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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e a 
Comissão dos Assuntos Constitucionais, competentes quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovarem:

1. Sublinha que o princípio da universalidade é aplicável aos direitos fundamentais e à 
igualdade de tratamento; exorta o Conselho a adotar, em conformidade, a proposta de 
diretiva relativa à luta contra a discriminação1; considera que, sendo as mulheres, em 
particular e com frequência, vítimas de múltiplas formas de discriminação, é necessário 
reforçar todos os direitos fundamentais, promovendo a igualdade entre homens e 
mulheres;

2. Saúda a adoção da diretiva que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio 
e à proteção das vítimas da criminalidade2, em que é dedicada especial atenção à proteção 
das pessoas desfavorecidas, tais como mulheres e crianças;

3. Regozija-se com a proposta de diretiva relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e 
mulheres no cargo de administrador não executivo de empresas cotadas em bolsa3;

4. Lamenta que a Comissão, apesar dos vários compromissos que assumiu, não tenha 
apresentado atos legislativos em matéria de violência contra as mulheres e de igualdade no 
processo de tomada de decisões ou de revisão da diretiva relativa às diferenças salariais 
entre homens e mulheres;

5. Insta os Estados-Membros a ratificarem a Convenção de Istambul sobre a Prevenção e o 
Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica e apela à Comissão para 
que proponha diretrizes de negociação respeitantes à adesão da UE a esta convenção o 
mais rapidamente possível;

6. Convida a Comissão e os Estados-Membros a integrarem uma abordagem sensível às 
questões de género em todas as formações jurídicas providenciadas aos vários 
intervenientes pela Rede Europeia de Formação Judiciária, pela Academia de Direito 
Europeu e por outras instituições pertinentes no domínio da cooperação judicial;

7. Congratula-se com a proposta de regulamento da Comissão relativo à livre circulação de 
cidadãos e empresas, mediante a simplificação do reconhecimento de certos documentos 
públicos na UE;

8. Apela à Comissão para que apresente, em conformidade com compromissos precedentes e 
na sequência dos reiterados pedidos do Parlamento, uma proposta de regulamento relativo 
ao reconhecimento mútuo de todos os documentos referentes ao estado civil na UE, a fim 

                                               
1 COM (2008)426 final.
2 Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, que estabelece normas 
mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade e que substitui a Decisão-
Quadro 2001/220/JAI.
3 COM(2012)614 final.
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de eliminar as barreiras jurídicas e administrativas discriminatórias para os cidadãos e as 
respetivas famílias que desejem exercer o seu direito de livre circulação.


