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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém recomendações à Comissão sobre o combate à violência contra as mulheres
(2013/2004(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 225.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE),

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente os 
artigos 19.º e 23.º,

– Tendo em conta a sua resolução, de 24 de março de 2009, sobre a luta contra as 
mutilações genitais femininas praticadas na UE1,

– Tendo em conta a sua declaração, de 22 de abril de 2009, sobre a campanha «Diga NÃO à 
violência contra as mulheres»2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de novembro de 2009, sobre a eliminação da 
violência contra as mulheres3,

– Tendo em conta a Estratégia da Comissão para a igualdade entre homens e mulheres 
2010-2015, apresentada em 21 de setembro de 2010,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho EPSCO, de 8 de março de 2010, sobre a 
erradicação da violência contra as mulheres,

– Tendo em conta a avaliação do valor acrescentado europeu4,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 18 de setembro de 
2012, sobre a «Erradicação da violência doméstica contra as mulheres»5,

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

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa relativa à prevenção e ao combate à 
violência contra as mulheres e à violência doméstica (Convenção de Istambul),

– Tendo em conta o artigo 11.º, n.º 1, alínea d), da Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra as Mulheres, aprovada no quadro da Resolução 
34/180, de 18 de dezembro de 1979, pela Assembleia-Geral da ONU,

– Tendo em conta o disposto nos instrumentos jurídicos das Nações Unidas no domínio dos 
direitos humanos e, nomeadamente, dos direitos das mulheres, como a Carta das Nações 

                                               
1 JO C 117 E, de 6.5.2010, p. 52.
2. JO C 184 E, de 8.7.2010, p. 131.
3 JO C 285 E, de 21.10.2010, p. 53.
4 PE 504.467.
5 JO C 351, de 15.11.2012, p. 21.
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Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os Pactos Internacionais dos 
Direitos Cívicos e Políticos e dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, a Convenção 
para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem, a 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 
(CEDAW) e o seu protocolo facultativo, a Convenção contra a Tortura e outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, e a Convenção de 1951 
relativa ao Estatuto dos Refugiados e ao princípio da não repulsão,

– Tendo em conta outros instrumentos da ONU relativos à violência contra as mulheres, 
como a Declaração de Viena, e o Programa de Ação de 25 de junho de 1993, aprovado 
pela Conferência Mundial sobre Direitos Humanos (A/CONF. 157/23), e a Declaração 
sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, de 20 de dezembro de 1993 
(A/RES/48/104),

– Tendo em conta as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 12 de 
dezembro de 1997, sobre a prevenção do crime e as medidas de justiça penal para eliminar 
a violência contra as mulheres (A/RES/52/86), de 18 de dezembro de 2002, sobre a 
eliminação dos crimes contra as mulheres cometidos em nome da honra (A/RES/57/179), 
e de 22 de dezembro de 2003, sobre a eliminação da violência doméstica contra as 
mulheres (A/RES)58/147),

– Tendo em conta os relatórios dos Relatores Especiais do Alto-Comissário das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos sobre a violência contra as mulheres e a Recomendação 
Geral n.º 19, aprovada pelo Comité para a Eliminação da Discriminação contra as 
Mulheres (11.ª sessão, 1992),

– Tendo em conta a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim, aprovadas pela Quarta 
Conferência Mundial sobre as Mulheres, em 15 de setembro de 1995, e as resoluções do 
Parlamento, de 18 de maio de 2000, sobre o seguimento dado à Plataforma de Ação de 
Pequim1, de 10 de março de 2005, sobre o seguimento dado ao programa de ação da 
Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres – Plataforma de Ação (Pequim+10)2, e de 
25 de fevereiro de 2010, sobre Pequim +15 – Plataforma de Ação das Nações Unidas para 
a Igualdade de Género3,

