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SUGESTÕES 

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 

Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 

na proposta de resolução que aprovar: 

– Tendo em conta a sua resolução, de 4 de fevereiro de 2014, sobre o Roteiro da UE contra 

a homofobia e a discriminação com base na orientação sexual e na identidade de género1, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de novembro de 2014, sobre a UE e o quadro de 

desenvolvimento global após 20152, 

– Tendo em conta a declaração final do 4.º Congresso Mundial contra a Pena de Morte, 

realizado em Genebra, de 24 a 26 de fevereiro de 2010, que exorta à abolição universal da 

pena de morte, 

A. Considerando que a UE tem um Representante Especial para os Direitos Humanos e que a 

pessoa que ocupa esse cargo deve ajudar a União a coordenar as suas atividades a fim de 

tornar mais claro e visível o seu trabalho em prol do respeito dos direitos humanos a nível 

mundial, designadamente dos direitos das mulheres; 

B. Considerando que a violência em razão do género, designadamente a violência contra as 

mulheres e as raparigas, infringe o direito das mulheres à integridade física e pode ter 

consequências graves e permanentes para a saúde das vítimas; 

C. Considerando que a violência baseada no género tem consequências para o bem-estar das 

vítimas em todos os aspetos da vida; 

D. Considerando que o exercício da democracia pressupõe que mulheres e homens gozem da 

igualdade de direitos e de estado civil; 

E. Considerando que, em situações de conflito armado, as mulheres e crianças, 

designadamente as mulheres e crianças refugiadas, requerentes de asilo e apátridas estão 

entre os grupos mais vulneráveis da sociedade e que os riscos enfrentados pelas 

adolescentes deslocadas são consideravelmente amplificados durante crises humanitárias; 

F. Considerando que a violência e/ou discriminação contra as mulheres não pode ser 

justificada por qualquer motivo político, religioso ou cultural; 

G. Considerando que a violência contra as mulheres e as raparigas, nomeadamente a 

violência doméstica, constitui a violação dos direitos humanos mais disseminada no 

mundo, afeta todos os estratos sociais, independentemente da idade, do nível de educação, 

dos rendimentos, da posição social e do país de origem ou residência, e representa um 

obstáculo de monta à igualdade entre homens e mulheres;  

H. Considerando que a violência baseada no género é definida como a violência exercida 

                                                 
1 Textos aprovados, P7_TA(2014)0062. 
2 Textos aprovados, P8_TA(2014)0059. 
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contra uma pessoa devido ao seu género, à sua identidade de género ou à sua expressão de 

género, ou a que afeta de forma desproporcionada pessoas de um determinado género; 

I. Considerando que as mulheres e as raparigas com deficiência estão sujeitas a um risco 

acrescido de violência, abusos e tratamento negligente, sobretudo em contexto 

institucional, o que leva, frequentemente, a que o problema seja ignorado; 

J. Considerando que a promoção dos direitos das mulheres e da igualdade de género e o 

combate à violência contra as mulheres têm de ser elementos básicos e fundamentais do 

diálogo em matéria de direitos humanos entre a UE e os países terceiros; considerando 

que o Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH) 

desempenha um papel positivo; considerando que, nas situações em que cooperem com 

qualquer país, o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) e a Comissão devem 

identificar atempadamente os problemas prioritários a resolver, com vista a uma melhor 

adaptação do financiamento e dos recursos aos objetivos; 

K. Considerando que o acesso a serviços básicos de saúde, bem como o acesso a serviços de 

saúde sexual e reprodutiva, constitui um aspeto fundamental da igualdade entre mulheres 

e homens, e que os mesmos ainda não estão assegurados em todas as partes do mundo; 

L. Considerando que a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos estão consagrados enquanto 

direitos humanos fundamentais e constituem elementos essenciais da dignidade humana1;  

M. Considerando que todos os tipos de discriminação e violência contra as mulheres, 

incluindo os abusos sexuais, a mutilação genital feminina, os casamentos forçados, os 

chamados crimes de honra, a exploração sexual de mulheres para fins comerciais e a 

violência doméstica não podem ser justificados sejam quais forem os motivos políticos, 

sociais, religiosos ou culturais ou as tradições populares ou tribais; 

