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1. De acordo com a Decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.1057(XXXV), 
tomada durante a trigésima quinta sessão realizada nos dias 04 e 05 de Julho de 2019, 
em Niamey, Níger, com a seguinte redação: “RECORDA a Decisão do Conselho 
Executivo EX.CL/Dec.1031(XXXIV), de Fevereiro de 2019, sobre a representação da UA 
nas reuniões de parceria e DECIDE encaminhar a questão ao Subcomité do CRP de 
Cooperação Multilateral para uma análise mais aprofundada, com vista a se alcançar 
consenso sobre esse assunto, continuando a aplicar todas as relevantes Decisões do 
Conselho Executivo e da Conferência referentes a este assunto, nomeadamente, 
Decisões do Conselho Executivo EX.CL/Dec.986 (XXXII), de Janeiro de 2018; 
EX.CL/Dec.942 (XXX), de Janeiro de 2017; EX.CL/Dec.899 (XXVIII), de Janeiro de 
2016; e EX.CL/Dec.877 (XXVII), de Junho de 2015; e Decisões da Conferência 
Assembly/AU/Dec.131 (VII), de Junho de 2006; e Assembly/AU/Dec.635(XXVIII), de 
Janeiro de 2017, sobre a Reforma da UA”, o Subcomité Alargado de Cooperação 
Multilateral realizou uma reunião no dia 09 de Janeiro de 2020, para dar seguimento à 
decisão acima mencionada. 
 
2. Nesse sentido, o Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral propõe que o 
CRP recomende ao Conselho Executivo que apresente à Conferência da União, para 
análise e adopção, o seguinte: 
 

(i) Recordar a Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.635(XXVIII), 
subalínea (v) da alínea (c) do n.º 5, tomada em Janeiro de 2017, que declara 
que: “As Cimeiras de Parceria convocadas por partes externas devem ser 
revistas com o objectivo de proporcionar um quadro eficaz para as parcerias 
da União Africana. África será representada pela Troika (ou seja, o actual, o 
futuro e o cessante Presidentes da União Africana), o Presidente da 
Comissão da UA e os Secretários Executivos das Comunidades Económicas 
Regionais (CER), bem como o Director Executivo da NEPAD” e Decisão do 
Conselho Executivo: EX.CL/Dec.877(XXVII)) (n.º 10), tomada em Junho de 
2015, que “Reafirma o direito dos Estados-membros da UA de participar, 
sem discriminação em todas as reuniões, actividades e eventos organizados 
no âmbito da parceria em que a UA é uma parte interessada”; 
 

(ii) Reafirmar o direito de todos os Estados-membros da UA de participar nas 
Reuniões Estatutárias, relacionadas com as parcerias entre a União 
Africana/continente africano e outro continente ou organização regional; 

 
(iii) Decidir que a União Africana/continente africano será representada/o nas 

Reuniões Estatutárias de Parceria entre a União Africana/continente africano 
e um país parceiro pelos Membros da Mesa da Conferência da União, pelos 
Secretários Executivos das Comunidades Económicas Regionais (CER), 
Presidente do Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo 
(HSGOC) da AUDA-NEPAD e Presidente da Comissão da UA; 

 
(iv) Decidir Ainda que o processo preparatório interno das Reuniões 

Estatutárias entre a União Africana/continente africano e um país parceiro 
seja inclusivo com a participação de todos os Estados-membros da UA; 
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(v) Solicitar ao CRP, em colaboração com a Comissão, a definir o mandato dos 
representantes nas Reuniões Estatutárias entre a União Africana/continente 
africano e um país parceiro, para análise pelo Conselho Executivo, em 
Junho/Julho de 2020. 
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PROJECTO DE 

DECISÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO/REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DE 
PARCERIAS DA UA 

 
O Subcomité do CRP de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende ao 
Conselho Executivo que apresente à Conferência da União, para análise e adopção, o 
seguinte: 
 

(i) Recordar a Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.635(XXVIII), 
subalínea (v) da alínea (c) do n.º 5, tomada em Janeiro de 2017, que declara 
que: “As Cimeiras de Parceria convocadas por partes externas devem ser 
revistas com o objectivo de proporcionar um quadro eficaz para as parcerias 
da União Africana. África será representada pela Troika (ou seja, o actual, o 
futuro e o cessante Presidentes da União Africana), o Presidente da 
Comissão da UA e os Secretários Executivos das Comunidades Económicas 
Regionais (CER), bem como o Director Executivo da NEPAD” e Decisão do 
Conselho Executivo: EX.CL/Dec.877(XXVII)) (n.º 10), tomada em Junho de 
2015, que “Reafirma o direito dos Estados-membros da UA de participarem, 
sem discriminação, em todas as reuniões, actividades e eventos 
organizados no âmbito da parceria em que a UA é uma parte interessada”; 
 

(ii) Reafirmar o direito de todos os Estados-membros da UA de participarem 
nas Reuniões Estatutárias, relacionadas com as parcerias entre a União 
Africana/continente africano e outro continente ou organização regional; 

 
(iii) Decidir que a União Africana/continente africano será representada/o nas 

Reuniões Estatutárias de Parceria entre a União Africana/continente africano 
e um país parceiro pelos Membros da Mesa da Conferência da União, pelos 
Secretários Executivos das Comunidades Económicas Regionais (CER), 
Presidente do Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo 
(HSGOC) da AUDA-NEPAD e Presidente da Comissão da UA; 

 
(iv) Decidir Ainda que o processo preparatório interno das Reuniões 

Estatutárias entre a União Africana/continente africano e um país parceiro 
seja inclusivo com a participação de todos os Estados-membros da UA; 

 
(v) Solicitar ao CRP, em colaboração com a Comissão, a definir o mandato dos 

representantes nas Reuniões Estatutárias entre a União Africana/continente 
africano e um país parceiro, para análise pelo Conselho Executivo, em 
Junho/Julho de 2020. 
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