– Tendo em conta a Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 19 de dezembro 
de 2006, sobre a intensificação dos esforços para eliminar todas as formas de violência 
contra as mulheres (A/RES/61/143), e as resoluções 1325 e 1820 do Conselho de 
Segurança da ONU sobre as mulheres, a paz e a segurança,

– Tendo em conta os artigos 42.º e 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros e o parecer da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos (A7-0000/2013),

                                               
1 JO C 59, de 23.2.2001, p. 258.
2 JO C 320, E de 15.12.2005, p. 247.
3 JO C 348, E de 21.12.2010, p. 11.
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A. Considerando que, na Diretiva 2012/29/UE1, que estabelece normas mínimas relativas aos 
direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade, a violência baseada no género 
é definida como uma violência dirigida contra uma pessoa devido ao seu género, à sua 
identidade de género ou à sua expressão de género, ou que afete de forma
desproporcionada pessoas de um género particular;

B. Considerando que a violência baseada no género pode traduzir-se em danos físicos, 
sexuais, emocionais ou psicológicos, ou em prejuízos económicos para a vítima;

C. Considerando que a violência baseada no género é entendida como uma forma de 
discriminação e uma violação das liberdades fundamentais da vítima, que inclui a 
violência nas relações de intimidade, a violência sexual (nomeadamente a violação, a 
agressão e o assédio sexual), o tráfico de seres humanos, a escravatura e diferentes formas 
de práticas perniciosas, tais como os casamentos forçados, a mutilação genital feminina e 
os chamados «crimes de honra»;

D. Considerando que a violência com base no género afeta tanto as vítimas como os seus 
agressores, independentemente da idade, da instrução, do nível de rendimentos ou da 
posição social e que está relacionada com a distribuição desigual do poder entre mulheres 
e homens na nossa sociedade;

E. Considerando que a violência é uma experiência traumática para qualquer homem, mulher 
ou criança, mas que a violência baseada no género é muitas vezes infligida por homens a 
mulheres e raparigas, refletindo e reforçando as desigualdades entre homens e mulheres e 
comprometendo a saúde, a dignidade, a segurança e a autonomia das vítimas;

F. Considerando que a violência masculina contra a mulher define o lugar que esta ocupa na 
sociedade: a sua saúde, o acesso ao emprego e à educação, a integração em atividades 
sociais e culturais, a independência económica, a participação na vida pública e política e 
no processo de tomada de decisões, assim como o seu relacionamento com os homens;

G. Considerando que a violência contra as mulheres pode deixar marcas psicológicas 
profundas, causar danos à saúde das mulheres e das raparigas em geral, incluindo a sua 
saúde reprodutiva e sexual e, em alguns casos, resultar na sua morte;

H. Considerando que alguns estudos sobre a violência baseada no género estimam que, na 
Europa, entre um quinto e um quarto da população feminina foi vítima de atos de 
violência física, pelo menos, uma vez durante a vida adulta e que mais de um décimo 
sofreu de violência sexual com recurso à força; considerando que os estudos revelam 
também que 26% das crianças e dos jovens denunciam casos de violência física na 
infância;

I. Considerando que, de acordo com a avaliação do valor acrescentado europeu, o custo total 

                                               
1  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 do Conselho (JO L 315 de 14.11.2012, p. 57).
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anual da violência baseada no género contra as mulheres para a UE é estimado em 228 mil 
milhões de euros em 2011 (isto é, 1,8% do PIB da UE), dos quais 45 mil milhões de euros 
por ano são despendidos em serviços públicos e estatais e 24 mil milhões dizem respeito a 
perdas para a economia;

J. Considerando que a Comissão sublinhou, na sua estratégia para a igualdade entre homens 
e mulheres 2010-2015, que a violência em razão do género é um dos principais problemas 
a resolver para lograr uma verdadeira igualdade entre os géneros;

K. Considerando que a violência contra as mulheres não será erradicada com intervenções 
isoladas, mas que uma combinação de ações a nível das infraestruturas e nos domínios 
jurídico, judicial, da aplicação da lei da educação e da saúde, entre outras, poderá reduzir 
significativamente este fenómeno, assim como as suas consequências;