1. Salienta que é importante que as autoridades se empenhem na realização de campanhas 

educativas destinadas aos homens e, em particular, às novas gerações, tendo em vista 

prevenir e eliminar gradualmente todos os tipos de violência em razão do género; realça 

que é necessário garantir que profissionais de saúde, agentes da polícia, magistrados e 

juízes, tanto na UE como em países terceiros, tenham uma formação adequada para 

prestar assistência e apoio às vítimas de violência; 

2. Solicita à UE e aos Estados-Membros que apoiem a plena participação das mulheres na 

tomada de decisões políticas e económicas, designadamente em processos de consolidação 

da paz, transição democrática e resolução de conflitos; incentiva os Estados-Membros, a 

Comissão e o SEAE a centrarem-se na emancipação económica e política das mulheres 

nos países em desenvolvimento e a promoverem o respetivo envolvimento nas empresas e 

na realização de projetos regionais ou na área do desenvolvimento local; 

3. Salienta que, para o desenvolvimento de sociedades democráticas e viáveis, é 

particularmente importante reduzir a desigualdade entre os sexos, combater a violência 

baseada no género e promover a igualdade e os direitos das mulheres; 

                                                 
1 Ver pontos 7.2 e 7.3 do Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. 
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4. Salienta a necessidade de assegurar que as mulheres, na Europa e no resto do mundo, 

tenham o direito de, livremente, fazerem as suas próprias escolhas individuais, em pé de 

igualdade com os homens, sem quaisquer imposições ideológicas, políticas ou religiosas; 

5. Insta, por conseguinte, todos os Estados membros do Conselho da Europa a assinarem e 

ratificarem a Convenção para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres; 

exorta a UE, neste contexto, a envidar as diligências necessárias para aderir a esta 

convenção a fim de salvaguardar a coerência entre as ações internas e externas da UE em 

matéria de violência contra as mulheres; 

6. Salienta que, para combater eficazmente a violência contra as mulheres, é necessária uma 

mudança de atitude para com as mulheres e as raparigas na sociedade, dado que as 

mulheres são representadas, com demasiada frequência, em papéis subordinados, e a 

violência contra elas é, demasiadas vezes, tolerada ou desvalorizada; acentua que os 

estereótipos de género se contam entre as principais causas das violações dos direitos das 

mulheres e das desigualdades entre homens e mulheres; regista que cumpre votar 

particular atenção às disposições constitucionais, legislativas e regulamentares que 

discriminam as mulheres devido ao sexo, no que toca, nomeadamente, ao acesso à justiça, 

à propriedade, a créditos, aos cuidados de saúde ou à educação; exorta o SEAE e a 

Comissão a realçarem a importância da participação dos homens nas campanhas de 

informação e de sensibilização sobre os direitos das mulheres; 

7. Declara-se profundamente apreensivo com o aumento da violência de género em muitas 

áreas do globo, um dos sintomas da crise que se vive à escala mundial e, mais 

especificamente, com o aumento do número de feminicídios (ou seja, de homicídios de 

mulheres e de jovens do sexo feminino) no México e em outros países da América Central 

e da América do Sul, que ocorrem num contexto de violência generalizada e de 

discriminação enraizada; condena veementemente todos os tipos de violência de género e 

o aberrante crime do feminicídio, bem como a impunidade prevalecente para este tipo de 

crimes, facto que cria um precedente e dá um incentivo suplementar aos assassinos; 

8. Salienta a necessidade de envidar mais esforços em matéria de direitos e acesso à 

educação, nomeadamente para as raparigas; acolhe com agrado a atribuição do Prémio 

Nobel da Paz a Malala Yousafzai e Kailash Satyarthi devido ao seu empenho na luta pelos 

direitos das crianças; recorda que do acesso à educação depende, parcialmente, o pleno 

exercício dos outros direitos humanos, como a liberdade de consciência e de religião ou a 

participação na vida política;  

