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PÁGINA REGULAMENTAR

Na sessão de 11 de Dezembro de 2000, a Presidente do Parlamento comunicou o envio da 
proposta de resolução de Nuala Ahern e outros sobre as mutilações genitais femininas (B5-
0686/2000– versão revista apresentada em 26 de Fevereiro de 2001 por Maurizio Turco e 
outros), apresentada nos termos do artigo 48º do Regimento, à Comissão dos Direitos da Mulher 
e da Igualdade de Oportunidades, competente quanto à matéria de fundo, e à Comissão dos 
Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, da Segurança Comum e da Política de Defesa, à 
Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos, da Justiça e dos Assuntos Internos e à 
Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação, encarregadas de emitir parecer. 

Na sua reunião de 23 de Janeiro de 2001, a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de 
Oportunidades decidiu elaborar um relatório sobre o assunto e designou relatora a Deputada 
Elena Valenciano Martínez-Orozco.

Na sessão de 28 de Fevereiro de 2001, a Presidente do Parlamento Europeu comunicou que 
tinha autorizado a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades a elaborar 
um relatório e que a Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e a Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação, tenham sido 
consultadas para parecer.

Na sua reunião de 14 de Junho de 2001, a Presidente do Parlamento Europeu comunicou que a 
Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos, da Justiça e dos Assuntos Internos, 
consultada para parecer, colaboraria na elaboração do relatório, nos termos do procedimento 
Hughes.

Nas suas reuniões de 20 de Junho e 12 de Julho de 2001, a Comissão examinou o projecto de 
relatório.

Na última reunião, a Comissão aprovou a proposta de resolução por 19 votos a favor e 12 
abstenções.

Encontravam-se presentes no momento da votação os seguintes Deputados: Maj Britt Theorin 
(presidente), Marianne Eriksson (vice-presidente), Anne E.M. Van Lancker (vice-presidente), 
Elena Valenciano Martínez-Orozco (relatora), María Antonia Avilés Perea, Concepció Ferrer 
(em substituição de Marielle de Sarnez, nos termos do nº 2 do artigo 153º do Regimento), Ilda 
Figueiredo (em substituição de Geneviève Fraisse), Francesco Fiori (em substituição de Margie 
Sudre, nos termos do nº 2 do artigo 153º do Regimento), Fiorella Ghilardotti, Norbert Glante 
(em substituição de Karin Jöns, nos termos do nº 2 do artigo 153º do Regimento), Robert 
Goodwill, Jutta D. Haug (em substituição de Anna Karamanou), Mary Honeyball, María 
Izquierdo Rojo (em substituição de Elena Ornella Paciotti), Margot Keßler (em substituição de 
Lissy Gröner, nos termos do nº 2 do artigo 153º do Regimento), Christa Klaß, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Toine Manders (em substituição de Marieke Sanders-ten Holte, 
nos termos do nº 2 do artigo 153º do Regimento), Thomas Mann, Maria Martens, Christa Prets, 
María Rodríguez Ramos, Giacomo Santini (em substituição de Timothy Kirkhope, nos termos 
do nº 2 do artigo 153º do Regimento), Amalia Sartori, Olle Schmidt (em substituição de Lone 
Dybkjær), Miet Smet, Patsy Sörensen, María Sornosa Martínez (em substituição de Helena 
Torres Marques), Joke Swiebel e Lousewies van der Laan.
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Os pareceres da Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação figuram em anexo 
ao presente relatório. Em 23 de Janeiro de 2001, a Comissão dos Assuntos Externos, dos 
Direitos do Homem, da Segurança Comum e da Política de Defesa decidiu não emitir parecer.

O relatório foi entregue em 17 de Julho de 2001.

O prazo para a entrega de alterações ao presente relatório constará do projecto de ordem do dia 
do período de sessões em que for apreciado.
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Resolução Parlamento Europeu sobre as mutilações genitais femininas ((2001/2035(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de resolução de 26 de Fevereiro de 2001, apresentada pelo 
deputado Maurizio Turco e outros, e assinada por 317 deputados ao Parlamento Europeu, 
sobre as mutilações genitais femininas (B5-00/0686/2000/rev.),

– Tendo em conta os artigos 2º, 3º e 5º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
adoptada em 1998,

– Tendo em conta os artigos 2º, 3º e 26º do Pacto Internacional das Nações Unidas sobre os 
Direitos Civis e Políticos, adoptado em 1966,

– Tendo em conta os artigos 2º, 3º e 12º do Pacto Internacional das Nações Unidas sobre os 
Direitos Económicos, Sociais e Culturais, adoptado em 1966,

– Tendo em conta a Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais, adoptada em 4 de Novembro de 1950,

– Tendo nomeadamente em conta a alínea a) do artigo 5º da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), adoptada em 1979,

– Tendo em conta o nº 1 do artigo 2º, o nº 1 do artigo 19º, o nº 3 do artigo 24º, o artigo 34º e 
o artigo 39º da Convenção sobre os Direitos da Criança, adoptada em 20 de Novembro de 
1989 pela Assembleia Geral das Nações Unidas,

– Tendo em conta o artigo 1º, a alínea f) do artigo 2º, o artigo 5º, a alínea c) do artigo 10º, o 
artigo 12º e o artigo 16º da Recomendação nº 19 do Comité das Nações Unidas para a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, adoptado em 1992,

– Tendo em conta a Declaração e o Programa de Acção de Viena, adoptados na Conferência 
Mundial sobre os Direitos do Homem, realizada em 1993,

– Tendo em conta a Declaração da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a Eliminação 
da Violência contra as Mulheres, primeiro instrumento internacional em matéria de 
direitos humanos a tratar exclusivamente a violência contra a mulheres, adoptada em 
Dezembro de 1993,

– Tendo em conta os relatórios da relatora especial das Nações Unidas, Srª Coomaraswamy, 
sobre a violência contra as mulheres,

– Tendo em conta a Declaração e o Programa de Acção da Conferência das Nações Unidas 
sobre População e Desenvolvimento (Cairo, 13 de Setembro de 1994),

– Tendo em conta a Declaração e o Programa de Acção da Conferência Mundial sobre as 
Mulheres (Pequim, 15 de Setembro de 1995),
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– Tendo em conta a sua resolução de 15 de Junho de 19951, sobre a Quarta Conferência 
Mundial sobre a Mulher, 

– Tendo em conta a sua resolução de 15 de Junho de 20002, sobre a Sessão Extraordinária 
da Assembleia Geral das Nações Unidas intitulada “Mulheres 2000”,

– Tendo em conta o Acordo de Parceria ACP-UE (Acordo de Cotonu), assinado em 23 de 
Junho de 2000, e o Protocolo Financeiro anexo ao mesmo,

– Tendo em conta a sua resolução de 18 de Maio de 20003, sobre o seguimento dado à 
Plataforma de Acção de Pequim,

– Tendo em conta a sua resolução de 13 de Março de 19974, sobre a violação dos direitos da 
mulher,

– Tendo em conta a sua resolução de 16 de Setembro de 19975, sobre a violência contra as 
mulheres,

– Tendo em conta o Protocolo Facultativo referente à Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, adoptado em 12 de Março de 1999 
pela Comissão das Nações Unidas para a Condição da Mulher,

– Tendo em conta a resolução do Conselho da Europa sobre as mutilações genitais 
femininas, de 12 de Abril de 1999,

–  Tendo em conta a sua posição de 16 de Abril de 19996 sobre a proposta alterada de 
decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que adopta um programa de acção 
comunitária (Programa DAPHNE) (2000-2004) relativo a medidas destinadas a prevenir a 
violência exercida contra as crianças, os adolescentes e as mulheres,

– Tendo em conta a sua posição de 15 de Novembro de 20007 sobre a Estratégia-Quadro da 
Comunidade para a Igualdade entre Homens e Mulheres,

– Tendo em conta a sua decisão de 14 de Dezembro de 20008 de incluir uma rubrica 
orçamental específica (B5-802/2000) “Mutilação genital feminina” no orçamento 
2001/Programa DAPHNE,

– Tendo em conta as recomendações do grupo de peritos sobre as mutilações genitais 
femininas ao abrigo do programa DAPHNE/MGF, em Novembro de 19989,

– Tendo em conta o relatório, aprovado em 3 de Maio de 20011 pela Assembleia 

1 JO C 166 de 03.07.1995, p. 92.
2 JO C 067 de 01.03.2001, p. 289.
3 JO C 059 de 23.02.2001, p. 133.
4 JO C 115 de 01.04.1997, p. 172.
5 JO C 304 de 16.09.1997, p. 25.
6 JO C 219 de 30.07.1999, p. 505.
7 Ainda não publicado em JO.
8 JO L 056 de 16.02.2001, p. 1008
9 International Center for Reprodutive Health (Gent).
1 Conselho da Europa: Mutilações sexuais femininas, Doc. 9076 de 03.05.2001.
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Parlamentar do Conselho da Europa, sobre as mutilações sexuais femininas,

– Tendo em conta a proclamação conjunta da Carta dos Direitos Fundamentais pelo 
Conselho, pelo Parlamento Europeu e pela Comissão, no Conselho Europeu de Nice, em 8 
de Dezembro de 2000,

– Tendo em conta as posições repetidamente defendidas pelo Parlamento Europeu no 
quadro dos direitos humanos internacionais,

– Tendo em conta os artigos 6º e 7º do Tratado UE relativos ao respeito dos direitos do 
Homem – princípios gerais - e os artigos 12º e 13º do Tratado CE – não discriminação -, 