L. Considerando que as mulheres na União Europeia não beneficiam todas da mesma 
proteção contra a violência masculina, em virtude das diferentes políticas e legislações em 
vigor nos vários Estados-Membros;

M. Considerando que as mulheres vítimas de violência baseada no género e os seus filhos 
necessitam muitas vezes de apoio e de proteção especializados, devido ao elevado risco de 
vitimização secundária e repetida, de intimidação e de retaliação associado a esse tipo de 
violência;

N. Considerando que, muitas vezes, as mulheres não denunciam os atos de violência com 
base no género de que são vítimas por razões complexas e diversas, de índole psicológica, 
financeira, social e cultural e, por vezes, por não terem confiança nos serviços policiais, de 
justiça ou de assistência social e de saúde;

O. Considerando que não existe uma recolha regular de dados comparáveis sobre os 
diferentes tipos de violência perpetrados contra as mulheres na União Europeia, o que 
torna difícil determinar a dimensão real do problema e encontrar soluções adequadas;

P. Considerando que a decisão de rejeição pelo Parlamento Europeu, em 12 de dezembro de 
2012, da proposta da Comissão de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo às estatísticas europeias sobre a segurança face à criminalidade1 reitera a 
necessidade de uma nova proposta de legislação da UE que estabeleça um sistema 
coerente para a recolha de estatísticas sobre a violência contra as mulheres nos 
Estados-Membros, e que o Conselho, nas suas conclusões de dezembro de 2012, apelou a 
melhorias na recolha e na divulgação de informação comparável, fiável e regularmente 
atualizada sobre todos os tipos de violência contra as mulheres, tanto a nível nacional, 
como da UE;

Q. Considerando que a Mutilação Genital Feminina (MGF) é uma prática reconhecida 
internacionalmente como uma violação dos direitos humanos das raparigas e das 
mulheres, que reflete uma desigualdade profundamente enraizada entre os géneros, 
constitui uma forma extrema de discriminação contra as mulheres, é quase sempre 
praticada em menores e constitui uma violação dos direitos das crianças;

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0494.



PR\1008239PT.doc 7/16 PE522.850v01-00

PT

R. Considerando que a adoção das diretrizes da UE sobre a violência contra as mulheres e as 
raparigas e a luta contra todas as formas de discriminação de que são alvo indica a clara 
vontade política da UE de tratar a questão dos direitos das mulheres como prioridade e de 
tomar medidas a longo prazo neste domínio; e que a coerência entre as dimensões internas 
e externas nas políticas relativas aos direitos humanos pode muitas vezes revelar um 
desfasamento entre a retórica e a realidade;

S. Considerando que, de acordo com os relatórios da Amnistia Internacional, a MGF afeta 
centenas de milhares de mulheres e raparigas na Europa; e que as disparidades entre as 
disposições legais nos Estados-Membros neste domínio têm levado ao fenómeno 
transfronteiras denominado «turismo MGF» na UE;

1. Solicita à Comissão que apresente, até ao final de 2014, e com base no artigo 84.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, uma proposta de ato que estabeleça 
medidas para promover e apoiar a ação dos Estados-Membros no domínio da prevenção 
da violência contra as mulheres, de acordo com as recomendações detalhadas que figuram 
em anexo;

2. Solicita à Comissão que apresente uma proposta revista do regulamento sobre as 
estatísticas europeias centradas nos crimes violentos, que inclua também um sistema 
coerente para a recolha de estatísticas sobre a violência com base no género nos 
Estados-Membros;

3. Convida o Conselho a aplicar a cláusula «passerelle», aprovando, para tal, uma decisão 
unânime que identifique a violência com base no género (incluindo a MGF) como um 
domínio da criminalidade listada no artigo 83.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia;