9. Solicita à Comissão, ao SEAE e aos Estados-Membros que tomem ações específicas para 

dar resposta à situação das mulheres e garantir a sua liberdade e o respeito dos seus 

direitos mais fundamentais, bem como que adotem medidas que visem prevenir a 

exploração, o abuso e a violência contra as mulheres e as crianças; 

10. Insta a ONU, nomeadamente a relatora especial sobre a violência contra as mulheres, 

Rashida Manjoo, a envidar todos os esforços possíveis para identificar as vítimas de 

abusos e violações contra raparigas e mulheres e para investigar e apurar os factos e as 

circunstâncias que rodeiam esses casos, a fim de evitar a impunidade e garantir uma plena 

responsabilização; apoia o trabalho da Representante Especial das Nações Unidas para a 

Violência Sexual em Situações de Conflito, Zainab Hawa Bangura; 
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11. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a abordarem a questão da violência contra as 

mulheres e a dimensão de género das violações dos direitos humanos a nível 

internacional, nomeadamente no âmbito dos acordos de associação bilaterais e dos 

acordos de comércio internacionais em vigor ou em fase de negociação; 

12. Acolhe com agrado as recomendações do Comité para a Eliminação da Discriminação 

contra as Mulheres sobre a prevenção de conflitos e as situações de conflito e pós-conflito, 

em conformidade com as emblemáticas resoluções 1325 e 1820 do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas sobre as mulheres, a paz e a segurança; relembra ainda à 

comunidade internacional as salvaguardas necessárias para as mulheres e as raparigas, 

nomeadamente as mulheres que defendem os direitos humanos, que, muitas vezes, são 

alvo de violências, e solicita a proteção contra a violação sexual e a prostituição forçada; 

salienta que as vítimas da violência com base no género devem beneficiar de assistência 

durante os processos judiciais, e recorda que, nesse contexto, as organizações oficiais e 

não oficiais podem prestar um verdadeiro auxílio às vítimas; 

13. Reitera que a mutilação genital feminina (MGF) constitui uma grave violação dos direitos 

humanos e que cumpre prestar particular atenção a esse fenómeno no contexto dos 

diálogos da UE com países em que a taxa de prevalência dessa prática seja significativa; 

recorda, além disso, que a MGF tem efeitos graves e de longa duração na saúde das 

mulheres e, consequentemente, nas suas perspetivas de desenvolvimento; encoraja o 

SEAE e os Estados-Membros a continuarem a abordar a questão da MGF no seu diálogo 

político e estratégico com países parceiros em que a MFG continue a ser praticada; 

14. Condena veementemente as graves violações dos direitos humanos cometidas em 

situações de conflito armado em crises recentes e em curso, e, em particular, as execuções 

sumárias, as violações e outras formas de violência sexual, os atos de tortura e as prisões e 

detenções arbitrárias, nomeadamente no que diz respeito à situação das mulheres e 

crianças, que são particularmente vulneráveis; insta a UE a combater a impunidade em 

todos estes casos e a apoiar as ações dos sistemas judiciais nacionais, bem como do 

Tribunal Penal Internacional (TPI), a fim de levar a tribunal os autores desses crimes; 

15. Salienta a importância de não comprometer o «acervo» da Plataforma de Ação de Pequim 

no que diz respeito ao acesso à educação e à saúde enquanto direito humano fundamental, 

bem como à proteção dos direitos sexuais e reprodutivos; salienta que o respeito universal 

dos cuidados de saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos e o acesso aos serviços em 

causa contribuem para os cuidados pré-natais e a capacidade de evitar partos de alto risco 

e reduzir a mortalidade neonatal e infantil; assinala que os serviços de planeamento 

familiar, de saúde materna e de interrupção da gravidez são elementos importantes para 

salvar a vida de mulheres e que a recusa de realizar uma interrupção da gravidez em caso 

de risco de vida representa uma grave violação dos direitos humanos; solicita à UE que 

continue a proteger a saúde sexual e reprodutiva e os direitos conexos, e sublinha a 

