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B7-0000/2009

Resolução do Parlamento Europeu sobre a eliminação da violência contra as mulheres

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os instrumentos jurídicos das Nações Unidas no domínio dos Direitos 
Humanos e, nomeadamente, dos direitos das mulheres, como a Carta das Nações 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 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e o seu Protocolo 
Opcional, e a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes,

– Tendo em conta outros instrumentos da ONU relativos à violência contra as mulheres, 
como a Declaração de Viena e o Programa de Acção de 25 de Junho de 19931, a 
Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, de 20 de Dezembro de 
19932, a Resolução sobre a Eliminação da Violência Doméstica contra as Mulheres, de 22 
de Dezembro de 20033, a Resolução sobre a eliminação dos crimes contra as mulheres 
cometidos em nome da honra, de 30 de Janeiro de 20034, a Resolução sobre a eliminação 
da violência doméstica contra as mulheres de 19 de Fevereiro de 20045, a Resolução sobre 
a prevenção do crime e as medidas de justiça penal para eliminar a violência contra as 
mulheres, de 2 de Fevereiro de 19986, os relatórios dos Relatores Especiais das Nações 
Unidas sobre a violência contra as mulheres e a Recomendação Geral n.º 19 Comité para a 
Eliminação da Discriminação contra as Mulheres7,

– Tendo em conta a Declaração e a Plataforma de Acção de Pequim adoptadas pela Quarta 
Conferência Mundial sobre as Mulheres, em 15 de Setembro de 1995, e as suas 
Resoluções, de 18 de Maio de 2000, sobre o seguimento dado à Plataforma de acção de 
Pequim8, e de 10 de Março de 2005, sobre o seguimento dado ao programa de acção da 
Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres – Plataforma de Acção (Pequim+10)9, 

– Tendo em conta o relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas de 6 de Julho de 2006, 
intitulado "Estudo aprofundado sobre todas as formas de violência contra a mulher"10,

– Tendo em conta a sua Resolução de 2 de Fevereiro de 2006, sobre a actual situação e 
eventuais acções futuras em matéria de combate à violência contra as mulheres11,

                                               
1Adoptada pela Conferência Mundial sobre Direitos Humanos (14-25 de Junho de 1993).
2  Resolução 48/104 da Assembleia-Geral da ONU.
3 Resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas nº 58/147.
4 Resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas nº 57/179.
5 Resolução A/RES/58/147 da Assembleia-Geral da ONU.
6 Resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas nº 52/86.
7 Aprovada na 11ª sessão do CEDCU, 1992.
8 JO C 59 de 23.2.2001, p. 258.  
9 JO C 320 E de 15.12.2005, p. 247.
10  A/61/122/Ad. 1.
11JO C 288 E de 25.11.2006, p. 66.
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– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia1,

– Tendo em conta a sua Resolução de 16 de Setembro de 1997 sobre a necessidade de 
desenvolver na União Europeia uma campanha de recusa total da violência contra as 
mulheres2,

– Tendo em conta a sua Resolução de 2 de Fevereiro de 2006, sobre a actual situação e 
eventuais acções futuras em matéria de combate à violência contra as mulheres3,

– Tendo em conta a Resolução das Nações Unidas de 30 de Janeiro de 2007 relativa à 
intensificação dos esforços para eliminar todas as formas de violência contra as mulheres4,

– Tendo em conta a Resolução da União Interparlamentar sobre o papel dos parlamentos 
nacionais no combate à violência exercida contra as mulheres5,

– Tendo em conta as perguntas de… ao Conselho e à Comissão sobre a eliminação da 
violência contra as mulheres (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 –
B7-0000/2009),

– Tendo em conta o n.º 5 do artigo 115.º do seu Regimento e o n.º 2 do artigo 110.º do seu 
Regimento,

A. Considerando que a Plataforma de Acção de Pequim definiu a violência exercida contra as 
mulheres como todo e qualquer acto de violência baseado no género, de que resulte ou 
possa resultar sofrimento ou lesão física, sexual ou psicológica para as mulheres, 
incluindo a ameaça da prática de tais actos, a coacção ou privação arbitrária da liberdade, 
quer ocorram na esfera pública ou privada,

