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Assunto: Parecer sobre os direitos humanos e a democracia no mundo e a política da União 
Europeia nesta matéria – Relatório anual de 2018 (2019/2125(INI))

Ex.ma Senhora Presidente

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros foi incumbida de submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª 
preside. Na sua reunião de 6 de novembro de 2019, a Comissão dos Direitos da Mulher e da 
Igualdade dos Géneros decidiu proceder ao envio do presente parecer sob a forma de carta.

Na mesma reunião1, a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 
examinou o assunto na sua reunião de e decidiu instar a Subcomissão dos Direitos do 
Homem, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar na proposta de resolução que 
aprovar as sugestões constantes da presente carta.

Queira Vossa Excelência, Senhora Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Evelyn Regner

1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Evelyn Regner (presidente), Gwendoline Delbos-
Corfield (vice-presidente), Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa 
Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, 
Alice Kuhnke, Naomi Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, 
Elżbieta Rafalska, Diana Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, 
Marco Zullo (membros titulares) Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula 
Zacharopoulou (suplentes) Anne-Sophie Pelletier (suplente, nos termos do artigo 209.º, n.º 7, do Regimento).
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SUGESTÕES

1. Recorda que o Plano de Ação em matéria de igualdade de género (GAP II) é um dos 
instrumentos fundamentais da UE para melhorar a igualdade de género em países 
terceiros; insta a Comissão a avaliar o impacto do plano de ação depois de este chegar 
ao seu termo, a ter em conta a resolução do Parlamento, de 8 de outubro de 2015, sobre 
a renovação do Plano de Ação da UE sobre a Igualdade de Género e a Emancipação das 
Mulheres no Âmbito do Desenvolvimento, bem como a de 31 de maio de 2018, sobre a 
aplicação do Documento de Trabalho Conjunto (SWD(2015)0182) – Igualdade de 
género e emancipação das mulheres: transformar as vidas das raparigas e mulheres 
através das relações externas da UE 2016-2020, a seguir as recomendações nelas 
contidas e a apresentar, sob a forma de comunicação sobre a igualdade de género, um 
GAP III que inclua objetivos específicos ambiciosos em matéria de orçamentação 
sensível ao género; recorda, neste contexto, o compromisso assumido pela comissária 
indigitada das Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen, na sua audição no Parlamento 
Europeu de 1 de outubro de 2019, de lançar um GAP III, salientando o excecional 
impacto do GAP na consecução da igualdade de género nas parcerias internacionais;

2. Chama a atenção para o facto de o Tratado impor a obrigação de a UE promover a 
igualdade de género e assegurar a integração da perspetiva de género em todas as suas 
ações, incluindo as ações externas; salienta que o relatório de 2018 referente à aplicação 
do Plano de Ação II da UE em matéria de igualdade de género concluiu que, 
combinando a integração da perspetiva de género e medidas e ações específicas, se 
realizaram progressos significativos e elogia a prática de incorporar os direitos das 
mulheres e a igualdade de género nos diálogos sobre direitos humanos, bem como os 
esforços específicos efetuados para integrar a dimensão de género na segurança e defesa 
comuns; solicita iniciativas globais, um financiamento adequado e uma abordagem 
sistémica para que as questões de género sejam incluídas na política e na ação externas, 
especificamente em domínios como o comércio, o emprego, a educação, os conflitos e a 
consolidação da paz, o clima e o ambiente, a agricultura, a pobreza, o tráfico, as 
migrações e a orçamentação; salienta a necessidade de as delegações da UE reforçarem 
o seu papel na coordenação das questões de género, entre outras, nomeando pontos de 
contacto para as questões de género onde tal ainda não tenha sido feito, bem como o 
papel do conselheiro principal do SEAE para o género em países terceiros, assegurando 
um orçamento específico e utilizando a análise de género com dados repartidos por 
sexo;

3. Lamenta que o Relatório Anual da Comissão sobre os Direitos Humanos e a 
Democracia no Mundo em 2018 não reconheça explicitamente o retrocesso crescente 
em matéria de direitos das mulheres à escala mundial, em particular no que se refere à 
saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos (SDSR), e manifesta a sua preocupação pelo 
facto de a Comissão não ter apresentado qualquer estratégia para combater este 
fenómeno; salienta a necessidade de a ação externa da UE, incluindo a sua política de 
desenvolvimento, contribuir para a consecução dos ODS relacionados com a saúde; 
condena veementemente a reintrodução e a expansão da «lei da mordaça global» 
(«Global Gag Rule») pela Administração Trump e o seu impacto negativo no acesso 
generalizado das mulheres e das raparigas à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos, 
que são direitos humanos fundamentais, e reitera o seu apelo à UE para que, juntamente 
com os seus Estados-Membros, examine atentamente e considere a possibilidade de 
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colmatar o défice de financiamento que ainda exista neste domínio após a ação;

4. Salienta o aumento alarmante da violência contra as mulheres e apela a novas ações 
para que a Convenção de Istambul seja ratificada e aplicada em toda a Europa; insta as 
delegações da UE a incluírem a violência contra as mulheres nas recomendações 
específicas por país e a promoverem mecanismos de proteção e apoio às vítimas; 
solicita ao SEAE que melhore a aplicação das diretrizes da UE relativas às pessoas 
LGBTI;

5. Saúda muito especialmente a prossecução da iniciativa global «Spotlight» da UE e da 
ONU e a execução de projetos que visam eliminar a violência contra as mulheres e as 
raparigas em todo o mundo, combatendo a violência com base no género e as práticas 
nocivas, como a mutilação genital feminina, os casamentos precoces e forçados e o 
tráfico de seres humanos; reconhece, contudo, que a violência e as práticas nocivas de 
grande alcance, generalizadas e profundamente enraizadas não podem ser combatidas 
apenas através de projetos individuais, e solicita um plano de ação sistemático e 
completo que envolva rapazes e homens, combata a atribuição de papéis em função do 
género e os estereótipos associados ao género e promova a mudança em todos os setores 
e a nível mundial, tal como previsto na Convenção das Nações Unidas sobre a 
Eliminação da Discriminação contra as Mulheres;

6. Insta o novo Colégio de Comissários, sob a orientação do comissário da Igualdade, do 
comissário das Parcerias Internacionais e do Alto Representante, a assegurar uma 
estreita cooperação e coerência no que respeita à igualdade de género e à integração da 
perspetiva de género, e exorta a UE a apoiar sistematicamente as organizações de base 
que trabalhem especificamente em prol dos direitos das mulheres e dos defensores dos 
direitos das mulheres, bem como a proteger os defensores dos direitos das mulheres e 
das pessoas LGBTI cuja segurança possa estar em risco nos respetivos países.


