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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 
Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta o artigo 3.º do Tratado da União Europeia, que salienta os valores 
comuns aos Estados-Membros, tais como o pluralismo, a não discriminação, a tolerância, 
a justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e, nomeadamente, 
os seus artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 21.º e 23.º,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) e o seu Protocolo Facultativo,

– Tendo em conta a Carta das Mulheres da Comissão Europeia,

A. Considerando que a violência contra as mulheres constitui uma violação dos direitos 
humanos, que afeta todos os estratos sociais, culturais e económicos;

B. Considerando que a promoção dos direitos da mulher e da igualdade de género, bem como 
o combate à violência contra as mulheres, devem constituir, por princípio, uma pedra 
angular de todas as relações bilaterais e multilaterais, nomeadamente as relações com 
países terceiros com os quais a UE concluiu acordos de associação e de cooperação;

C. Considerando que, embora as medidas de apoio continuem a reforçar a promoção e o 
respeito pelos direitos humanos das mulheres em todo o mundo, persiste o desafio de 
combater determinadas crenças e práticas culturais e tradicionais, que constituem 
discriminações contra as mulheres e as jovens;

D. Considerando que todos os tipos de violência e discriminação dirigidos contra mulheres, 
incluindo os abusos sexuais, a mutilação genital feminina, a exploração sexual para fins 
comerciais de mulheres, a violência de género, a violência nas relações de intimidade e a 
discriminação económica e social devem ser considerados injustificáveis sejam quais 
forem os motivos políticos, sociais, religiosos, culturais ou as tradições populares ou 
tribais;

E. Considerando que o papel das mulheres e a sua plena participação nos planos político, 
económico e social é essencial, especialmente em processos de estabelecimento da paz na 
sequência de conflitos, nas negociações de transição democrática e na resolução de 
conflitos, bem como em processos de reconciliação e estabilização;

1. Reafirma que a situação e a promoção dos direitos das mulheres e da igualdade de género, 
bem como o combate à violência contra as mulheres, devem ser sistematicamente tidos 
em conta em todos os diálogos de direitos humanos realizados pela UE com países 
terceiros com os quais a UE concluiu acordos de associação e de cooperação;
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2. Insta a que os direitos das mulheres e a sua situação sejam referidos de forma sistemática 
nas informações disponibilizadas aos deputados ao Parlamento Europeu por ocasião das 
suas deslocações em delegações e visitas oficiais;

3. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a abordarem a questão da violência contra as 
mulheres e a dimensão de género das violações dos direitos humanos a nível 
internacional, nomeadamente no âmbito de acordos de associação bilaterais e de acordos 
de comércio internacionais em vigor ou em fase de negociação;

4. Apoia os países da América Latina nos respetivos esforços para cumprirem a sua 
obrigação de diligência no que diz respeito à prevenção, atenção, investigação, acusação 
legal, sanção e ressarcimento do feminicídio; insta a Comissão a proceder regularmente a 
uma abordagem desta questão no âmbito dos seus diálogos políticos, em particular dos 
diálogos em curso em matéria de direitos humanos, e a cooperar na busca de soluções 
tendentes a erradicar a violência contra as mulheres e o feminicídio no contexto das 
parcerias birregionais;

5. Saúda a nomeação do Representante Especial da UE para os Direitos Humanos e exorta-o 
a dar particular importância aos direitos das mulheres e à igualdade de género e a adotar 
medidas específicas de promoção dos mesmos;

6. Congratula-se com a Diretiva 2011/0129 (COD) que estabelece normas mínimas relativas 
aos direitos das vítimas, adotada em 12 de setembro de 2012, e que inclui apoio 
direcionado e integrado a vítimas com necessidades específicas, tais como as vítimas de 
violência sexual, as vítimas de violência em função do género e vítimas de violência nas 
relações de intimidade, incluindo apoio e aconselhamento em situações traumáticas; insta, 
por conseguinte, o SEAE e a Comissão a promoverem, no quadro das políticas externas, 
este reforço dos direitos das vítimas de violência baseada no género no quadro de 
processos penais;

7. Declara-se profundamente apreensivo com o aumento da violência de género em muitas 
zonas do globo como sintoma, ou um dos sintomas, da crise que se vive à escala mundial 
e, mais especificamente, com o aumento do número de feminicídios (ou seja, de 
homicídios de mulheres e de jovens do sexo feminino) no México e em outros países da 
América Central e da América do Sul, que ocorrem num contexto de violência 
generalizada e de discriminação enraizada; condena veementemente todos os tipos de 
violência de género e o aberrante crime do feminicídio, bem como a impunidade 
prevalecente para este tipo de crimes, facto que dá um incentivo suplementar aos 
assassinos;

8. Reconhece o papel positivo desempenhado pelo Instrumento Europeu para a Democracia 
e os Direitos Humanos (IEDDH) na salvaguarda dos direitos das mulheres e na proteção 
dos defensores dos direitos das mulheres, e recorda que a democracia implica a plena 
participação das mulheres na vida pública, tal como evidenciado na sequência da 
Primavera Árabe;

9. Salienta que a plena participação das mulheres na vida política não se limita a objetivos 
estatísticos quanto ao número de candidatas e eleitas, e que assegurar a igualdade de 
género exige ter em consideração as problemáticas dos direitos das mulheres na 
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elaboração de políticas e a participação livre e efetiva das mulheres em todos os aspetos 
da vida pública, política e económica;

10. Exorta o SEAE, o Conselho e a Comissão a incluírem em todas as políticas e instrumentos 
de financiamento de ação externa uma abordagem de género tendo em vista reforçar a 
integração da perspetiva de género e, por conseguinte, contribuir para a promoção da 
igualdade de género e dos direitos das mulheres, bem como para o combate à violência 
contra as mulheres;

11. Sublinha a importância do papel das mulheres e da sua plena participação no processo 
decisório político e económico, especialmente em processos de estabelecimento da paz na 
sequência de conflitos, nas negociações de transição democrática e na resolução de 
conflitos, bem como em processos de reconciliação e de estabilização, com vista a 
aumentar a sensibilização e a atenção, destinadas a eliminar a discriminação que as 
mulheres enfrentam nos processos de democratização em curso, em muitos países 
terceiros;

12. Reitera o direito fundamental de todas as mulheres a ter acesso a sistemas de saúde 
públicos, e nomeadamente a cuidados de saúde primários, ginecológicos e obstétricos, nos 
termos previstos pela Organização Mundial de Saúde;

13. Considera que, a fim de assegurar a participação efetiva das mulheres, nos casos em que 
estão atualmente sub-representadas em organismos políticos ou da sociedade civil, é 
importante prever módulos de formação e de acompanhamento quer do pessoal europeu, 
quer das mulheres no terreno, para lhes permitir que contribuam efetivamente para os 
processos de paz e de resolução de conflitos;

14. Saúda a presença de um perito em questões de género na maior parte das missões de 
observação de eleições da UE e a atenção dada à participação das mulheres em processos 
eleitorais, exortando ao acompanhamento das conclusões dos relatórios das missões de 
observação;

15 Salienta a importância de uma maior paridade entre homens e mulheres na composição 
das missões de observação eleitoral da UE, uma vez que este facto contribui para a 
sensibilização relativa à participação das mulheres no processo eleitoral e na vida pública, 
promovendo a igualdade de género e os direitos das mulheres em países terceiros, nos 
quais esteja em curso um processo de democratização; 

16. Destaca a importância do apoio específico do Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género (IEIG) no que respeita à recolha, tratamento e divulgação de informações sobre a 
integração eficaz da dimensão de género.
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