– Tendo em conta o artigo 48º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de 
Oportunidades e os pareceres da Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos, da 
Justiça e dos Assuntos Internos e da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação 
(A5-0285/2001),

A. Considerando que, segundo dados da OMS, 130 milhões de mulheres no mundo sofreram 
mutilações genitais e que, todos os anos, 2 milhões de mulheres são expostas à essas 
práticas,

B. Considerando que, apesar da dificuldade de realizar avaliações precisas devido à falta de 
dados oficiais, de acordo com a OMS, diversas ONG e uma série de investigações 
efectuadas, estas práticas se verificam em, pelo menos, 25 países africanos, em alguns 
países asiáticos (Indonésia, Malásia), no Médio Oriente (Iémen, Emiratos Árabes Unidos, 
Egipto); considerando que se constatou que no Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, 
na Nova Zelândia e na Europa (segundo algumas fontes, o número de vítimas é de quase 
60 000, elevando-se a cerca de 20 000 o número das mulheres em situação de risco) 
também foram praticadas mutilações genitais femininas em comunidades de imigrantes 
desses países,

C. Considerando que cerca de metade dos 25-30 países africanos que praticam a MGF 
promulgaram diversas leis que condenam parcial ou totalmente esta prática, mas que as 
mesmas não são aplicadas,

D. Considerando que as mutilações genitais praticadas nas mulheres compreendem diversos 
graus, que vão da clitoridectomia (ablação parcial ou total do clítoris) e da excisão 
(ablação do clítoris e dos pequenos lábios), que representam cerca de 85% das mutilações 
genitais femininas, à sua forma mais extrema, ou seja, a infibulação (ablação total do 
clítoris e dos pequenos lábios, bem como da superfície interna dos grandes lábios, sendo a 
vulva depois cozida para apenas restar uma estreita abertura vaginal),

E. Considerando que as mutilações genitais femininas ocasionam danos irreparáveis para a 
saúde das mulheres e meninas que são vítimas das mesmas, podendo inclusivamente 
chegar a provocar a morte; que a utilização de instrumentos rudimentares e a ausência de 
precauções anti-sépticas acarretam efeitos secundários nocivos, de tal modo que as 
relações sexuais e os partos podem ser dolorosos, os órgãos ficam irremediavelmente 
danificados, sendo mesmo possível a ocorrência de complicações (como hemorragias, 
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estado de choque, infecções, transmissão do vírus da SIDA, tétano, tumores benignos, 
etc., bem como complicações graves durante a gravidez e o parto),

F. Considerando que qualquer mutilação genital feminina, independentemente do grau 
assumido pela mesma, constitui um acto de violência contra a mulher que se traduz numa 
violação dos seus direitos fundamentais, nomeadamente o direito à integridade pessoal e à 
saúde física e psicológica, bem como aos seus direitos sexuais e reprodutivos, e que esta 
violação em nenhum caso deve ser justificada pelo respeito por tradições culturais ou 
religiosas de índoles diversas ou cerimónias iniciáticas,

G. Considerando que a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos, expressas e 
proclamadas em todos os tratados internacionais sobre a matéria, e, de uma forma 
especial, os direitos das mulheres constituem o alvo dos ataques do relativismo cultural 
radical que, na sua forma mais extrema, considera a cultura a única fonte de legitimação 
moral; assim, os direitos das mulheres, das jovens e das meninas são ameaçados em nome 
de culturas, práticas tradicionais ou costumes, ou ainda de um extremismo religioso, os 
quais, na sua maior parte, concedem às mulheres uma posição social e um estatuto 
inferiores aos dos homens,

H. Considerando que as mutilações sexuais impostas às meninas merecem ser condenadas de 
forma categórica e constituem uma manifesta violação das disposições internacionais e 
nacionais em matéria de protecção da infância e dos seus direitos,

I. Considera que as mutilações genitais femininas constituem uma violação dos direitos das 
mulheres e das crianças consagrados em diversas Convenções Internacionais, mutilações 
essas que são proibidas pela legislação penal dos Estados-Membros e constituem uma 
violação dos princípios da Carta dos Direitos Fundamentais da UE,

J. Considerando que a violência contra as mulheres tem origem em estruturas sociais que se 
apoiam na desigualdade dos sexos e em relações desequilibradas de poder, domínio e 
controlo e nas quais a pressão social e familiar está na origem da violação de um direito 
fundamental que é o respeito pela integridade pessoal,

K. Considerando que a MGF agrava a discriminação de que já são alvo as mulheres e 
meninas nas comunidades em que as mesmas se praticam,

L. Salientando o papel crucial que a educação e a informação podem desempenhar na 
dissuasão de tal prática e reconhecendo, em particular, que é importante convencer as 
pessoas de que podem abandonar determinadas práticas sem por isso renunciar a aspectos 
significativos das suas culturas,

M. Considerando que a alínea f) do artigo 2º da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres exige aos Estados Partes que tomem as 
medidas adequadas para modificar ou abolir as normas, os costumes e as práticas 
existentes que constituam uma discriminação contra as mulheres,

N. Considerando que, nos termos da alínea a) do artigo 5º da Convenção das Nações Unidas 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, “os Estados 
Partes tomam todas as medidas apropriadas para modificar os esquemas e modelos de 
comportamento sociocultural dos homens e das mulheres com vista a alcançar a 



PE 305.441 10/32 RR\446020PT.doc

PT

eliminação dos preconceitos e das práticas costumeiras, ou de qualquer outro tipo, que se 
fundem na ideia de inferioridade ou de superioridade de um ou de outro sexo ou de um 
papel estereotipado dos homens e das mulheres”, 

O. Considerando que a Declaração e o Programa de Acção de Viena, adoptados em Junho de 
1993, consideram, pela primeira vez, que os direitos fundamentais das mulheres 
“constituem uma parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais”  
e que todas as formas de violência, “incluindo as resultantes de preconceitos culturais, são 
incompatíveis com a dignidade e o valor da pessoa humana”,

P. Considerando que a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, 
adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Dezembro de 1993, oferece pela 
primeira vez uma interpretação oficial, por parte das Nações Unidas, da violência baseada 
no género: “todo o acto de violência contra o sexo feminino de que resulte ou possa 
resultar dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para as mulheres, incluindo as 
ameaças de tais actos e a coacção ou privação arbitrária de liberdade, quer ocorra na vida 
pública quer na privada”, 

Q. Considerando que o artigo 2º desta Declaração estabelece claramente que a violência 
contra as mulheres abrange, ainda que a eles não esteja limitada, os actos de violência 
física, sexual e psicológica que têm lugar na família, inclusive as mutilações genitais e 
outras práticas tradicionais nocivas para a mulher,

R. Considerando que o artigo 4º desta Declaração estabelece que “os Estados devem 
condenar a violência contra as mulheres e não invocar costumes, tradições ou razões de 
ordem religiosa para o incumprimento do seu dever de eliminá-la”,

S. Considerando que o nº 1 do artigo 2º da Convenção sobre os Direitos da Criança, 
adoptada em 1989, prevê que “os Estados Partes se comprometam a respeitar e garantir os 
direitos previstos… a todas as crianças que se encontrem sujeitas à sua jurisdição, sem 
discriminação alguma, independentemente de qualquer consideração de … sexo”; que o nº 
3 do artigo 24º prevê que “os Estados tomem todas as medidas eficazes e adequadas com 
vista a abolir as práticas tradicionais prejudiciais à saúde das crianças”,

T. Considerando que a Plataforma de Acção da Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento, realizada no Cairo em 1994, inclui recomendações aos Estados no 
sentido de eliminarem as mutilações genitais femininas e protegerem as mulheres e as 
meninas deste tipo de práticas,

U. Considerando que é estipulado pela Conferência sobre o seguimento dado à Conferência 
Internacional do Cairo sobre população e desenvolvimento e, especialmente, pelo artigo 
42º das medidas indispensáveis à continuação da execução do programa de acção que os 
governos devem assegurar a promoção e a protecção dos direitos humanos das meninas e 
das mulheres jovens, o que abarca direitos económicos e sociais, além da defesa contra 
qualquer tipo de coerção, discriminação e violência, incluindo as práticas nocivas e a 
exploração sexual, e que os governos deveriam proceder a uma revisão de toda a 
legislação e alterar e revogar as disposições que impliquem uma discriminação em 
detrimento das meninas e das mulheres jovens,

V. Considerando que a Declaração e a Plataforma de Pequim, adoptados em 1995, formulam 
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firmes recomendações aos governos no sentido de que estes promulguem e apliquem leis 
que sancionem os autores de práticas e actos de violência contra as mulheres, tais como as 
mutilações genitais, e apoiem vigorosamente os esforços envidados pelas organizações 
não governamentais e as organizações comunitárias para eliminar tais práticas,

W. Considerando que a Plataforma de Pequim convida os Estados a tomarem todas as 
medidas apropriadas, nomeadamente no domínio da educação, para modificar os 
comportamentos sociais e culturais dos homens e das mulheres e eliminar os preconceitos 
e as práticas costumeiras, bem como todas as outras que se fundem na ideia de que um dos 
dois sexos é superior ou inferior ao outro e em concepções estereotipadas dos papéis 
masculino e feminino,

X. Considerando que o Acordo de Parceria ACP-UE (Acordo de Cotonu) se funda nesses 
princípios universais e contém disposições contra a MGF (artigo 9º sobre os elementos 
essenciais do Acordo, incluindo o respeito dos direitos humanos na sua globalidade, e 
artigos 25º e 31º sobre o desenvolvimento social e as questões de género, 
respectivamente),

