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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 o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional inclui no conjunto 
dos crimes mais graves, entre outros, os crimes cometidos no decurso de ofensivas 
continuadas e sistemáticas contra populações civis, designadamente, contra mulheres e 
crianças,

B. Considerando o elevado número de mulheres e crianças estropiadas e perseguidas nos palcos 
de guerra,

C. Considerando as dificuldades do Tribunal Penal Internacional (TPI) em julgar os 
responsáveis por crimes em massa perpetrados contra mulheres e crianças,

1. Condena energicamente a violência sexual que os criminosos de guerra sistematicamente 
empregam nos conflitos em curso, cometendo crimes como os estupros em massa, a 
escravidão sexual, a prostituição forçada, a gravidez forçada, a esterilização forçada e 
outras formas de violência sexual de gravidade similar;

2. Opõe-se firmemente à incorporação ou ao recrutamento de crianças com menos de 15 
anos de idade nas Forças Armadas, bem como à sua utilização sob qualquer forma em 
acções de guerra;

3. Exorta o Conselho e a Comissão a promoverem a adesão de novos membros ao Estatuto 
de Roma do TPI, bem como a sua ratificação a nível global;

4. Exorta a Presidência da União Europeia e a Vice-Presidente da Comissão e Alta 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança a 
cooperarem estreitamente com o TPI e a suscitarem nos fóruns internacionais a 
necessidade de se vincular os países signatários do Estatuto de Roma do TPI ao 
cumprimento das suas obrigações;

5. Espera que as resoluções e as acções da ONU respeitantes ao problema da violência 
contra as mulheres e as crianças em situações de conflito internacional sejam tidas na 
devida conta;

6. Solicita ao Serviço Europeu de Acção Externa que trabalhe em estreita colaboração com a 
Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Violência Sexual 
em Situações de Conflito.


