EC European Commission 

ECG Election Coordination Group 

ECOWAS Economic Community of West African States 

EDF European Development Fund 

EEAS European External Action Service 

EED European Endowment for Democracy 

EEM Electoral Expert Mission 

EIB European Investment Bank 

EIDHR European Instrument for Democracy and Human Rights 

EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 

EMB Electoral Management Body 

EMPL European Parliament Committee on Employment and Social Affairs 

ENP European Neighbourhood Policy 

ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument 

EOM Election Observation Mission 

EP European Parliament 

ESC Economic, social and cultural (rights) 

ESCR Economic, social and cultural rights 

ESDC European Security and Defence College 

ESG Environmental, social and governance 

EU European Union 

EUMS European Union Member States 

EUNIC  European Union National Institutes for Culture 

EURONEST Euronest Parliamentary Assembly (Eastern Partnership) 

EUSR European Union Special Representative 

EUTM European Union Training Mission 

FEMM Committee on Women's Rights and Gender Equality 

FFM Fact-Finding Mission 

FoRB Freedom of Religion or Belief 

FREMP Council Working Party on Fundamental Rights, Citizens' Rights and Free Movement 

of Persons within the EU 

FSJ Freedom, security and justice 

FTA Free Trade Agreement 
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FYROM former Yugoslav Republic of Macedonia 

GAMM Global Approach to Migration and Mobility 

GCTF Global Counter-Terrorism Forum 

GGDC Good Governance and Development Contracts 

GRI Global Reporting Initiative 

GRULAC Latin American and Caribbean Group 

GSP Generalised Scheme of Preferences 

HDIM Human Dimension Implementation Meeting 

HQ Headquarters 

HR human rights 

HR/VP High representative / Vice-president 

HRC Human Rights Council 

HRD Human rights defender 

ICC International Criminal Court 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

ICRC International Committee of the Red Cross 

ICT Information and communications technology 

IDP Internally Displaced People 

IEOM International Election Observation Missions 

IHL International humanitarian law 

ILO International Labour Organisation 

INTA Committee on International Trade 

JURI Committee on Legal Affairs 

LAS League of Arab States 

LGBT Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 

LGBTI Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex 

LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 

MEP Member of Parliament 

MoU Memorandum of Understanding 

MS Member States 

NDAA National Defense Authorization Act 

NEEDS Network for Enhanced Electoral and Democratic Support 
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NGO Non-governmental organizations 

NHRI National Human Rights Institute 

OAS Organization of American States, 

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights 

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

OIC Organisation of Islamic Co-operation 

OPPD Office for Promotion of Parliamentary Democracy 

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe 

PA Parliamentary Assembly 

PCA Partnership and Cooperation Agreement 

PIF Pacific Island Forum 

PMSC Private military and security companies 

PSC Political and Security Committee 

REM Results Measurement Framework 

SDH Brazilian Human Rights Secretariat 

SIA Sustainable Impact Assessments 

TEU Treaty on European Union 

TFEU Treaty on the functioning of the European Union 

U.S. United States of America 

UK United Kingdom 

UN CAT United Nations Committee against torture 

UN United Nations 

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNCRPD United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

UNDP United Nations Development Programme 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNGA United Nations General Assembly 

UNHRC United Nations Human Rights Council 

UNICEF United Nations Children's Fund 

UNSCR United Nations Security Council Resolution 
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