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SUGESTÕES

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

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), de 1979,

– Tendo em conta o Pacto Europeu para a Igualdade de Género (2011-2020), adotado pelo 
Conselho da União Europeia em março de 2011,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 21 de setembro de 2010, intitulada 
«Estratégia para a Igualdade entre Homens e Mulheres – 2010-2015» (COM(2010)0491),

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa, de 7 de abril de 2011, relativa à 
prevenção e ao combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica,

– Tendo em conta as suas resoluções, de 5 de abril de 2011, sobre as prioridades e a 
definição de um novo quadro político comunitário em matéria de combate à violência 
contra as mulheres1 e, de 6 de fevereiro de 2013, sobre a 57.ª Sessão da Comissão sobre o 
Estatuto das Mulheres da ONU: eliminação e prevenção de todas as formas de violência 
contra mulheres e raparigas2,

Α. Considerando que a igualdade entre homens e mulheres é um direito fundamental e um 
princípio comum da UE e que, apesar do progresso realizado ao longo dos anos, a 
igualdade de género continua a ser um objetivo inatingível;

B. Considerando que a crise económica, os cortes drásticos levados a cabo nos serviços 
públicos de cuidados de saúde e nos serviços sociais na maioria dos Estados-Membros, 
bem como os cortes orçamentais significativos realizados nas ações de promoção dos 
direitos das mulheres têm consequências negativas para as mulheres;

1. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a tomarem em consideração as necessidades e 
as preocupações das mulheres na elaboração de legislação e a analisarem a situação dos 
direitos fundamentais na UE, bem como a acompanharem atentamente a aplicação da 
legislação europeia relacionada com a igualdade entre homens e mulheres nos 
Estados-Membros;

2. Salienta a necessidade de garantir um apoio especial e a proteção de mulheres e crianças 
vítimas de violência com base no género, designadamente, a violência doméstica, o 
assédio sexual, o tráfico de seres humanos e as práticas tradicionais danosas, como os 
casamentos forçados, a mutilação genital feminina e os «crimes de honra»; apela à 
Comissão e aos Estados-Membros para que adotem e melhorem continuamente a 
legislação e tomem medidas concretas para proteger as vítimas, processar os agressores e 
prevenir a violência;

                                               
1 JO C 296 E de 2.10.2012, p. 26.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0045.
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3. Exorta os Estados-Membros a respeitarem e salvaguardarem os direitos e a saúde sexual e 
reprodutiva das mulheres;

4. Convida a Comissão a propor um quadro jurídico em matéria de discriminação múltipla e 
intersetorial;

5. Considera que a sub-representação das mulheres na tomada de decisões políticas 
representa um défice democrático; exorta, por conseguinte, os Estados-Membros, a 
introduzirem medidas de discriminação positiva, como instrumentos legislativos para a 
criação de sistemas de paridade e de quotas por género temporárias;  

6. Apela aos Estados-Membros para que adotem medidas destinadas a facilitar a conciliação 
da vida privada com a vida profissional, a disponibilizar estruturas de boa qualidade para 
o acolhimento de crianças e pessoas vulneráveis dependentes, a proteger os direitos das 
trabalhadoras grávidas e a salvaguardar a licença de maternidade.