4. Exorta a Comissão a promover as ratificações nacionais e a lançar o procedimento de 
adesão da UE à Convenção de Istambul sobre a violência contra as mulheres, depois de ter 
avaliado o impacto e o valor acrescentado que teria;

5. Solicita à Comissão que apresente uma estratégia à escala da UE e um plano de ação para 
combater a violência contra as mulheres;

6. Insta a Comissão a adotar os primeiros passos rumo à criação de um Observatório 
Europeu da Violência Contra as Mulheres, com base nas estruturas institucionais 
existentes (Instituto Europeu para a Igualdade de Género (IEIG));

7. Insta a Comissão a criar, nos próximos três anos, um Ano Europeu de Erradicação da 
Violência Contra as Mulheres, com o objetivo de aumentar a sensibilização dos cidadãos;

8. Confirma que as presentes recomendações respeitam os direitos fundamentais e os 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade;

9. Considera que as implicações financeiras da proposta solicitada devem ser cobertas pelo 
orçamento da UE;

10. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução, bem como as 
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recomendações pormenorizadas que figuram em anexo, à Comissão, ao Conselho, aos 
parlamentos e aos governos dos Estados-Membros.
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ANEXO À PROPOSTA DE RESOLUÇÃO:
RECOMENDAÇÕES DETALHADAS QUANTO AO CONTEÚDO DA PROPOSTA 

REQUERIDA

Recomendação 1 (objetivo e âmbito do regulamento a adotar)
O regulamento deverá ter por objetivo criar medidas destinadas a promover e apoiar a ação 
dos Estados-Membros no domínio da prevenção da violência com base no género.
A violência baseada no género deve ser definida (conforme referido na 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/JAI1) como uma violência dirigida contra uma pessoa 
devido ao seu género, à sua identidade de género ou à sua expressão de género ou que afete de 
forma desproporcionada pessoas de um género particular. Pode traduzir-se em danos físicos, 
sexuais, emocionais ou psicológicos, ou em prejuízos económicos para a vítima e pode incluir 
também a violência nas relações de intimidade, a violência sexual (nomeadamente violação, 
agressão e assédio sexual), o tráfico de seres humanos, a escravatura e diferentes formas de 
práticas perniciosas, tais como os casamentos forçados, a mutilação genital feminina e os 
chamados «crimes de honra».
As medidas devem incluir a conceção, a execução e a avaliação de estratégias e programas 
globais, a realização de investigações, incluindo a recolha e a análise de dados, a organização 
de ações de formação para o pessoal envolvido, o intercâmbio de experiências, de informação 
e de práticas de excelência, a consciencialização, a criação de linhas telefónicas de apoio, a 
abertura e o equipamento de centros de acolhimento que sejam dotados dos serviços e do 
pessoal necessários.
O regulamento deve ser aplicável a todos os Estados-Membros.

Recomendação n.º 2 (medidas de prevenção)
Os Estados-Membros devem desenvolver um conjunto de medidas para prevenir a violência 
com base no género. Os Estados-Membros devem, nomeadamente:
- conceber, executar e avaliar anualmente estratégias e programas globais, incluindo 

programas de educação pública e formação destinada aos professores, com vista a 
remover os obstáculos que impedem as mulheres e as raparigas de gozarem plenamente 
dos seus direitos e das suas liberdades e a mudar as mentalidades das sociedades;

- realizar trabalhos de investigação pertinentes sobre a violência com base no género, 
incluindo as causas e os motivos da violência, bem como recolher dados e analisá-los, 
prosseguindo, simultaneamente, os esforços para uniformizar os critérios de registo dos 
atos de violência com base no género, para que os dados recolhidos sejam comparáveis;

- assegurar ações de formação para os funcionários que possam vir a estar em contacto com 
casos de violência com base no género, incluindo o pessoal responsável pela aplicação da 
lei, os profissionais que trabalham nos serviços sociais e de saúde e nos centros de 
emergência, a fim de que estes possam detetar, identificar e lidar adequadamente com 
esses casos, prestando especial atenção às necessidades e aos direitos das vítimas;