Y. Considerando que o relatório aprovado em 3 de Maio de 2001 pela Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa solicita a proibição da prática das mutilações sexuais 
femininas, considerando-as um tratamento desumano e degradante na acepção do artigo 3º 
da Convenção Europeia dos Direitos do Homem; recordando que a defesa das culturas e 
tradições deve ser limitada pelo respeito dos direitos fundamentais e pela proibição de 
costumes que se aproximam da tortura,

Z. Considerando que, no âmbito de uma política comum de asilo e de imigração, a Comissão 
e o Conselho deveriam estudar o problema da ameaça de mutilações genitais que pode 
existir para as mulheres cujo pedido de asilo é rejeitado,

AA. Considera que os Estados-Membros dispõem, doravante, de um quadro jurídico 
comunitário que lhes permite adoptar uma política eficaz de luta contra as 
discriminações e aplicar um regime comum em matéria de asilo, bem como uma nova 
política de imigração (artigo 13º e Título IV do Tratado CE);

1. Condena energicamente as mutilações genitais femininas, por constituírem uma violação 
dos direitos humanos fundamentais;

2. Solicita que a União Europeia e os Estados-Membros colaborem, em nome dos direitos 
humanos, da integridade do indivíduo, da liberdade de consciência e do direito à saúde, na 
harmonização da legislação existente e na elaboração de uma legislação específica na 
matéria;

3. Opõe-se a qualquer tipo de abordagem médica desta questão, que teria unicamente por 
consequência justificar e aceitar a prática das mutilações genitais femininas no território 
da União;

4. Reitera que as mutilações genitais femininas constituem, pela sua natureza e pelas suas 
consequências, um grave problema para a sociedade em geral; no entanto, para que os 
membros das comunidades ou grupos afectados se convençam da necessidade de erradicar 
tais práticas, as medidas que vierem a ser adoptadas deverão contar com a participação e a 
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colaboração das comunidades interessadas e adequar-se à realidade das mesmas;

5. Afirma que as razões apresentadas por muitas comunidades para manter as práticas 
tradicionais nocivas para a saúde das mulheres e das meninas não assentam em qualquer 
base científica nem têm qualquer origem ou justificação de carácter religioso;

6. Realizarem um inquérito aprofundado a fim de determinar a dimensão deste fenómeno 
nos países da UE;

7. Solicita que a Comissão defina uma estratégia integral tendo em vista a eliminação da 
prática das mutilações genitais femininas na União Europeia, o  que não se deve limitar à 
simples denúncia destes actos, bem como estabeleça mecanismos não apenas jurídicos e 
administrativos, mas também preventivos, educativos e sociais, que permitam às mulheres 
vítimas de actos de violência e em situação de o ser a obtenção de uma protecção efectiva;

8. Solicita que esta estratégia integral seja acompanhada de programas educativos, bem 
como da organização de campanhas publicitárias a nível nacional e internacional;

9. Insta a Comissão a levar a cabo uma campanha de sensibilização direccionada para os 
legisladores/parlamentos dos países interessados tendo em vista maximizar o impacto da 
legislação vigente e, caso esta seja inexistente, a prestar apoio na formulação e adopção de 
tal legislação;

10. Solicita à União Europeia e aos Estados-Membros que persigam, condenem e sancionem a 
realização destas práticas mediante a aplicação de uma estratégia global que tenha em 
conta a dimensão regulamentar, sanitária, social e de integração da população imigrante;

11. Neste sentido, solicita aos Estados-Membros que:

- classifiquem qualquer mutilação genital feminina de delito, independentemente de ter 
havido ou não consentimento por parte da mulher afectada, e sancionem quem ajude, 
incite, aconselhe alguém, ou lhe forneça apoio, a realizar qualquer destes actos no corpo 
de uma mulher, jovem ou menina;

-  persigam, processem e sancionem penalmente qualquer residente que tenha cometido o 
delito de mutilação genital feminina, ainda que o mesmo tenha sido cometido fora das 
suas fronteiras (extraterritorialidade do delito);

- aprovem medidas legislativas que concedam aos juizes ou delegados do Ministério 
Público a possibilidade de adoptarem medidas cautelares e preventivas no caso de terem 
conhecimento de casos de mulheres ou meninas que corram riscos de mutilação;

- adoptem normas administrativas aplicáveis aos centros de saúde e às profissões médicas, 
aos centros educativos e aos assistentes sociais, bem como códigos de conduta, 
regulamentos e códigos deontológicos para que os profissionais da saúde, assistentes 
sociais,  professores e educadores denunciem os actos cometidos de que tenham 
conhecimento ou os casos de risco que necessitem de protecção, e, além disso, levem 
paralelamente a cabo actividades de educação e sensibilização das famílias, sem que tal  
implique uma violação do sigilo profissional;
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- considerem que, do ponto de vista das normas de protecção da infância, a ameaça e/ou o 
risco de sofrer uma mutilação genital feminina poderá ser a causa que justifique uma 
intervenção da administração pública através, por exemplo, da tutela estatal da criança ou 
da suspensão das ajudas sociais, entre outras medidas possíveis;

- ponham em prática uma estratégia preventiva de acção social tendo em vista a protecção 
das menores que não estigmatize as comunidades imigrantes, através de programas 
públicos e serviços sociais destinados a prevenir (formação, educação e sensibilização das 
comunidades de risco e dos casos concretos) estas práticas e a ajudar as vítimas das 
mesmas (apoio psicológico e médico, incluindo, se possível, um tratamento médico 
reparador gratuito);

- procedam à divulgação de informações precisas que possam ser entendidas por uma 
população não alfabetizada, nomeadamente nos consulados dos países europeus aquando 
da entrega de vistos; as informações sobre os motivos da proibição legal também devem 
ser comunicadas à chegada aos países de acolhimento pelos serviços de imigração, a fim 
de que as famílias compreendam que a proibição do acto tradicional não é de modo algum 
considerado uma agressão cultural, mas constitui uma protecção jurídica das mulheres e 
das meninas; as famílias devem ser informadas das consequências penais, as quais podem 
implicar uma pena de prisão quando a mutilação é constatada;

- elaborem guias e directrizes para os profissionais da saúde educadores e assistentes 
sociais, a fim de informar e instruir os pais e as mães, de forma respeitosa e, se for 
necessário, com a assistência de intérpretes, dos enormes riscos que comportam as 
mutilações genitais femininas e do facto de tais práticas constituírem um delito nos países 
da União Europeia;

- organizem cursos de informação sexual destinados às escolas e aos grupos interessados a 
fim de divulgar as consequências das mutilações genitais femininas;

- colaborem e financiem as actividades das redes de organizações não governamentais 
empenhadas na educação, sensibilização e mediação sobre as mutilações genitais 
femininas, em estreito contacto com as famílias e as comunidades; 

12. Convida o Conselho, após consulta ao Parlamento Europeu, a adoptar medidas para 
combater este fenómeno ao abrigo do artigo 13º do Tratado CE, em nome da luta contra a 
discriminação em razão do sexo e a violência contra as mulheres e as meninas;

13. Solicita que as medidas tomadas velem pelo apoio às mulheres vítimas de actos de 
violência e pela sua readaptação, fornecendo-lhes uma assistência especializada, e que se 
formem e sensibilizem os funcionários da justiça e da polícia para os problemas 
relacionados com a violência contra as mulheres; 

14. Manifesta o desejo de que a Comissão e o Conselho – dentro do processo de 
comunitarização da política de imigração e asilo previsto pelo Título IV do Tratado de 
Amesterdão - e os Estados-Membros tomem medidas no que respeita à concessão de 
autorizações de residência e à protecção das vítimas desta prática, e reconheçam o direito 
de asilo às mulheres, jovens e meninas que se encontrem em risco de sofrerem mutiliações 
genitais;
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15. Solicita que sejam tomadas todas as medidas necessárias para que o tema “acesso aos 
procedimentos em matéria de asilo para as mulheres que correm o risco de sofrer 
mutilações genitais” seja incluído como questão prioritária na agenda da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, a realizar em 2002;

16. Congratula-se com o importante contributo de muitas organizações não governamentais 
internacionais e nacionais, de institutos de investigação, da Rede Europeia para a 
Prevenção das Mutilações Genitais Femininas na Europa e de pessoas interessadas, que, 
graças ao financiamento das agências das Nações Unidas e do programa DAPHNE, inter 
alia, desenvolvem diversos projectos tendo em vista a sensibilização para a questão das 
mutilações genitais femininas, bem como a sua prevenção e eliminação; está persuadido 
de que o estabelecimento de redes entre as organizações não governamentais e as 
organizações baseadas nas diversas comunidades a nível nacional, regional e internacional 
é fundamental para  o êxito na erradicação das mutilações genitais femininas, bem como 
no intercâmbio de informações e experiências e na conjugação de esforços;

17. Solicita que as mutilações genitais femininas sejam plenamente integradas enquanto 
violações gravíssimas dos direitos fundamentais na política de desenvolvimento da União, 
tendo em conta a adopção do Regulamento do Conselho, de 22 de Dezembro de 1998, que 
dá, particularmente, seguimento à Declaração final da Quarta Conferência Mundial sobre 
as Mulheres, realizada em Pequim em 1995, e à sua Plataforma de Acção; a prevenção das 
mutilações genitais femininas deve converter-se numa prioridade dos programas de 
cooperação em matéria de saúde e direitos sexuais e reprodutivos;

