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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:

– Tendo em conta o artigo 3.º do Tratado da União Europeia, que salienta os valores 
comuns aos Estados-Membros, tais como o pluralismo, a não discriminação, a tolerância, 
a justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e, nomeadamente, 
os seus artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 21.º e 23.º,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948,

– 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 Carta das Mulheres da Comissão Europeia,

A. Considerando que a promoção dos direitos da mulher e a promoção da igualdade de 
género deverão constituir, por princípio, a pedra angular de todas as relações bilaterais e 
multilaterais, nomeadamente as relações com países terceiros com os quais a UE assinou 
acordos de associação e de cooperação;

B. Considerando que todos os tipos de violência e discriminação dirigidos contra mulheres, 
incluindo os abusos sexuais, a exploração sexual para fins comerciais de mulheres, a 
violência doméstica e a discriminação económica devem ser considerados injustificáveis 
sejam quais forem os motivos políticos, sociais, religiosos ou culturais;

C. Considerando que o papel das mulheres e a sua plena participação nos planos político, 
económico e social é essencial, especialmente no quadro de processos de estabelecimento 
da paz na sequência de conflitos, de negociações de transição democrática e de resolução 
de conflitos, de processos de reconciliação e de estabilização;

1. Reafirma que a promoção dos direitos da mulher deve desempenhar um papel crucial nos 
diálogos de direitos humanos conduzidos pela UE com países terceiros com os quais a UE 
assinou acordos de associação e de cooperação;

2. Saúda a nomeação do Representante Especial da UE para os Direitos Humanos e exorta-o 
a dar particular importância aos direitos da mulher e à igualdade de género e a adotar 
medidas específicas de promoção dos mesmos;

3. Reconhece o papel positivo desempenhado pelo Instrumento Europeu para a Democracia 
e para os Direitos do Homem (IEDDH) na salvaguarda dos direitos da mulher e na 
proteção dos defensores dos direitos da mulher, recordando que a democracia comporta a 
plena participação das mulheres na vida pública, tal como evidenciado na sequência da 
Primavera Árabe;
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4. Exorta o SEAE, o Conselho e a Comissão a incluírem em todas as políticas e instrumentos 
de financiamento de ação externa uma abordagem de género tendo em vista reforçar a 
integração do género em todas as políticas e, por isso, contribuir para a promoção da 
igualdade de género e dos direitos das mulheres;

5. Sublinha a importância do papel das mulheres e a sua plena participação no processo 
decisório político e económico, especialmente no quadro de processos de estabelecimento 
da paz na sequência de conflitos, de negociações de transição democrática e de resolução 
de conflitos, de processos de reconciliação e de estabilização;

6. Saúda a presença de um perito de género na maior parte das missões de observação de 
eleições da UE e a atenção dada à participação das mulheres em processos eleitorais, 
exortando ao acompanhamento das conclusões dos relatórios das missões de observação;

7. Destaca a importância do apoio específico do Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género (IEIG) no que respeita à recolha, tratamento e divulgação de integração eficaz do 
género em todas as políticas.


