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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:

1. Acolhe favoravelmente o trabalho da Comissão, tanto a nível político, como através dos 
seus instrumentos de financiamento e mecanismos de apoio orçamental, para reforçar o 
compromisso assumido no sentido de fomentar a emancipação das mulheres, 
nomeadamente procurando integrar as prioridades e necessidades das mulheres em todos 
os domínios fundamentais de ação externa da UE;

2. Apela ao SEAE para que garanta um equilíbrio entre os géneros nas suas propostas para 
cargos de Chefes de Delegação;

3. Convida a Comissão e os Estados-Membros a tomarem medidas ativas no quadro da 
PESC, incluindo o Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos, que 
promovam a não-discriminação relativamente a género, etnia, deficiência, idade e 
orientação sexual;

4. Salienta a importância de incluir mulheres e organizações não-governamentais que 
promovam os direitos das mulheres na fase de preparação das políticas externas da UE, 
especialmente através da disponibilização de formação sobre questões relacionadas com o 
género no SEAE e nas delegações da UE em países terceiros;

5. Salienta o papel das mulheres na alavancagem de políticas de desenvolvimento através da 
participação na formulação e execução dessas políticas, assegurando dessa forma que as 
negociações políticas e económicas contemplam os interesses das mulheres e criando um 
círculo virtuoso em que as mulheres são a força dinamizadora por detrás das políticas de 
desenvolvimento;

6. Recorda que os esforços das mulheres para a promoção da paz não são muitas vezes alvo 
de reconhecimento e que é infligido um sofrimento extremo às mulheres em países em 
guerra;

7. Afirma que as medidas de assistência têm de contemplar as características específicas das 
crises e emergências e dos países onde as liberdades fundamentais estão seriamente 
comprometidas ou onde as organizações não-governamentais trabalham em condições 
difíceis; salienta que convém votar particular atenção às situações em que as mulheres
estão expostas a violência física ou psicológica;

8. Sublinha a importância de reforçar o papel das mulheres na promoção dos direitos 
humanos e da reforma democrática, no apoio à prevenção de conflitos e na consolidação 
da representação e participação políticas.