18. Solicita à Comissão e ao Conselho que tenham plenamente em conta uma estratégia contra 
a MGF nos Documentos de Estratégia por País elaborados com vista à cooperação com 
países terceiros;

19. Solicita à Comissão e ao Conselho que suscitem a questão de uma estratégia contra a 
MGF nas suas conversações com os países ACP interessados sobre os seus programas de 
cooperação para o desenvolvimento (Programas Indicativos Nacionais) no âmbito do 
Acordo de Cotonu;

20. Exorta os países onde as mutilações genitais femininas são praticadas e, particularmente 
os países ACP vinculados ao Acordo de Cotonu, a adoptarem urgentemente disposições, 
caso ainda não existam, que proíbam tais práticas, além de legislação e processos 
destinados a assegurar a sua aplicação;

21. Recorda os artigos 9º, 25º e 31º do Acordo de Cotonu e solicita à Comissão e ao Conselho 
que intensifiquem os seus esforços com vista à aplicação de programas que abordem a 
questão da MGF;

22. Recomenda que os recursos orçamentais destinados a lutar contra a MGF nos países 
terceiros, recursos esses actualmente dispersos, sejam consolidados no âmbito de uma 
rubrica orçamental específica, ou como parte claramente identificável e distinta de uma 
rubrica existente, e que seja acordado um montante mínimo anual de 10 milhões de euros 
a partir do exercício de 2002;

23. Crê que, no contexto das disposições sobre direitos humanos dos programas de 
desenvolvimento da UE, a MGF constitui um atentado de tal forma grave aos direitos da 
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Mulher que a Comissão deveria predispor-se a invocar tais disposições caso os governos 
em questão se mostrem relutantes em considerar a luta contra a MGF como um domínio 
de cooperação;

24. Solicita que se fomente a ajuda externa aos países que adoptaram medidas legislativas e 
administrativas que proíbem e sancionam a prática das mutilações genitais femininas e se 
promovam, nos lugares em que a mutilação é habitual, programas educativos e 
socio-sanitários, a fim de prevenir e combater esta prática; ; insta os governos em questão 
a proibir as mutilações genitais femininas e pede à Comissão Europeia que colabore 
intimamente com as ONG, as iniciativas locais e os líderes religiosos que trabalham para a 
erradicação desse tipo de práticas;

25. Salienta que as mudanças a médio e a longo prazo têm de provir dos países interessados e 
que a ajuda internacional ao desenvolvimento, como os programas comunitários de 
desenvolvimento, pode desempenhar um papel complementar fundamental;

26. Solicita que se recorra à cláusula dos direitos do Homem, a fim de fazer da luta contra as 
mutilações genitais femininas uma prioridade de acção nas relações com os países 
terceiros, em particular com os países que tenham relações privilegiadas com a UE no 
quadro do Acordo de Cotonu, e que se exerçam pressões sobre estes para que adoptem as 
medidas legislativas, administrativas, judiciais e preventivas necessárias para pôr termo a 
tais práticas;

27. Solicita que a União Europeia faça ouvir a sua voz nas Nações Unidas, a fim de que sejam 
retiradas as reservas formuladas por numerosos Estados à Convenção para a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulheres, declarando que apenas 
cumpririam as obrigações derivadas da mesma na medida em que não fossem contrariados 
certos costumes, práticas ou leis nacionais, uma vez que tais reservas são totalmente 
incompatíveis com o espírito e o objecto da Convenção e, por isso mesmo, inaceitáveis;

28. Solicita à União Europeia e, consequentemente, a todas as instituições e Estados-Membros 
que defendam com energia e firmeza os valores europeus construídos com base nos 
direitos do Homem, no Estado de direito e na democracia; nenhuma prática cultural e 
religiosa pode opor-se a estes princípios fundadores da nossa democracia;

29. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e Comissão, 
bem como aos governos dos Estados-Membros e aos governos dos países ACP.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A mutilação dos órgãos genitais femininos, nas suas diversas modalidades, é praticada em 28 
países africanos. Na Somália, no Jibuti e no Sudão, a infibulação (excisão total ou parcial dos 
órgãos genitais externos, sendo os grandes lábios cozidos para apenas restar um minúsculo 
orifício) afecta a quase totalidade da população feminina. Esta prática estende-se ao Egipto 
Meridional, à costa etíope do Mar Vermelho, ao Quénia Setentrional, à Nigéria do Norte e a 
algumas zonas do Mali.

Fora do continente africano, a excisão (ablação do prepúcio do clítoris e dos pequenos lábios) 
é praticada em Omã, no Iémen, nos Emiratos Árabes Unidos e em algumas localidades da 
Indonésia e da Malásia.

O número de mulheres e meninas mutiladas no mundo é de cerca de 100 a 130 milhões: todos 
os anos, cerca de 2 milhões de meninas e jovens correm o risco de ser mutiladas. 
Recentemente, descobriu-se que a mutilação dos órgãos genitais femininos é também 
praticada em algumas comunidades imigrantes africanas na Europa, no Canadá, na Austrália, 
na Nova Zelândia e nos Estados Unidos.

A mutilação sexual feminina constitui um grave atentado aos direitos humanos e um exercício 
de violência contra as mulheres, que afecta directamente a sua integridade enquanto 
indivíduos. A mutilação dos órgãos genitais das meninas e das jovens constitui um tratamento 
“desumano e degradante” na acepção do artigo 3º da Convenção Europeia para a Protecção 
dos Direitos do Homem. O costume de extirpar total ou parcialmente os órgãos genitais 
femininos tem as suas raízes numa concepção totalmente desfasada e radicalmente injusta do 
lugar das mulheres numa comunidade, colocando-as numa posição de inferioridade e 
passando os homens a exercer uma função de controlo sobre a sexualidade, a autonomia e a 
vida das mulheres. Segundo um arcaico conceito patriarcal, a mulher seria depositária da 
honra familiar; daí, os preconceitos sobre a promiscuidade das mulheres e a necessidade de 
controlo sobre os seus corpos. A pressão social e familiar exercida sobre as meninas é de tal 
ordem que a maioria nem sequer concebe poder recusar-se a sofrer a mutilação. As que o 
tentam são marginalizadas, rejeitadas ou isoladas do grupo a que pertencem. Na maioria dos 
casos, a escassa ou nula formação e informação sobre a sua sexualidade torna as vítimas 
totalmente ignorantes da verdadeira dimensão do trauma que vão sofrer, conhecendo apenas 
as consequências físicas da mutilação “e com as mulheres, foi sempre assim”.

Quando não provoca a morte por hemorragia ou por infecções dela resultantes – como, por 
exemplo, a transmissão do vírus da SIDA dado que se utiliza o mesmo instrumento para 
várias operações sem proceder à necessária esterilização -, ou pelo contágio da hepatite C, a 
mutilação dos órgãos genitais femininos deixa sequelas irreversíveis como esterilidade, lesões 
dos tecidos adjacentes, lesões renais, quistos, cálculos, frigidez, depressão, ansiedade, psicose, 
etc., bem como graves problemas durante as menstruações, as micções, o coito, a gravidez e o 
parto. 

O facto de as mutilações sexuais constituírem uma prática tradicional nalguns países dos quais 
são originários os imigrantes nos países da União Europeia não pode de modo algum ser 
considerado uma justificação para não prevenir, perseguir ou sancionar semelhante 
brutalidade.
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Aceitaríamos por acaso a amputação da mão de um ladrão ou a lapidação de mulheres que 
tenham cometido adultério na União Europeia? 

Nem todos os costumes e tradições merecem o nosso “respeito”. É fundamental distinguir a 
tolerância ou a defesa das culturas minoritárias da cegueira perante atitudes e costumes 
próximos da tortura e contrários ao respeito da integridade e da dignidade das pessoas. Uma 
vaga “má consciência” ocidental e o temor de manifestar uma opinião negativa em relação a 
uma prática específica de alguns grupos de imigrantes de países anteriormente colonizados 
suscitam nos nossos países uma atitude tímida ou passiva perante um facto altamente 
condenável. Essa passividade contribui para legitimar a mutilação sexual e deixa as vítimas 
indefesas.

Os países de acolhimento têm a obrigação de dar a conhecer à população imigrante quais são 
as “regras“ que legitimamente se exige que cumpram tendo em vista o respeito dos direitos 
humanos tal como concebido nas nossas sociedades.

Na alínea f) do seu artigo 2º, a Convenção das Nações Unidas para a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra a Mulher exige que os Estados Partes adoptem 
medidas destinadas a modificar ou abolir as normas, costumes e práticas existentes que 
constituam uma discriminação contra as mulheres.

No seu artigo 2º, a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, 
adoptada pela Assembleia das Nações Unidas (Dezembro de 1993), identifica a violência 
contra as mulheres como violência física, sexual e psicológica, sendo concretamente referidas 
as mutilações genitais e outras práticas tradicionais.

De igual modo, o Programa de Acção da Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento (Cairo 1994) e o Programa de Pequim (1995) incluem recomendações 
aos Estados no sentido de eliminarem as mutilações genitais femininas e modificarem os 
comportamentos sociais e culturais, pondo assim termo aos preconceitos e práticas nocivos 
para as pessoas.