- proceder ao intercâmbio de conhecimentos específicos, experiências, informações e 
                                               
1 JO L 315 de 14.11.2012, p. 57.
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práticas de excelência através da Rede Europeia de Prevenção da Criminalidade (REPC);
- criar campanhas de sensibilização, se pertinentes, em cooperação com as ONG e outras 

partes interessadas;
- criar, caso não existam, linhas telefónicas de apoio gratuitas a nível nacional, dotadas de 

pessoal especializado;
- criar centros de acolhimento especializados e equipá-los com os serviços e o pessoal 

necessário, com capacidade para atender, pelo menos, uma mulher por cada 10 000 
habitantes.

Recomendação n.º 3 (relatores nacionais ou mecanismos equivalentes)
No prazo de um ano a contar da entrada em vigor do presente regulamento, os 
Estados-Membros devem tomar as medidas necessárias para criar relatores nacionais ou 
mecanismos equivalentes. A estes mecanismos cabe, nomeadamente, avaliar as tendências da 
violência com base no género, avaliar os resultados das medidas tomadas para combater este 
fenómeno a nível nacional e local, a recolha de estatísticas e a apresentação anual de 
informações à Comissão Europeia e às comissões competentes do Parlamento Europeu.

Recomendação n.º 4 (coordenação da estratégia da União em matéria de combate à 
violência contra as mulheres)
Com vista a contribuir para uma estratégia da União coordenada e consolidada em matéria de 
combate à violência com base no género, os Estados-Membros devem transmitir à Comissão 
Europeia as informações referidas na Recomendação n.º 3.

Recomendação n.º 5 (apresentação de informações)
A Comissão deve apresentar todos os anos, o mais tardar em 31 de dezembro, e a partir do 
ano subsequente ao da entrada em vigor do regulamento, um relatório ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho, que avaliará em que medida os Estados-Membros tomaram as medidas 
necessárias para cumprir o disposto no presente regulamento.
O relatório apresentará as medidas tomadas e evidenciará as áreas que ainda carecem de 
intervenção.

Recomendação n.º 6 (criação de um fórum da sociedade civil)
A Comissão Europeia deve manter um estreito diálogo com as organizações pertinentes da 
sociedade civil e com os organismos competentes que exercem atividades no domínio da luta 
contra a violência com base no género aos níveis local, regional, nacional, europeu ou 
internacional e deve criar, para esse efeito, um Fórum da Sociedade Civil.
Este fórum será um mecanismo de intercâmbio de informações e de partilha de 
conhecimentos. Deve assegurar um estreito diálogo entre as instituições da UE e as partes 
interessadas pertinentes.
Deve estar aberto à participação das partes interessadas, nos termos do primeiro parágrafo, e 
reunir-se, pelo menos, uma vez por ano.

Recomendação n.º 7 (apoio financeiro)
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O regulamento deve determinar a origem do apoio financeiro no âmbito do orçamento da UE 
no que diz respeito às ações listadas na recomendação n.º 3.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A violência contra as mulheres representa uma violação persistente dos direitos humanos e é 
uma forma de discriminação baseada no género. Trata-se da causa fundamental da 
desigualdade entre os géneros, uma vez que é um obstáculo à plena participação das mulheres 
na vida económica, social política e cultural. As mulheres que sofrem de violência enfrentam 
traumas psicológicos e físicos a longo prazo. Além disso, esta forma de violência implica 
encargos económicos consideráveis, nomeadamente, ao nível dos custos com os cuidados de
saúde, as despesas nos domínios legal e policial, a perda de produtividade e de salários.

Cerca de 20 a 25% das mulheres na Europa foram vítimas de atos de violência física, pelo 
menos, uma vez durante a vida adulta e mais de 10 % sofreram violência sexual com recurso 
à força. A percentagem de mulheres que sofreram alguma forma de violência ascende a 45%.
Estima-se que 12 a 15% das mulheres na Europa sejam vítimas de violência doméstica e que 
todos os dias morram sete mulheres na União Europeia vítimas destes atos (PE 504.467).

