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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. Solicita uma abordagem estratégica global, prioritária e de longo prazo que garanta que a 
igualdade de género seja colocada no centro de todas as políticas, programas, projectos e 
actividades promovidas a nível da União Europeia, bem como nas relações com países 
terceiros, dado estar directamente ligada ao incremento da estabilidade democrática, da 
coesão social e dos direitos humanos;

2. Salienta o papel crucial da União Europeia na materialização da igualdade entre homens e 
mulheres nos seus Estados-Membros e nas suas relações com países terceiros, através da 
integração e reforço da igualdade de género em assuntos prioritários e através do uso de 
abordagens participativas na concepção dos programas e no desenvolvimento que põem a 
tónica na luta contra os estereótipos sexuais e todas as formas de discriminação e 
violência contra as mulheres, para além de envolver as mulheres na prevenção e resolução 
de conflitos e de as capacitar para serem cidadãos activos para benefício da sociedade, 
dando uma especial atenção às mais vulneráveis,

3. Apoia iniciativas, incentivos e medidas de reforço da capacidade institucional para 
assegurar a participação das mulheres na tomada de decisões a todos os níveis, de modo 
que, através da sua presença, se garanta a consideração das questões que têm um impacto 
no seu desenvolvimento;

4. Insta a Comissão e os Estados-Membros a zelarem por que a igualdade de género seja 
sistematicamente examinada e avaliada;

5. Está firmemente convicto de que a capacitação dos indivíduos, principalmente das 
mulheres e da sociedade civil, através da educação, da formação e da sensibilização, ao 
mesmo tempo que permite uma promoção eficaz dos direitos humanos, incluindo os 
direitos sociais, económicos e culturais, também é um complemento essencial da 
elaboração e execução de todas políticas e programas que visam a democratização, 
devendo assegurar-se o seu necessário financiamento;

6. Observa que a decisão que institui o Serviço Europeu de Acção Externa determina que o 
recrutamento se baseie no mérito e que se assegure o equilíbrio de género a todos os 
níveis; saúda os esforços tendentes a assegurar uma distribuição equitativa entre homens e 
mulheres a nível de chefes de delegação1.

                                               
1 Decisão do Conselho, de 26 de Julho de 2010, que estabelece a organização e o funcionamento do Serviço 
Europeu para a Acção Externa, Jornal Oficial L 201, 03/08/2010, pp. 30 - 40.