A mutilação genital feminina é, além disso, uma violação da legislação nacional e 
internacional de protecção da infância (como, por exemplo, a Convenção sobre os Direitos da 
Criança, adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 21 de Novembro de 1999, e 
que todos os Estados do mundo ratificaram, com excepção dos Estados Unidos e da Somália). 
Na maioria dos casos, as vítimas são meninas de tenra idade.

O silêncio é o melhor aliado desta terrível prática que provoca milhões de vítimas em todo o 
mundo. 

Há que romper o silêncio e começar a escutar a voz de muitas vítimas que, tanto na Europa 
como nos países em que se verifica esta prática, denunciam as mutilações sexuais. O 
Parlamento Europeu pode e deve contribuir para tal dando a palavra às mulheres que lutam 
pela sua liberdade e dignidade. Enquanto representante dos povos da União Europeia, o 
Parlamento Europeu tem responsabilidade em exigir a erradicação de uma prática que atenta 
contra os mais fundamentais direitos humanos. Em muitos países africanos, foram criados 
grupos, ONG e associações para lutar pela abolição deste costume. Muitos governos (Etiópia, 
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Jibuti, Gana, Guiné, Uganda, Senegal, Tanzânia, Togo, Burquina Faso, República Centro 
Africana, Costa do Marfim, Egipto) adoptaram legislação contra as mutilações genitais 
femininas e procuram erradicá-las. Nos países da União Europeia existem também redes que 
trabalham com as comunidades em que estas práticas podem ocorrer para informar, mediar e 
tentar prevenir o risco que correm principalmente as meninas de sofrer algum tipo de 
mutilação genital.

O Estado de direito tem a obrigação de velar pelo respeito dos direitos individuais e perseguir 
todas as atitudes de violação deste princípio. Para tal, será necessário não apenas adoptar 
legislação específica na matéria e perseguir adequadamente o delito, mas também, e 
paralelamente, pôr em prática uma estratégia global de educação e formação, apoio 
socio-sanitário, desenvolvimento dos mecanismos jurídicos e administrativos e mobilização 
dos recursos que permitam erradicar a prática da mutilação genital feminina.

A União Europeia e os Estados-Membros têm de assumir um compromisso firme no sentido 
da defesa das potenciais vítimas deste delito, amparando-as e protegendo-as. As mulheres e 
meninas são perseguidas e mutiladas em razão do seu sexo, o que deve constituir um dos 
motivos mais óbvios para serem acolhidas e protegidas pelos nossos países. A União Europeia 
deve confirmar de uma forma categórica que, acima dos costumes e das tradições, devem ser 
colocados os princípios universais do direito à vida, da integridade física, da liberdade e da 
igualdade.

Para efectuar alguns progressos na eliminação das mutilações genitais femininas é necessário 
que a mensagem chegue de uma forma clara às comunidades de imigrantes nas quais são 
praticadas. A cooperação com as pessoas desses grupos e que estão dispostas a transmitir de 
uma forma positiva a proibição das mutilações sexuais constitui uma garantia. Nalguns países 
membros da UE existem já experiências muito interessantes neste domínio.

Muitas mulheres serão mutiladas nos próximos anos e algumas delas sê-lo-ão no interior das 
nossas fronteiras. Devemos impedi-lo. No entanto, será também necessário mobilizar esforços 
políticos, diplomáticos, e económicos para trabalhar nos países de origem, onde ocorrem a 
maior parte das mutilações.

Em nome da universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos, expressas e proclamadas 
em todos os tratados universais sobre a matéria, é urgente defender as mulheres dos ataques 
da expressão mais radical do relativismo que considera a tradição e a cultura as únicas fontes 
que legitimam o direito. Essa tradição e essa “cultura” que sempre mantiveram as mulheres 
submissas, subordinadas e indefesas em praticamente todas as civilizações evoluíram e 
deverão continuar a evoluir no sentido da igualdade, da liberdade e da dignidade a que todo o 
ser humano tem direito.
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B5-0686/2001/REV.

Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre as mutilações genitais femininas

O Parlamento Europeu,

Considerando que as mutilações genitais femininas,

A. constituem um gravíssimo atentado à saúde física e psíquica das mulheres e das jovens, 
que nenhuma motivação de ordem cultural ou religiosa pode justificar,

B. constituem uma violação dos direitos da mulher e da criança, consagrados em diversas 
Convenções Internacionais e reconhecidos como princípios fundamentais da União 
Europeia, enquanto espaço de segurança, de liberdade e de justiça,

Convida o Conselho, a Comissão e os Estados-Membros a:

1. considerar as mutilações genitais femininas como um crime contra a integridade pessoal;

2. realizar um inquérito aprofundado a fim de determinar a dimensão deste fenómeno nos 
países da UE e promover medidas de informação, de formação (autoridades policiais, 
médicos, professores, …) e de prevenção;

3. reconhecer que o risco de sofrer mutilações genitais femininas constitui um motivo para 
conceder o direito de asilo ou protecção humanitária;

4. fazer da luta contra as mutilações genitais femininas uma prioridade de acção nas  
relações com os países terceiros mediante a cláusula dos direitos humanos;

5. apoiar as ONG que se empenham na erradicação deste tipo de práticas nos países em que 
estas encontram uma justificação no plano cultural e/ou religioso.
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4 de Julho de 2001

PARECER DA COMISSÃO DAS LIBERDADES E DOS DIREITOS DOS 
CIDADÃOS, DA JUSTIÇA E DOS ASSUNTOS INTERNOS

destinado à Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades

sobre as mutilações genitais femininas 
(2001/2035 (INI)

Relator de parecer(*): Maurizio Turco

(*) Procedimento Hughes

PROCESSO

Na sua reunião de 20 de Março de 2001, a Comissão das Liberdades e dos Direitos dos 
Cidadãos, da Justiça e dos Assuntos Internos designou Maurizio Turco relator de parecer.

Nas suas reuniões de 19-20 de Junho e de 3 de Julho de 2001, a comissão procedeu à 
apreciação do projecto de parecer.

Na última reunião, a comissão aprovou as conclusões que seguidamente se expõem por 15 
votos a favor, 0 contra e 7 abstenções.

Encontravam-se presentes no momento da votação Graham R. Watson (presidente), Niall 
Andrews, Mary Elizabeth Banotti, Maria Berger (em substituição de Gerhard Schmid), Mario 
Borghezio (em substituição de Johan Van Hecke, nos termos do nº 2 do artigo 153º do 
Regimento), Alima Boumediene-Thiery, Marco Cappato, Michael Cashman, Carmen 
Cerdeira Morterero (em substituição de Sérgio Sousa Pinto), Ozan Ceyhun, Thierry Cornillet, 
Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Arie M. Oostlander (em substituição de Eva Klamt), 
Paolo Pastorelli (em substituição de Enrico Ferri, nos termos do nº 2 do artigo 153º do 
Regimento), Hubert Pirker, Giacomo Santini (em substituição de Marcello Dell'Utri), Patsy 
Sörensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Elena Valenciano Martínez-Orozco (em 
substituição de Gianni Vattimo, nos termos do nº 2 do artigo 153º do Regimento) e Olga 
Zrihen Zaari (em substituição de Elena Ornella Paciotti, nos termos do nº 2 do artigo 153º do 
Regimento).
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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A OMS calcula que existam 130 milhões de mulheres em todo o mundo vítimas de mutilações 
genitais praticadas em nome de culturas e tradições religiosas. 

A submissão das mulheres a estás práticas culturais tradicionais constitui um atentado grave à 
sua integridade física e psíquica e, por conseguinte, a um direito fundamental sancionado por 
diversas convenções internacionais e pelas constituições de todos os Estados-Membros da 
UE. a repressão e a prevenção destas práticas devem ser objecto de uma atenção prioritária à 
escala europeia. Cabe ao PE, na sua qualidade de guardião dos direitos fundamentais, tal 
como enunciados na Carta Europeia, velar pelos mesmos, seja aquando da elaboração do seu 
relatório anual sobre a situação dos direitos fundamentais, seja no que se refere à realização 
de um espaço de liberdade, segurança e de justiça. Igualmente, a UE deve esforçar-se por 
encorajar a adopção de medidas repressivas e preventivas semelhantes nos países terceiros em 
que estas práticas são tradicionalmente admitidas. Esse o objectivo da proposta de resolução 
apresentada pelo relator e co-assinada por 317 deputados (28 de Novembro de 2000, B5-
0686/2000/rev), que está na origem do presente relatório de iniciativa.

I- Necessidade de repressão penal na UE

Os Estados-Membros da União Europeia cujas constituições afirmam o direito à integridade 
pessoal, tanto física como psíquica, como um direito fundamental foram confrontados com 
um fenómeno de exportação da prática das mutilações genitais femininas (MGF) na sequência 
da imigração de pessoas provenientes de países em que as mesmas constituem um costume 
tradicional ainda em vigor.

A inexistência de estudos nesta matéria torna difícil avaliar a amplitude deste fenómeno. 

Todavia, as estimativas produzidas pelas diversas investigações já realizadas levam a pensar 
que não se trata de um fenómeno irrelevante: 30.000 vítimas destas práticas no Reino Unido, 
quase 28.000 na Itália, 20.000 mulheres de risco na Alemanha, etc.
 