Como resultado dos cortes orçamentais decorrentes da crise económica, o argumento mais 
utilizado é que os países não podem atribuir mais recursos à luta contra a violência baseada no 
género e à sua prevenção. De acordo com os estudos realizados, estima-se que o custo 
económico da violência perpetrada contra as mulheres na UE em 2011 seja de 228 mil 
milhões de euros por ano, dos quais 45 mil milhões de euros são despendidos em serviços, 24 
mil milhões de euros em perdas económicas e 159 mil milhões de euros em dor e sofrimento.
Assim sendo, os custos das medidas preventivas são substancialmente inferiores ao custo da 
violência (PE 504.467).

Necessidade de um ato legislativo da UE para promover e apoiar a ação dos 
Estados-Membros no âmbito da prevenção da violência contra as mulheres

Hoje em dia, na UE, não existe um ato legislativo que estabeleça medidas para promover e 
apoiar a ação dos Estados-Membros no âmbito da prevenção da violência contra as mulheres, 
nem uma estratégia global para combater a violência contra as mulheres.

De facto, o Parlamento Europeu tem vindo, há vários anos, a insistir na necessidade de uma 
proposta de diretiva relativa à luta contra a violência exercida sobre as mulheres. Em 2010, o 
evento comemorativo do Dia Internacional da Mulher no PE foi dedicado à violência contra 
as mulheres. O relatório de Eva-Britt Svensson, intitulado «Prioridades e definição de um 
novo quadro político comunitário em matéria de combate à violência contra as mulheres» 
(2010/2209(INI)), adotado em 5 de abril de 2011, defende «uma nova abordagem política 
global contra a violência baseada no género, que inclua um instrumento de direito penal, sob a 
forma de diretiva contra a violência baseada no género». Em 2012, o Parlamento Europeu
preconizou, uma vez mais, a tomada de ações no relatório Sophie In't Veld sobre a «Igualdade 
entre mulheres e homens na União Europeia - 2011» (2011/2244(INI)). No relatório adotado 
em 13 de março de 2012, o Parlamento Europeu insistiu na «necessidade de a Comissão 
apresentar uma estratégia à escala da UE tendente a pôr termo à violência contra as mulheres, 
que inclua um instrumento de legislação penal de combate à violência com base no género, tal 
como o Parlamento requereu em várias resoluções».
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Não existe, de facto, um entendimento comum, uma definição, nem um regime sobre a 
questão da violência contra as mulheres nas legislações nacionais.

Por conseguinte, as consequências e os níveis de proteção das mulheres e das raparigas contra 
todas as formas de violência nos 28 países da UE diferem consideravelmente. Para evitar a 
violência e proteger as vítimas, devem ser adotadas, mais cedo ou mais tarde, medidas 
mínimas de harmonização ao nível da UE, pelo menos tendo em vista um entendimento 
comum e abrangente acerca do fenómeno.

A violência contra as mulheres assume uma dimensão transfronteiras e tem de ser abordada a 
nível da UE. Tendo em consideração a mobilidade das pessoas na Europa, as potenciais 
vítimas devem ser protegidas, independentemente do lugar onde se encontrem na UE, por 
exemplo, as mulheres nacionais de um Estado-Membro, que vivam num segundo 
Estado-Membro e que trabalhem num terceiro país da UE. Importa que haja normas mínimas 
e definições comuns, uma ação comum para combater a violência contra as mulheres e a 
garantia de que mais de metade da população da UE beneficie do direito de livre circulação na 
UE.

O ato legislativo tem de promover e apoiar a ação dos Estados-Membros no âmbito da 
prevenção da violência (nomeadamente, reunir e trocar informações, prever ações de 
formação para o pessoal implicado, efetuar troca de experiências e de boas práticas, fomentar 
a sensibilização, prever fundos, etc.).

