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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. Reitera que a promoção dos direitos das mulheres deve ser uma parte crucial dos diálogos 
sobre os direitos humanos entre a UE e países terceiros; reconhece o papel positivo 
desempenhado pelo Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos; 
incentiva o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) e a Comissão a decidir, em 
parceria com cada país, os problemas a serem tratados simultaneamente para que se possa 
orientar fundos e recursos, a fim de se cumprir melhor os objetivos;

2. Reafirma a sua condenação de toda a forma de violência contra as mulheres, em particular 
a violência sexual como arma de guerra e a violência doméstica; salienta a importância de 
campanhas de informação e de sensibilização em comunidades onde a mutilação genital 
feminina (MGF) é praticada;

3. Solicita à UE e aos seus Estados-Membros que apoiem a participação plena das mulheres 
na tomada de decisões políticas e económicas, nomeadamente em processos de 
instauração de paz, na transição democrática e na resolução de conflitos;

4. Incentiva os Estados-Membros, a Comissão e o SEAE a sublinhar a importância da 
emancipação económica das mulheres em países em desenvolvimento, através da 
promoção da sua participação em pequenas e médias empresas e na agricultura e do seu 
acesso à terra;

5. Exorta à intensificação de esforços para a concretização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio em matéria de igualdade dos géneros, saúde materna e 
acesso à educação, em particular para raparigas e mulheres jovens;

6. Solicita que se tenha sempre em conta as conclusões das Missões de Observação Eleitoral 
(MOE) da UE na elaboração de programas de apoio à participação das mulheres em 
processos eleitorais e no cumprimento das recomendações das missões.