Evidentemente que todo o indivíduo goza, nos Estados-Membros da União, de uma protecção 
jurídica absoluta face a esta realidade. O desafio com que os Estados-Membros se confrontam 
não é pois o de promulgar leis ad hoc e específicas proibindo as MGM mas o de aplicar 
rigorosamente as disposições constitucionais existentes que sancionam o direito à saúde e à 
integridade pessoal como um direito fundamental, e as disposições do código penal que 
proíbem toda e qualquer acção deliberada de infracção do mesmo. Tal implica, forçosamente, 
que nenhum recurso ao conceito de "excepção" ou de "diversidade cultural" possa justificar a 
relativização ou aligeiramento deste direito fundamental e da protecção jurídica 
correspondente que incumbe ao Estado. Em caso algum se poderá tolerar a "medicalização" 
destes actos. 
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Se a adopção de legislações específicas na matéria não nos parece constituir uma via 
apropriada devida aos seus efeitos estigmatizantes, em contrapartida, é indispensável a 
repressão penal destes atentados irreversíveis à dignidade humana. Como o demonstrou o 
exemplo da França, a abordagem judicial, devido ao impacto mediático de processos recentes, 
teve o mérito de informar a opinião pública da existência desta prática importada nos países 
de acolhimento e, portanto, da necessidade de contra ela proteger as crianças e de, através da 
aplicação de penas rigorosas, permitir que os executantes de tais práticas se interroguem sobre 
a legitimidade da sua persistência e sobre a necessidade de lhe pôr termo.

- É indispensável uma maior prevenção

A presença, no território da UE, de mulheres que emigraram de países em que estas 
mutilações se praticam deve dar ensejo a uma política europeia de prevenção que comporte 
medidas de informação e de formação (forças policiais, médicos, docentes). As práticas 
incriminadas terão menores chances de perdurar se as mulheres das comunidades em causa 
puderem ser informadas das consequências sanitárias gravíssimas causadas por essas práticas.

Igualmente, desde a sua entrada no território da União, toda e qualquer pessoa em 
proveniência de países terceiros "de risco" deve ser informada de que as mutilações genitais 
femininas constituem um atentado ao direito à integridade pessoal, o qual é passível de 
sanções penais, bem como da existência de estruturas de acolhimento e de assistência 
adequadas neste domínio.

- Critério de concessão do direito de asilo na UE

Em 1985, o Comité Executivo da ACNUR, atribuiu aos Estados a liberdade de reconhecerem 
como "grupo social" as mulheres passíveis de sofrerem mutilações genitais, afirmando que a 
mutilação genital pode ser equiparada a uma perseguição política.

O carácter não vinculativo desta disposição, bem como a ausência de uma definição coerente 
de "grupo social" dada pela Convenção de Genebra de 1951, limitaram porém o seu alcance. 
Dada a ausência de critério específico e explícito quanto ao risco de sofrer mutilações genitais 
femininas, as autoridades nacionais são de facto levadas a interpretar de maneira extensiva os 
critérios existentes e, mesmo, a proceder a "contorcionismos" jurídicos incertos. Ora, dada a 
própria natureza das mutilações genitais femininas, que constituem uma violação do direito 
fundamental à integridade física, afigura-se necessário torná-la um critério explícito e 
inteligível de concessão da mais alta forma de protecção oferecida às mulheres ameaçadas por 
estas práticas, a saber, o direito de asilo. Essa a razão por que, no âmbito da actual construção 
de uma política comum em matéria de asilo e de emigração, a União Europeia deve 
diligenciar neste sentido.

- Abolição destas práticas nos Estados em que são tradicionalmente admitidas

Em 1993, a Assembleia Geral das Nações Unidas adoptou uma Resolução sobre a violência 
contra as mulheres cujo artigo 2º faz, explicitamente, referência às mutilações genitais 
femininas e a outras práticas tradicionais. Em 1995, aquando da Quarta Conferência Mundial 
sobre os Direitos da Mulher, os governos, as organizações intergovernamentais e as ONG, na 
Declaração Final e na Plataforma de Acção comprometeram-se a adoptar programas 
específicos para eliminar toda e qualquer forma de discriminação de que são alvo as mulheres 
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e as crianças. Os Estados, por seu turno, comprometeram-se a renunciar a fazer valer 
costumes e tradições que podem ser prejudiciais para as mulheres e as crianças. Entre os 
programas realizados pelas organizações que lutam contra as MGF, há que salientar a 
importância do que foi levado a cabo pelo IAC (Comité Inter-Africano) que recebeu da ONU, 
em 1984, o mandato de identificar as causas verdadeiras deste fenómeno e os meios de o 
combater. Para isso, foram instituídos comités em 28 países africanos tendo por finalidade 
promover campanhas de formação e de informação e a produção de material de informação e 
de educação.

Na sequência desta operação de sensibilização e de pressão, uma dezena de países africanos 
promulgou leis que proíbem, a níveis diversos, as MGF, entre as quais o Burkina Faso (em 
1996 foi adoptada uma lei que proíbe estas práticas, mas não prevê nenhuma pena específica 
para este crime), o Gana (adopção de uma lei que define as MGF como um acto criminal e 
estabelece uma pena de três anos de reclusão para aquele ou aquela que as cometa), o Sudão 
(adopção de uma lei que pune unicamente a infibulação), o Egipto (existência de um decreto 
do Ministério da Saúde, nos termos do qual as MGF só podem ser praticadas por razões 
médicas, o que significa que as excisões são efectuadas em hospital), a Tanzânia (em Julho de 
1998 entrou em vigor uma lei que proíbe a excisão feminina unicamente para as jovens com 
menos de dezoito anos). À luz destes exemplos, pode-se constatar que estas inovações 
legislativas não asseguram sempre um nível de protecção máxima: elas não protegem todos os 
indivíduos "de risco" nem prevêem penas precisas em caso de violação. Cabe à UE, através da 
cláusula dos direitos do Homem que condiciona a conclusão de acordos de cooperação e de 
associação (artigo 96º da Convenção de Cotonou) fazer pressão sobre estes países terceiros 
para que adoptem legislações que condenem plena e explicitamente estas práticas. 

Todavia, importa salientar que a proibição legal das MGF não constitui uma solução 
suficiente para erradicar práticas profundamente arreigadas nas comunidades tradicionais. Por 
esse motivo, é fundamental o apoio a projectos locais de educação e de informação para 
permitir que as populações tomem consciência dos riscos sanitários irreversíveis das MGF e 
reforçar a acção das mulheres que a elas se recusam submeter e que se organizam para as 
tentar erradicar.

CONCLUSÕES

A Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos, da Justiça e dos Assuntos Internos 
convida a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades, competente 
quanto à matéria de fundo,  a incorporar os seguintes elementos na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Considera que as mutilações genitais femininas constituem um atentado irreversível à 
integridade física e psíquica das mulheres e das jovens, que nenhuma motivação de 
ordem cultural ou religiosa pode justificar;

2. Considera que as mutilações genitais femininas constituem uma violação dos direitos da 
mulher e da criança consagrados em diversas Convenções Internacionais, mutilações 
essas que são proibidas pela legislação penal dos Estados-Membros e constituem uma 
violação dos princípios da Carta dos Direitos Fundamentais da UE;
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3. Considera que os Estados-Membros dispõem, doravante, de um quadro jurídico 
comunitário que lhes permite adoptar uma política eficaz de luta contra as 
discriminações e instituir um regime comum em matéria de asilo, bem como uma nova 
política de imigração (artigo 13º e Título IV do Tratado CE);

Convida, por conseguinte, o Conselho, a Comissão e os Estados-Membros a:

4. Assegurarem-se de que as mutilações genitais femininas serão perseguidas como crime 
contra a integridade pessoal, passível de sanções penais efectivas, proporcionais e 
dissuasivas aplicáveis tanto aos seus autores como aos seus cúmplices, e de que as 
vítimas de tais práticas poderão beneficiar de uma assistência adequada;

5. Realizarem um inquérito aprofundado a fim de determinar a dimensão deste fenómeno 
nos países da UE;

6. Promoverem campanhas públicas de informação, de educação, de formação 
(autoridades policiais, médicos, professores, etc.) e de prevenção sobre os riscos 
sanitários causados pelas mutilações genitais femininas;

7. Reconhecerem às mulheres ameaçadas por estas práticas a concessão do direito de asilo 
ou da protecção humanitária;

8. Garantirem, no contexto da concessão de licenças de entrada, uma estratégia preventiva 
de informação destinada às mulheres que integrem grupos de migrantes que admitem 
tais práticas; 

9. Recorrerem à cláusula dos direitos do Homem, a fim de fazer da luta contra as 
mutilações genitais femininas uma prioridade de acção nas relações com os países 
terceiros, em particular com os países que tenham relações privilegiadas com a UE nos 
termos do Acordo de Cotonou, e a exercerem pressões sobre estes para que adoptem as 
medidas legais, administrativas, judiciais e preventivas necessárias para pôr termo a tais 
práticas;

10. Apoiarem as ONG e os projectos locais que se empenham na erradicação deste tipo de 
práticas nos países em que as mesmas são invocadas por razões culturais e/ou religiosas;

11. Tomarem nota das medidas necessárias, a fim de que o tema “acesso aos procedimentos 
em matéria de asilo para as mulheres que correm o risco de sofrer mutilações genitais” 
seja incluído como questão prioritária na agenda da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, a realizar em 2002.
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10 de Julho de 2001

PROJECTO DE PARECER DA COMISSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
E A COOPERAÇÃO

destinado à Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades

sobre as mutilações genitais femininas 
(2001/2035 (INI)

Relator de parecer: Gianfranco Dell'Alba

PROCESSO

Na sua reunião de 5 de Fevereiro de 2001, a Comissão para o Desenvolvimento e a 
Cooperação designou relator de parecer Gianfranco Dell'Alba.