A UE deve, portanto, tornar-se o principal ator internacional na prevenção da violência com
base no género e servir como um exemplo de sucesso para as pessoas que, pelo mundo fora, 
lutam pela erradicação da violência contra as mulheres e contra a discriminação com base no 
género nos planos legislativo, cultural e político.

A relatora considera que um regulamento é o melhor instrumento para atingir este objetivo, 
uma vez que é autoexecutório, não requer quaisquer medidas de execução e se torna 
imediatamente aplicável com força de lei em todos os Estados-Membros.

Problemas na recolha de dados sobre a violência contra as mulheres

Atualmente, ao nível da UE, existe uma manifesta insuficiência de dados disponíveis sobre a 
violência contra as mulheres recolhidos de forma sistemática. Em primeiro lugar, é muito 
difícil avaliar a verdadeira dimensão da violência contra as mulheres, uma vez que a maioria 
dos casos de violência doméstica e de abuso sexual não é denunciada. Em segundo lugar, é 
difícil garantir uma análise comparável, uma vez que não existe uma metodologia comum 
acordada para obter dados administrativos.

O Parlamento tem instado os Estados-Membros, em diversas resoluções, a fornecerem dados 
sobre a violência contra as mulheres e, em novembro de 2011, solicitou à Agência dos 
Direitos Fundamentais (AEDF) que recolhesse dados comparáveis sobre este fenómeno1.

                                               
1 A AEDF procedeu à realização de um estudo em 20 Estados-Membros da UE sobre a violência com base no 
género, cujos resultados serão publicados em 2014.
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Além disso, nas suas conclusões de dezembro de 2012, o Conselho apelou a melhorias na 
recolha e na divulgação de informação comparável, fiável e regularmente atualizada sobre 
todos os tipos de violência contra as mulheres, tanto a nível nacional, como da UE.

Portanto, continua a ser necessária uma nova proposta de legislação da UE que estabeleça um 
sistema coerente para a recolha de estatísticas sobre a violência contra as mulheres nos 
Estados-Membros. Além disso, a complexidade dos sistemas governamentais em alguns 
Estados-Membros da UE pode ter um impacto sobre a forma como as infrações são definidas 
na legislação, a forma como a recolha de dados é organizada ou ainda que tipo de medidas 
estão disponíveis para a proteção e a prevenção. A relatora insiste na necessidade de adotar 
uma metodologia comum para a obtenção de dados sobre a violência contra as mulheres e 
insta a Comissão a apresentar uma proposta revista de regulamento sobre as estatísticas 
europeias que inclua também um sistema coerente para a recolha de estatísticas sobre a 
violência contra as mulheres nos Estados-Membros, tendo em conta o trabalho da AEDF na 
recolha de dados comparáveis no âmbito do inquérito que realizou.

Cláusula «passerelle»

A relatora sugere a ativação da cláusula «passerelle», ou seja, a adoção de uma decisão 
unânime que identifique a violência com base no género (incluindo a mutilação genital 
feminina) como um domínio da criminalidade listada no artigo 83.º, n.º 1.

O Tratado de Lisboa introduziu a possibilidade de a UE adotar disposições comuns em 
matéria de direito penal, tendo em vista a harmonização. A União tem ainda o direito de 
adotar normas mínimas em matéria de definição de infrações penais e sanções em domínios 
de criminalidade particularmente grave que assumam uma dimensão transfronteiriça devido à 
natureza ou ao impacto dessas infrações. Esta competência também é aplicável quando seja 
particularmente necessário alcançar um consenso sobre o modo de combater a criminalidade.
O texto do Tratado faz uma referência específica ao tráfico de seres humanos e à exploração 
sexual de mulheres e de crianças. No que diz respeito à cooperação policial e judiciária em
matéria penal de dimensão transfronteiriça, o Parlamento Europeu e o Conselho podem 
estabelecer normas mínimas comuns.

