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ALTERAÇÕES

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 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Além disso, uma vez que os objetivos 
de democracia e respeito pelos direitos 
humanos devem ser cada vez mais 
integrados em todos os instrumentos de 
financiamento da ajuda externa, a 
assistência prestada pela União ao abrigo 
do presente regulamento terá um papel 
específico complementar e adicional em 
virtude do seu caráter global e da 
independência da sua ação em relação aos 
governos e outras autoridades dos países 
terceiros. Será assim possível cooperar 
com a sociedade civil em questões 
sensíveis que afetam os direitos humanos e 
a democracia, proporcionando a 
flexibilidade necessária que permite reagir 
à evolução das circunstâncias. Tal permite 
à União articular e apoiar objetivos e 
medidas específicos a nível internacional, 
sem qualquer ligação a uma zona 
geográfica ou a uma situação de crise e que 
podem requerer uma abordagem 
transnacional ou implicar operações tanto 
na União como numa série de países 
terceiros. Além disso, proporcionará o 
quadro necessário para as intervenções, 
como o apoio às missões independentes de 
observação eleitoral conduzidas pela União 
Europeia, que requerem uma coerência de 
políticas, um sistema de gestão unificado e 
normas de funcionamento comuns.

(13) Além disso, uma vez que os objetivos 
de democracia e respeito pelos direitos 
humanos e igualdade dos géneros devem 
ser cada vez mais integrados em todos os 
instrumentos de financiamento da ajuda 
externa, a assistência prestada pela União 
ao abrigo do presente regulamento terá um 
papel específico complementar e adicional 
em virtude do seu caráter global e da 
independência da sua ação em relação aos 
governos e outras autoridades dos países 
terceiros. Será assim possível cooperar 
com a sociedade civil em questões 
sensíveis que afetam os direitos humanos e 
a democracia, proporcionando a 
flexibilidade necessária que permite reagir 
à evolução das circunstâncias. Tal permite 
à União articular e apoiar objetivos e 
medidas específicos a nível internacional, 
sem qualquer ligação a uma zona 
geográfica ou a uma situação de crise e que 
podem requerer uma abordagem 
transnacional ou implicar operações tanto 
na União como numa série de países 
terceiros. Além disso, proporcionará o 
quadro necessário para as intervenções, 
como o apoio às missões independentes de 
observação eleitoral conduzidas pela União 
Europeia, que requerem uma coerência de 
políticas, um sistema de gestão unificado e 
normas de funcionamento comuns.
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Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A União prestará especial atenção às 
situações de emergência e aos países nos 
quais os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais se encontram mais 
ameaçados e em que o desrespeito por 
estes direitos e liberdades é particularmente 
flagrante e sistemático. Nessas situações, 
as prioridades políticas consistirão em 
promover o respeito pela legislação 
internacional pertinente, proporcionar 
apoio e meios de ação concretos à 
sociedade civil local, bem como contribuir 
para o seu trabalho, levado a cabo em 
condições extremamente difíceis. Em 
situações de conflito, a União promoverá o 
cumprimento, por todas as partes em 
conflito, das obrigações jurídicas que lhes 
incumbem por força do direito 
internacional humanitário, de acordo com 
as orientações da União nessa matéria.

(14) A União prestará especial atenção às 
situações de emergência e aos países nos 
quais os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais se encontram mais 
ameaçados e em que o desrespeito por 
estes direitos e liberdades é particularmente 
flagrante e sistemático. Uma atenção 
particular deve ser prestada aos atos de 
violência cometidos contra as mulheres 
em situações de conflito. Nessas situações, 
as prioridades políticas consistirão em 
promover o respeito pela legislação 
internacional pertinente, proporcionar 
apoio e meios de ação concretos à 
sociedade civil local, bem como contribuir 
para o seu trabalho, levado a cabo em 
condições extremamente difíceis. Em 
situações de conflito, a União promoverá o 
cumprimento, por todas as partes em 
conflito, das obrigações jurídicas que lhes 
incumbem por força do direito 
internacional humanitário, de acordo com 
as orientações da União nessa matéria.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – alínea a) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) promoção da igualdade de participação 
de homens e mulheres na vida social, 
económica e política e apoio à igualdade de 

vi) promoção da igualdade de participação 
de homens e mulheres na vida social, 
económica e política e apoio à igualdade de 
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oportunidades e à participação e 
representação política das mulheres;

oportunidades e à participação e 
representação política das mulheres, 
incentivando-as a apresentar a sua 
candidatura às eleições e a exercer o seu 
direito de voto;

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) luta contra o racismo, a xenofobia e a 
discriminação baseada em qualquer 
motivo, como sexo, raça, cor, origem 
étnica ou social, características genéticas, 
língua, religião ou convicções, opiniões 
políticas ou outras, pertença a uma minoria 
nacional, riqueza, nascimento, deficiência, 
idade ou orientação sexual;

iii) luta contra o racismo, a xenofobia e a 
discriminação baseada em qualquer 
motivo, como género, raça, cor, origem 
étnica ou social, características genéticas, 
língua, religião ou convicções, opiniões 
políticas ou outras, pertença a uma minoria 
nacional, riqueza, nascimento, deficiência, 
idade ou orientação sexual;

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2.° – n.° 1 – alínea b) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) direitos das mulheres proclamados na 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as 
Mulheres e nos seus Protocolos Opcionais, 
incluindo medidas de luta contra a 
mutilação genital feminina, os casamentos 
forçados, os crimes de honra, o tráfico e 
qualquer outra forma de violência contra as 
mulheres;

vi) direitos das mulheres proclamados na 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as 
Mulheres e nos seus Protocolos Opcionais, 
incluindo medidas de luta contra a 
mutilação genital feminina, os casamentos 
forçados, os crimes de honra, o tráfico, a 
violência sexual, incluindo a violação 
"corretiva", a violência doméstica e 
qualquer outra forma de violência contra as 
mulheres;
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) direitos da criança proclamados na 
Convenção sobre os Direitos da Criança e 
nos seus Protocolos Opcionais, incluindo a 
luta contra o trabalho, o tráfico e a 
prostituição infantis e o recrutamento e 
utilização de crianças-soldados;

vii) direitos da criança proclamados na 
Convenção sobre os Direitos da Criança e 
nos seus Protocolos Opcionais, incluindo a 
luta contra o trabalho, o tráfico e a 
prostituição infantis, a sexualização das 
raparigas e o recrutamento e utilização de 
crianças-soldados;

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i)  envio de missões de observação eleitoral 
da União Europeia;

i)  envio de missões de observação eleitoral 
da União Europeia compostas por igual 
número de mulheres e homens;

Or. en