Nas suas reuniões de 29 de Maio e 25 de Junho de 2001, a comissão procedeu à apreciação do 
projecto de parecer.

Na reunião de 10 de Julho de 2001, a comissão aprovou as conclusões que seguidamente se 
expõem por unanimidade.

Encontravam-se presentes no momento da votação Joaquim Miranda, presidente; Margrietus 
J. van den Berg e Fernando Fernández Martín, vice-presidentes; Gianfranco Dell'Alba, 
relator; Giuseppe Brienza, Marie-Arlette Carlotti, Maria Carrilho, John Alexander Corrie, 
Paul Coûteaux, Michel J.M. Dary (em substituição de Jean-Claude Fruteau), Nirj Deva, 
Concepció Ferrer (em substituição de Domenico Mennitti), Michael Gahler (em substituição 
de Vitaliano Gemelli), Richard Howitt, Renzo Imbeni, Bashir Khanbhai, Glenys Kinnock, 
Karsten Knolle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Nelly Maes(em substituição de Paul A.A.J.G. 
Lannoye), Miguel Angel Martínez Martínez, Emilio Menéndez del Valle (em substituição de 
José María Mendiluce Pereiro), Hans Modrow, Luisa Morgantini (em substituição de 
Yasmine Boudjenah), Baroness Nicholson of Winterbourne (em substituição de Lone 
Dybkjær), Didier Rod, Ulla Margrethe Sandbæk, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Bob 
van den Bos, Anders Wijkman (em substituição de Hervé Novelli), Stavros Xarchakos e 
Jürgen Zimmerling.



PE 305.441 26/32 RR\446020PT.doc

PT

BREVE JUSTIFICAÇÃO

A expressão 'Mutilação Genital Feminina', ou 'MGF', constitui a designação genérica de todos 
os procedimentos que envolvem a excisão parcial ou total dos órgãos genitais externos. Trata-
se de um prática baseada nos costumes, geralmente não associada à religião, mas que se 
encontra profundamente enraizada em cerca de 25 a 30 países africanos e em certas partes do 
médio oriente e da Ásia. Com a migração, esta prática passou a registar-se igualmente na 
Europa e noutras partes do mundo.

De acordo com a OMS, cerca de 130 milhões de raparigas e mulheres foram submetidas a esta 
prática e 2 milhões de raparigas correm anualmente esse risco.

É necessário que a UE tome uma posição clara contra a MGF. A UE deveria aproveitar a 
ocasião para tomar medidas efectivas sobre uma questão da máxima importância que, depois 
de ter estado envolta em silêncio, acabou finalmente por suscitar a atenção internacional, 
tornando-se numa das questões mais debatidas nos últimos anos.

É necessário determinar com clareza o que pode ser aceite em nome da tradição e dos 
costumes. Existem valores universais que consideramos indivisíveis e que, quando são 
violados, ainda que em nome de práticas ancestrais, temos o dever moral de dizer não, de 
dizer alto e claramente que tal não é aceitável e encontrar formas eficazes de abordar o 
problema. 

Praticamente, todos os casos de MGF têm lugar em países em vias de desenvolvimento, na 
sua grande maioria em África. Para se alcançarem progressos a médio ou longo prazo, haverá 
que reconhecer que é necessário abordar as causas que estão na raiz do problema. Uma 
estratégia de condenação das sociedades locais não surtirá qualquer efeito. As mudanças 
devem provir dos países afectados, mas a solidariedade internacional tem um papel 
complementar crucial a desempenhar. É aqui que programas de cooperação para o 
desenvolvimento, como o da UE, podem fazer a diferença.

A MGF está associada a desigualdades de género enraizadas nas estruturas políticas, sociais, 
culturais e económicas das sociedades em que é praticada. Ao apoiar as acções neste domínio, 
devemos, por conseguinte, analisar os diferentes aspectos de cada cultura e colaborar com  
grupos a nível nacional e local. Embora a UE deva assumir uma posição firme contra a MGF, 
importa, naturalmente, usar também de tacto e discrição em questões como esta que radicam 
em crenças profundamente arreigadas. Dever-se-á salientar o papel fundamental da educação 
e da informação na dissuasão de tais práticas, reconhecendo, em particular, a importância de 
se convencer as pessoas de que podem abandonar práticas específicas sem renunciar por isso 
a aspectos essenciais das suas próprias culturas. Cumpre proceder a uma profunda reflexão e 
fazer em seguida sugestões de ordem prática no sentido de encontrar alternativas inócuas que 
possam, a prazo, ser aceites por essas comunidades.

Um tal espírito de cooperação requer a boa vontade de todos os países envolvidos. É nosso 
propósito trabalhar com eles e não condená-los. Todavia, a MGF constituí, em nosso 
entender, uma violação dos direitos humanos de tal forma grave que, se os governos se 
mostrarem relutantes em considerar esta questão como um dos domínios prioritários de 
cooperação, a Comissão deverá estar disposta a invocar as disposições pertinentes em matéria 
de direitos humanos contidas nos textos jurídicos que regem a cooperação para o 
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desenvolvimento.  Nas conversações que mantiver com os países em desenvolvimento sobre 
as estratégias do país e os programas indicativos nacionais, a Comissão deverá destacar 
sempre a questão da MGF e insistir em programas para a combater. Normalmente, seria 
preferível integrar tais projectos relativos à MGF em estratégias mais vastas de apoio no 
domínio da saúde e da saúde reprodutiva. Todavia, há também que colocar em destaque o 
problema. O que foi ou está a ser feito deve tornar-se mais visível e acessível. Dever-se-á 
ponderar seriamente na criação de uma rubrica específica relativa à MGF no orçamento 
comunitário. Seria também uma boa ideia lançar campanhas de sensibilização tanto na Europa 
como nos países mais afectados.

O Acordo de Cotonou, assinado em 23 de Junho de 2000, abrange a cooperação com todos os 
países ACP e, à excepção do Egipto, todos os países africanos, em que se pratica a MGF, são 
nossos parceiros no âmbito do referido acordo. Refira-se que, para além dos aspectos 
essenciais do acordo, enunciados no artigo 9º, de que fazem parte o respeito pelos direitos 
humanos basilares e as liberdades fundamentais, existem também duas disposições específicas 
a que se deveria recorrer. O artigo 25º menciona especificamente "a prevenção da mutilação 
genital das mulheres" sob o capítulo geral relativo ao desenvolvimento social e o artigo 31º, 
sobre questões relativas à igualdade dos sexos, refere que a cooperação deve "contribuir para 
melhorar o acesso das mulheres a todos os recursos necessários para exercerem plenamente os 
seus direitos fundamentais." O Parlamento Europeu e a Assembleia Parlamentar Mista ACP-
UE deveriam acompanhar estas questões e controlar os progressos realizados no âmbito deste 
novo quadro.

Na Europa, deveríamos evidentemente assegurar-nos de que existe legislação adequada nos 
nossos países e de que é garantida protecção suficiente às mulheres e às raparigas. Embora 
não releve basicamente do domínio de competências da Comissão para o Desenvolvimento, o 
relator desejaria salientar a importância que atribui ao facto de a mera existência do risco de 
se poder vir a sofrer uma MGF dever constituir uma razão válida para a concessão de asilo. 
Embora se encontrem em vigor algumas disposições sobre a matéria, as autoridades nacionais 
debatem-se com a interpretação das mesmas, tendo-se registado casos de repatriamento de 
jovens às quais foi negado o direito de asilo e que enfrentam, neste momento, um risco bem 
real de serem mutiladas. Esta é uma situação inaceitável. Há que definir e implementar, o 
mais rapidamente possível, critérios claros para determinar quais são as razões válidas para 
beneficiar do direito de asilo na Europa.

CONCLUSÕES

A Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação insta a Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade de Oportunidades, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
os seguintes elementos na proposta de resolução que aprovar:

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

- Tendo em conta a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989,

- Tendo em conta a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação 
contra as Mulheres de 1979,
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- Tendo em conta o Acordo de Parceria ACP-UE (Acordo de Cotonou), assinado em 23 
de Junho de 2000, e o Protocolo Financeiro anexo ao mesmo,

- Tendo em conta o Regulamento (CE) Nº 443/92 do Conselho, de 25 de Fevereiro de 
1992, relativo à ajuda financeira e técnica e à cooperação económica com os países em 
desenvolvimento da América Latina e da Ásia,

- Tendo em conta o Regulamento (CE) Nº 1488/96 do Conselho, de 23 de Julho de 
1996, (MEDA),

- Tendo em conta as disposições orçamentais pertinentes que podem ser utilizadas na 
luta contra a MGF no âmbito do programa da CE para o desenvolvimento, 
nomeadamente o Capítulo B7-7 relativo aos direitos humanos, a rubrica B7-6312 
relativa às ajudas aos programas demográficos e de saúde genésica, a rubrica B7-6000 
sobre o co-financiamento de projectos de desenvolvimento com as ONG e o artigo B7-
622 relativo às questões de género,

- Tendo em conta a Proposta de resolução, de 26 de Fevereiro de 2001, apresentada por 
Maurizio Turco e outros sobre as Mutilações Genitais Femininas (B5-0686/2000/rev.),

A. Considerando que se estima em cerca de 130 milhões o número de mulheres e 
raparigas que foram submetidas a mutilações genitais femininas (MGF)e que, todos os 
anos, cerca de 2 milhões são afectadas por estas práticas, 