Mutilação genital feminina

A mutilação genital feminina é reconhecida internacionalmente como uma violação dos 
direitos humanos das raparigas e das mulheres. Esta reflete uma desigualdade profundamente 
enraizada entre géneros e constitui uma forma extrema de discriminação contra as mulheres.
É quase sempre praticada em menores e constitui uma violação dos direitos das crianças. É, 
sem dúvida, uma das formas mais cruéis de violência com base no género contra as mulheres.
Esta prática tem consequências físicas e psicológicas a curto e longo prazo para as vítimas.

A Comissão Europeia lançou este ano uma consulta pública sobre a mutilação genital 
feminina e está atualmente a analisar 68 respostas. Esta consulta, tal como o relatório do 
Instituto Europeu para a Igualdade de Género sobre a mutilação genital feminina, levará a 
mais iniciativas políticas, abrangendo tanto questões internas, como externas. Estas iniciativas 
poderão ser iniciadas no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra 
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as Mulheres (25 de novembro), mas o seu formato e conteúdo exatos ainda não foram 
definidos.

A relatora exorta a Comissão Europeia a propor um plano de ação da UE para a mutilação 
genital feminina, abrangendo diversas questões, como a prevenção e a proteção.

Importa aprovar uma política europeia comum para as mulheres e raparigas que procurem 
asilo por motivos relacionados com a mutilação genital feminina, que tenha em conta os 
padrões internacionalmente acordados, e o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo 
(EASO) poderia incluir a mutilação genital feminina como uma dimensão integrada nas 
atividades relacionadas com a formação e a divulgação de informações. Além disso, a UE 
deverá abordar mais ativamente a questão da mutilação genital feminina no âmbito do seu 
diálogo político com Estados terceiros.

Convenção de Istambul

A relatora exorta os Estados-Membros que ainda não o tenham feito a ratificar a Convenção 
de Istambul sobre a violência contra as mulheres e insta a Comissão a lançar o procedimento 
de adesão da UE a esta Convenção, depois de ter avaliado o impacto que teria.

Até agora, a Convenção de Istambul é o instrumento jurídico de maior envergadura relativo à 
violência contra as mulheres e tem o potencial de prevenir e combater a violência contra as 
mulheres na Europa, e não só. É necessário tomar ações decisivas no que diz respeito à 
assinatura e à ratificação da Convenção do Conselho da Europa sobre a Violência Contra as 
Mulheres e a Violência Doméstica e, acima de tudo, à sua implementação por parte dos 
Estados-Membros, a título individual, e pela União Europeia. A Convenção obriga à 
observância dos «seis P» (política, prevenção, proteção, procedimento penal, provisão e 
parceria), tal como foi reiteradamente requerido pelo Parlamento, e apela ao envolvimento de 
todas as agências e os serviços estatais pertinentes, para que a violência seja abordada de 
forma coordenada.

Além das implicações jurídicas, a adesão da UE à Convenção de Istambul constituiria uma 
mensagem política de primeira importância.

Observatório Europeu da Violência

A relatora propõe a extensão das competências do IEIG, por forma a evoluir 
progressivamente no sentido da criação de um Observatório Europeu da Violência. Considera 
que é mais apropriado enquadrar este observatório no âmbito das competências do IEIG. A 
relatora decidiu não inscrever o observatório no âmbito do mandato do Coordenador da Luta 
Antitráfico da UE, uma vez que esta seria considerada uma questão pertencente ao domínio 
dos assuntos internos e transfronteiras, e não da igualdade entre os géneros e dos direitos 
humanos. Importa que o seu mandato seja inserido no contexto da igualdade de géneros e dos 
direitos fundamentais.

Ano Europeu de Erradicação da Violência Contra as Mulheres
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A relatora sugere que a Comissão institua, nos próximos três anos, um Ano Europeu de 
Erradicação da Violência Contra as Mulheres, com o objetivo de aumentar a sensibilização 
dos cidadãos.


