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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 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 o Protocolo sobre os Direitos das Mulheres em África, anexo à Carta 
Africana dos Direitos do Homem e dos Povos,

– 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 o Plano de ação da UE sobre a igualdade de género e a emancipação das 
mulheres no quadro da cooperação para o desenvolvimento (2010-2015),

– 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,

A. Considerando que as violações dos direitos humanos na região do Sahel atingem 
particularmente as mulheres que são muitas vezes alvo de discriminação;

1. Recorda que, quando há mais mulheres a participar nos processos de resolução de 
conflitos e consolidação da paz, o papel que desempenham é crucial para as negociações 
de paz, aumentando, deste modo, o alcance da reconstrução, da reabilitação e da 
consolidação da paz; incentiva, por conseguinte, a participação das mulheres em todo o 
processo de reconciliação no Mali, especialmente no norte do país;

2. Reconhece o papel positivo desempenhado pelo Instrumento Europeu para a Democracia 
e os Direitos do Homem (IEDDH) na proteção dos direitos das mulheres e na 
consolidação da democracia em países terceiros e recorda que a democracia contribui para 
a plena participação das mulheres na vida pública;

3. Saúda os esforços da União Africana em prol dos direitos das mulheres e recorda o 
contributo fundamental da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental 
(CEDEAO) para a estabilidade da região;

4. Exorta a Comissão, o SEAE e o Conselho a incentivar mais os países da região a adotar 
disposições legais específicas neste domínio e a avançar com programas que permitam 
garantir os direitos das mulheres e das jovens, em particular, o acesso ao ensino, a 
independência económica das mulheres, a participação das mulheres no processo de 
decisão política e económica e a eliminação de todas as formas de violência contra as 
jovens e as mulheres;
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5. Solicita aos representantes especiais da UE para o Sahel e para os direitos do Homem que 
desenvolvam ações comuns para melhor garantir os direitos das mulheres na região; 
insiste para que a Comissão Europeia, o SEAE e os Estados parceiros confiram prioridade 
à questão dos direitos das mulheres e da igualdade de género nos programas de ajuda 
bilateral;