B. Considerando que a MGF se pratica em, pelo menos, 25 países africanos, todos 
signatários do acordo de parceria ACP-UE (Acordo de Cotonou), à excepção do 
Egipto, em alguns países asiáticos (Indonésia, Malásia) e no Médio Oriente (Iemen, 
Emiratos Árabes Unidos); considerando que estas práticas também se registam nos 
EUA, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia e na Europa em comunidades 
imigrantes de origens diversas,

C. Considerando que os argumentos aduzidos contra a MGF se fundam nos direitos 
humanos reconhecidos universalmente, incluindo os direitos à integridade pessoal e ao 
máximo nível possível de saúde mental e física,

D. Considerando que as repercussões na saúde física e psicológica das mulheres e 
raparigas são com frequência graves comportando riscos, designadamente infecções e 
hemorragias graves que levam por vezes à morte, incontinência, formação de 
cicatrizes, relações sexuais dolorosas, disfunção sexual, complicações graves durante 
o parto, propagação da hepatite e do HIV, risco de infertilidade, ansiedade e 
depressão,

E. Considerando que não existem razões, nem baseadas na tradição nem na religião ou 
noutros factores, que possam justificar esta prática inaceitável; considerando que esta 
asserção pode ser, por exemplo, ilustrada com o facto de a maioria das mutilações 
afectarem mulheres muçulmanas quando o Corão não prevê qualquer disposição nesse 
sentido,



RR\446020PT.doc 29/32 PE 305.441

PT

F. Considerando que a MGF agrava a discriminação de que já são alvo as mulheres e 
raparigas nas comunidades em que as mesmas se praticam,

G. Salientando o papel crucial que a educação e a informação podem desempenhar na 
dissuasão de tal prática e reconhecendo, em particular, que é importante convencer as 
pessoas de que podem abandonar uma prática específica sem por isso renunciar a 
aspectos significativos das suas culturas, 

H. Salientando o papel que incumbe aos governos e aos legisladores na interdição e 
dissuasão da referida prática, bem como na promoção de um amplo compromisso de 
mudança, 

I. Considerando que o problema da MGF também afecta os países da UE e que esta 
deveria ser considerada uma questão prioritária na União Europeia,

J. Considerando que muitas jovens e muitas mulheres se vêem perante a perspectiva de 
ser mutiladas se, em caso de indeferimento dos seus pedidos de asilo, forem expulsas 
da UE para os seus países de origem,

K. Considerando que, no âmbito de uma política comum de asilo e de imigração, a 
Comissão e o Conselho deveriam estudar o problema da ameaça de mutilações 
genitais que pode existir para as mulheres cujo pedido de asilo é rejeitado,

L. Considerando que cerca de metade dos 25-30 países africanos que praticam a MGF 
adoptaram diversas leis que condenam parcial ou totalmente esta prática, mas que as 
mesmas não são aplicadas,

M. Considerando que existem numerosas associações locais a trabalhar com ONG locais e 
internacionais, que beneficiam de financiamento da UE para combater a prática da 
MGF e desenvolvem a sua actividade a nível de base tentando mudar a mentalidade 
prevalecente e levando a cabo acções de informação e formação junto das forças 
policiais, dos médicos e dos professores,

N. Considerando que toda a política de desenvolvimento da UE tem em vista beneficiar a 
pessoa humana, sendo, consequentemente, indissociável do respeito e da promoção 
dos direitos humanos e da dignidade humana,

O. Considerando que o Acordo de Parceria ACP-UE (Acordo de Cotonu) se funda nesses 
princípios universais e contém disposições contra a MGF (artigo 9º sobre elementos 
essenciais do Acordo, incluindo o respeito dos direitos humanos na sua globalidade, e 
artigos 25º e 31º sobre o desenvolvimento social e as questões de género, 
respectivamente),
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1. Afirma que a MGF constitui uma violação inaceitável dos direitos humanos 
fundamentais e um grave risco para a saúde das mulheres ao longo das suas vidas;

2. Crê que a UE deve assumir uma posição clara sobre uma prática que não dever ser 
aceite "em nome da cultura tradicional" por violar inequivocamente valores em 
relação aos quais não se deve transigir;

3. Exorta os países onde as mutilações genitais femininas são praticadas, e 
particularmente os países ACP vinculados ao Acordo de Cotonu, a adoptarem 
urgentemente disposições, caso ainda não existam, que proíbam tais práticas, além de 
legislação e processos destinados a assegurar a sua aplicação;

4. Salienta que a MGF está associada a desigualdades de género enraizadas nas 
estruturas políticas, sociais, culturais e económicas das sociedades em que é praticada, 
constituindo, desse modo, um reflexo da discriminação de que são alvo as mulheres 
nessas sociedades;

5. Salienta que as mudanças a médio e a longo prazo têm de provir dos países 
interessados e que o apoio internacional ao desenvolvimento, como os programas para 
o desenvolvimento da UE, pode desempenhar um papel complementar fundamental;

6. Crê, todavia, que qualquer estratégia contra a MGF deve fazer parte do programa da 
UE de cooperação para o desenvolvimento, sendo que tal prática deve ser claramente 
definida como uma violação dos direitos humanos e não como uma mera prática 
tradicional, tendo plenamente em conta os compromissos assumidos pela UE nas 
conferências da ONU realizadas no Cairo e em Pequim;

7. Salienta a importância de se trabalhar com as pessoas mais afectadas pela MGF 
através da colaboração com organizações nacionais e locais, incluindo organizações 
implantadas junto das populações e ONG;

8. Atribui particular importância ao papel da educação e da informação na dissuasão de 
tais práticas; sublinha, a este respeito, a importância de se associar a este processo as 
mulheres mais velhas, que são normalmente as executantes desta prática, os líderes 
religiosos e da comunidade, os professores, as organizações de mulheres, o pessoal 
médico e paramédico e as forças policiais, bem como os legisladores e os governos;

9. Solicita à Comissão e ao Conselho que tenham plenamente em conta uma estratégia 
contra a MGF nos Documentos de Estratégia por País elaborados com vista à 
cooperação com países terceiros,

10. Solicita à Comissão e ao Conselho que suscitem a questão de uma estratégia contra a 
MGF nas suas discussões com os países ACP interessados sobre os seus programas de 
cooperação para o desenvolvimento (Programas Indicativos Nacionais) no âmbito do 
Acordo de Cotonou;

11. Solicita a realização de discussões análogas sobre uma estratégia contra a MGF com 
outros países não ACP interessados, no âmbito do correspondente quadro jurídico para 
os respectivos programas de desenvolvimento;
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12. Recorda os artigos 9º, 25º e 31º do Acordo de Cotonou e solicita à Comissão e ao 
Conselho que intensifiquem os seus esforços com vista à aplicação de programas que 
abordem a questão da MGF;

13. Crê que, no contexto das disposições sobre direitos humanos dos programas de 
desenvolvimento da UE, a MGF constitui um atentado de tal forma grave aos direitos 
da Mulher que a Comissão deveria predispor-se a invocar tais disposições caso os 
governos em questão se mostrem relutantes em considerar a luta contra a MGF como 
um domínio de cooperação;

14. Entende que as estratégias de combate à MGF nos países em desenvolvimento são 
geralmente mais eficazes se forem inseridas no quadro das políticas gerais em matéria 
de saúde e saúde reprodutiva;

15. Considera necessário que a Comissão e o Conselho, no âmbito de uma política comum 
de asilo e imigração, tenham em conta a questão das mutilações genitais das mulheres 
e meninas;

16. Solicita que a Comissão e o Conselho considerem que o risco de ser objecto de MGF 
constitui uma razão juridicamente válida para a concessão de asilo;

17. Solicita à Comissão e ao Conselho que, no âmbito das suas iniciativas tendo em vista 
uma política comum de asilo e imigração, prevejam a elaboração de directivas 
relativas à situação específica das mulheres refugiadas e que tratem igualmente, nesse 
contexto, do problema das mutilações genitais das mulheres e meninas;

18. Salienta que as considerações de ordem meramente legal não são suficientes para 
avaliar os casos de asilo, já que muitos países terceiros dispõem formalmente de 
legislação sobre a matéria que todavia não é aplicada e a pressão social a favor da 
MGF é enorme, e considera que estes factores devem ser tidos plenamente em conta;

19. Salienta que a apreciação dos pedidos de asilo deve ser efectuada sobre uma base 
jurídica e faz notar que, de acordo com as disposições actuais, o asilo é concedido 
normalmente como medida de protecção contra a perseguição política por parte das 
autoridades de um Estado, ao passo que as mutilações genitais são praticadas 
geralmente por particulares;

20. Solicita à Comissão e ao Conselho que promovam e lancem uma campanha 
internacional de sensibilização sobre a MGF;

21. Insta a Comissão a levar a cabo uma campanha de sensibilização direccionada para os 
legisladores/parlamentos dos países interessados tendo em vista maximizar o impacto 
da legislação vigente e, caso esta seja inexistente, a prestar apoio na formulação e 
adopção de tal legislação;

22. Recomenda que os recursos orçamentais destinados a lutar contra a MGF nos países 
terceiros, recursos esses actualmente dispersos, sejam consolidados no âmbito de uma 
rubrica orçamental específica, ou como parte claramente identificável e distinta de 



PE 305.441 32/32 RR\446020PT.doc

PT

uma rubrica existente, e que seja acordado um montante mínimo anual de 10 milhões 
de euros a partir do exercício de 2002.