B. Considerando que a violência dos homens contra as mulheres não é apenas um problema 
de saúde pública, mas também uma questão de desigualdade entre mulheres e homens, 
domínio para o qual a UE está mandatada para intervir,

C. Considerando que a violência dos homens contra as mulheres representa uma violação dos 
Direitos Humanos: o direito à vida, o direito à segurança, o direito à dignidade e o direito 
à integridade física e mental,

D. Considerando que a violência dos homens contra as mulheres é um obstáculo à 
participação das mulheres nas actividades sociais e do mercado de trabalho e pode 
conduzir as mulheres à marginalização e à pobreza,

E. Considerando que a violência doméstica contra as mulheres é um problema estrutural e 
generalizado em toda a Europa, um fenómeno que afecta as pessoas, independentemente 
da idade, instrução, rendimentos ou posição social e está ligada à distribuição desigual do 
poder entre os sexos na nossa sociedade,

                                               
1 JO C 364, 18.12.2000, p. 1.
2 JO C 304, 6.10.1997, p. 55.
3 Textos Aprovados P6_TA (2006) 0038.
4 Resolução da Assembleia-geral das Nações Unidas n.º 61/143
5 Resolução aprovada pela 114.ª Assembleia (Nairobi, 12 de Maio de 2006)
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F. Considerando que os tipos de violência contra as mulheres variam consoante as culturas e 
tradições, e que a mutilação genital feminina, os chamados crimes de honra e os 
casamentos forçados são uma realidade na União Europeia,

G. Considerando que não existe uma recolha de dados regular e comparável sobre os 
diferentes tipos de violência perpetrados contra as mulheres na UE, o que torna difícil 
determinar a extensão real do fenómeno e encontrar uma solução adequada para este 
problema,

H. Considerando que, muitas vezes, as mulheres não denunciam a violência dos homens 
contra elas por não terem, frequentemente, confiança na polícia, no sistema judicial, nem 
nos serviços sociais,

I. Considerando que o Parlamento solicitou reiteradamente a instituição de um Ano Europeu 
da Eliminação da Violência contra as Mulheres,

J. Considerando que a ONU declarou o dia 25 de Novembro Dia Internacional da 
Eliminação da Violência contra as Mulheres,

1. Exorta os Estados-Membros a aperfeiçoarem a legislação e as políticas nacionais 
destinadas a combater a violência contra as mulheres, em particular através do 
desenvolvimento de planos de acção nacionais abrangentes visando combater a violência 
exercida contra as mulheres;

2. Insta a Comissão a apresentar ao Conselho um plano comunitário de políticas mais 
coerente no âmbito do combate à violência contra as mulheres, tal como indicado no 
Roteiro comunitário para a Igualdade entre Homens e Mulheres;

3. Insta a Comissão a declarar um Ano Europeu de Combate à Violência contra a Mulher, 
como já reiteradamente solicitado pelo Parlamento;

4. Exorta a Comissão a organizar anualmente uma mesa redonda de alto nível, tendo em 
vista debruçar-se sobre a violência contra as mulheres;

5. Recorda que ainda está a aguardar os resultados do estudo da Comissão relativo à 
legislação sobre violência de género e a violência contra as mulheres;

6. Convida os Estados Membros a desenvolverem programas de sensibilização e informação 
da opinião pública sobre a violência doméstica e a atenuarem, através dos sistemas de 
educação e dos meios de comunicação social, os estereótipos sociais relativamente à 
posição das mulheres na sociedade;

7. Salienta a importância da formação para todos aqueles que trabalham com mulheres 
vítimas de violência, nomeadamente a polícia, os serviços sociais e os serviços jurídicos;

8. Exorta os Estados-Membros a estabelecerem uma base comum para a recolha de 
estatísticas sobre a violência contra as mulheres, em estreita cooperação com o Instituto 
Europeu para a Igualdade de Género, a fim de recolher dados comparáveis em toda a UE 
relativamente à violência exercida contra as mulheres; 
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9. Insta os Estados-Membros a considerarem a violência sexual no casamento como crime e 
a violação no casamento uma ofensa criminal, e a não aceitarem qualquer referência a 
práticas culturais e tradições como um factor atenuante em casos de violência contra as 
mulheres, crimes de honra ou de mutilação genital feminina;

10. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos Governos dos Estados-Membros e ao Secretário-Geral das Nações Unidas.


