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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:

A. Considerando que as mulheres são mais suscetíveis de serem vítimas de tortura sexual; 

B. Considerando que a mutilação genital feminina (MGF) constitui uma violação da 
Convenção das Nações Unidas Contra a Tortura; 

C. Considerando que a Comissão das Nações Unidas sobre o Estatuto das Mulheres apelou à 
proibição da lapidação, identificando este ato como uma forma de tortura; 

D. Considerando que o Relator Especial das Nações Unidas sobre as execuções 
extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias declarou que as pessoas LGBT são mais vulneráveis 
à violência e às violações dos direitos humanos;

1. Exorta a UE a garantir, mediante a condicionalidade da ajuda, que os países terceiros 
protejam as mulheres e as raparigas contra a tortura; insta o Conselho a suspender a ajuda 
a países que pratiquem atos de tortura e a transferir essa ajuda para o apoio às vítimas; 
exorta a Comissão a garantir que todos os novos acordos de comércio livre com países 
terceiros prevejam obrigações rigorosas que assegurem a proteção das mulheres; 

2. Salienta a necessidade permanente de a UE trabalhar com os países terceiros no sentido de 
erradicar a prática da MGF; relembra os Estados-Membros com legislação nacional que 
criminaliza a MGF que têm de agir em conformidade com essa legislação; 

3. Apoia a proibição da lapidação; salienta que se trata de uma forma de execução bárbara; 

4. Condena todas as formas de violência doméstica, designadamente os assassínios por 
motivos de honra, o casamento forçado e as mortes por dote; afirma que a UE deve 
considerar estes atos formas de tortura;

5. Acolhe favoravelmente o facto de o Tribunal Penal Internacional considerar que os crimes 
de género, designadamente a violação e a agressão e humilhação sexuais, são formas de 
tortura, bem como a sua recomendação para que estes crimes sejam considerados crimes 
de guerra;

6. Insta a UE, nos seus diálogos sobre direitos humanos com os países terceiros, a promover 
a prevenção, investigação e instauração de ações penais relativas à violência contra as 
mulheres;

7. Manifesta a sua preocupação com as violações dos direitos humanos contra pessoas 
presumível ou assumidamente LGBT;

8. Declara que o fracasso em separar as mulheres transexuais dos homens nas prisões é cruel 
e desumano.


