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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Subcomissão dos 
Direitos do Homem, 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) e o seu Protocolo Facultativo,

– Tendo em conta a Declaração das Nações Unidas sobre a proteção de mulheres e crianças 
em situação de emergência e de conflito armado e as Resoluções 1325 (2000) e 1820 
(2008) do Conselho de Segurança,

– Tendo em conta as diretrizes da União Europeia relativas à violência contra as mulheres e 
à luta contra todas as formas de discriminação de que são alvo,

– Tendo em conta o «Documento orientado para a ação com vista a reforçar a dimensão 
externa da UE em matéria de luta contra o tráfico de seres humanos: para uma ação da UE 
à escala mundial contra o tráfico de seres humanos»,

– Tendo em conta a Carta das Mulheres da Comissão Europeia,

A. Considerando que os direitos das mulheres, conforme o reconhecido pelas convenções 
internacionais e normas jurídicas, deveriam constituir sistematicamente a pedra angular de 
todas as relações bilaterais, especialmente no caso dos países terceiros com os quais a UE 
assinou acordos de associação e cooperação;

B. Considerando que a discriminação contra as mulheres não pode ser justificada por 
qualquer motivo político, religioso ou cultural;

C. Considerando que, de forma inaceitável, a violência sexual sob a forma de violações em 
massa, tráfico de seres humanos e outras formas de abuso sexual de mulheres e crianças 
continua a ser utilizada como tática de guerra em regiões em conflito em todo o mundo;

D. Considerando que as mulheres desempenham um papel fulcral na construção da paz no 
período do pós-guerra, incluindo na resolução de conflitos, na reconciliação e no processo 
de reconstrução;

1. Congratula-se com a Carta das Mulheres da Comissão Europeia, que promove a igualdade 
de género tanto a nível europeu como internacional, e com o Plano de acção sobre a 
igualdade de género e a emancipação das mulheres no âmbito do desenvolvimento (2010-
2015) e apela à intensificação dos esforços para a consecução dos ODM relativos à 
igualdade de género e à saúde materna;

2. Solicita que os direitos das mulheres sejam tidos em maior consideração em todas as 
políticas externas e em todos os instrumentos financeiros, com vista ao reforço da 
integração da dimensão do género através de programas geográficos e temáticos e da 
melhoria da coordenação entre os instrumentos; 
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3. Reitera que os direitos das mulheres deveriam constituir uma parte importante dos 
diálogos conduzidos pela UE no domínio dos direitos humanos, bem como do diálogo 
político com os países terceiros com os quais a UE assinou acordos de cooperação ou 
associação, em conformidade com as cláusulas relativas aos direitos humanos previstas 
nesses acordos; insta a Comissão e o Conselho a tomar todas as medidas necessárias em 
caso de violação dessas disposições;

4. Urge, por conseguinte, a Comissão e o Conselho a encorajar os países terceiros a 
consagrar de forma expressa os direitos das mulheres na sua legislação, para garantir que 
esses direitos são respeitados, e a implementar políticas sensíveis à questão do género e 
mecanismos que permitam às mulheres uma maior participação na tomada de decisões 
relativamente à vida pública, seja a nível político, económico ou social;

5. Convida a Comissão a colocar a questão dos direitos das mulheres no centro das 
negociações com os países candidatos e lembra que a Turquia deve obter resultados mais 
visíveis e concretos na aplicação do princípio da igualdade e do respeito pelos direitos das 
mulheres;

6. Salienta o facto de os objetivos do diálogo político também deverem incluir a supressão 
de todas as reservas à CEDAW e a ratificação do seu Protocolo Facultativo por todos os 
Estados parceiros;

7. Reconhece o papel positivo desempenhado pelo Instrumento Europeu para a Democracia 
e os Direitos Humanos (IEDDH) na proteção dos direitos das mulheres e dos defensores 
dos direitos das mulheres e congratula-se com as campanhas regionais e temáticas 
organizadas, em conformidade com as diretrizes da UE relativas à violência contra as 
mulheres e as jovens, sobre a violência sexual contra mulheres em conflitos armados, o 
casamento precoce e forçado, a mutilação genital feminina e a participação das mulheres 
no processo democrático;

8. Convida, todavia, a Comissão a recorrer mais frequentemente a este instrumento no 
combate a todas as formas de violência contra as mulheres, bem como a desenvolver 
medidas destinadas a reforçar os direitos das mulheres e o seu estatuto na sociedade;

9. Lembra que a Diretiva 2004/81/CE do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao título 
de residência concedido aos nacionais de países terceiros que sejam vítimas do tráfico de 
seres humanos ou objeto de uma ação de auxílio à imigração ilegal e que cooperem com 
as autoridades competentes e a Diretiva 2009/52/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de junho de 2009, que estabelece normas mínimas sobre sanções e 
medidas contra os empregadores de nacionais de países terceiros em situação irregular, 
são instrumentos úteis para a proteção das vítimas de tráfico e deveriam ser plenamente 
implementadas;

10. Destaca que a ausência do registo de crianças, especialmente de meninas, constitui o 
primeiro ato de negação dos seus direitos; convida, portanto, a Comissão a apoiar o 
registo de nascimentos onde haja necessidade nos países terceiros;

11. Reconhece o papel do IEDDH e de outros instrumentos na construção da democracia em 
países terceiros e lembra que a democracia implica a plena participação das mulheres na 
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vida pública, tal como demonstrado no rescaldo da Primavera Árabe e enunciado nos 
instrumentos internacionais e regionais, nomeadamente no Protocolo relativo aos direitos 
das mulheres em África apenso à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos; 

12. Saúda a presença de um perito em questões de género na maioria das missões de 
observação eleitoral da União Europeia (MOEUE) e a atenção dada à participação das 
mulheres nos processos eleitorais e solicita que as conclusões dos relatórios das MOEUE 
relativos a este assunto sejam canalizadas para programas geográficos e temáticos nos 
países em causa;

13. Congratula-se com a criação da ONU Mulheres e insta a UE a trabalhar em estreita 
colaboração com esta instituição a nível internacional, regional e nacional, no sentido de 
fazer aplicar os direitos das mulheres;

14. Apoia firmemente a inclusão de conselheiros ou elementos de contacto para as questões 
de género nas delegações europeias e nas missões desenvolvidas no quadro da Política 
Comum de Segurança e Defesa (PCSD) e solicita à Alta Representante/Vice-Presidente 
que lhes atribua os recursos e autoridade adequados;

15. Solicita o apoio específico do Instituto Europeu para a Igualdade de Género (IEIG) em 
matéria de recolha, processamento e divulgação de práticas eficazes de integração da 
dimensão do género na aplicação dos indicadores de Pequim no domínio dos direitos das 
mulheres;

16. Compromete-se a incluir de forma mais sistemática o tema dos direitos das mulheres nos 
seus debates e resoluções sobre os direitos humanos e a fazer um apelo à rede do Prémio 
Sakharov, em particular às mulheres laureadas, para que defendam os direitos das 
mulheres no mundo;

17. Insta a Comissão a ajudar a combater o «aborto seletivo», já que a imagem de uma filha 
como um fardo e de um filho como uma fonte de rendimento ainda predomina em muitas 
sociedades.