necessidade de colocar estas políticas no centro da cooperação para o desenvolvimento 

com os países terceiros, nomeadamente no futuro plano de ação em matéria de igualdade 

de género e empoderamento das mulheres no âmbito do desenvolvimento 2010-2015, 

inclusive através de um diálogo político e de ações específicas que envolvam a sociedade 

civil local; 
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16. Sublinha que a violência de género, incluindo costumes e práticas tradicionais nocivos, 

constitui uma violação dos direitos fundamentais e, em particular, da dignidade humana, 

do direito à vida e do direito à integridade do ser humano; 

17. Condena veementemente o recurso persistente à violência sexual contra as mulheres como 

arma de guerra; insiste na necessidade de despender mais esforços para garantir o respeito 

do direito internacional e o acesso a apoio psicológico para as mulheres e as raparigas 

vítimas de violência em conflitos; acolhe com agrado a atribuição do Prémio Sakharov de 

2014 ao Dr. Denis Mukwege pelo seu empenho no combate à violência sexual contra as 

mulheres, e exorta a UE, os Estados-Membros, as organizações internacionais e a 

sociedade civil a reforçarem a cooperação com vista a sensibilizar o público para esta 

questão e a combater a impunidade; 

18. Salienta que é importante consolidar o papel das mulheres na promoção dos direitos 

humanos e da reforma democrática, no contributo para a prevenção dos conflitos e no 

reforço da participação e da representação políticas; regista igualmente, neste contexto, 

que as recomendações formuladas nos relatórios das missões de observação eleitoral da 

UE relativamente à participação plena e equitativa das mulheres no processo eleitoral 

devem ser tidas em conta, cumprindo dar-lhes seguimento; 

19. Apela a que se ponha cobro de imediato a todos os atos de violência, agressão sexual e 

outros tipos de tratamento degradante perpetrados contra as mulheres que se manifestam a 

favor da democracia e em defesa dos seus direitos, nomeadamente nos países da 

Primavera Árabe, e contra os ativistas dos direitos das mulheres; solicita, além disso, a 

realização de inquéritos sérios e imparciais sobre todos esses casos e a plena 

responsabilização dos autores dos crimes; 

20. Recorda que a Convenção de Istambul sobre a prevenção e o combate à violência contra 

as mulheres e a violência doméstica é um importante instrumento internacional 

vinculativo, pelo que quantos mais países a assinarem mais esta contribuirá 

significativamente para a elaboração de uma política integrada visando proteger e dar 

autonomia às vítimas, bem como promover a cooperação internacional neste domínio; 

21. Destaca a necessidade de lutar contra o tráfico de seres humanos, cujas vítimas são, 

maioritariamente, mulheres exploradas para fins sexuais; salienta a necessidade de 

reforçar a cooperação com os países terceiros, a fim de trocar boas práticas e de 

desmantelar as redes de tráfico internacionais, que recorrem igualmente à Internet para 

encontrar novas vítimas; 

22. Salienta a importância de realizar campanhas de informação e de sensibilização em 

comunidades onde a mutilação genital feminina, o abuso sexual de raparigas, os 

casamentos precoces e forçados, os feminicídios e outras violações dos direitos humanos 

em razão do género são praticados, bem como de envolver os defensores dos direitos 

humanos que já lutam para pôr fim a estas práticas na preparação e implementação dessas 

campanhas; reitera que o casamento de menores, os casamentos precoces e forçados e a 

não aplicação de uma idade mínima legal de casamento constituem não só uma violação 

dos direitos das crianças, mas também um obstáculo à autonomia das mulheres;  

23. Reitera o facto de a comunidade internacional ter identificado a situação das mulheres 
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com deficiência como sendo prioritária; recorda as conclusões do Gabinete do Alto 

Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, no sentido de que as políticas e 

os programas que visam dar resposta à violência contra as mulheres e raparigas com 

deficiência devem ser desenvolvidos em estreita cooperação com as pessoas com 

deficiência, reconhecendo a sua autonomia, e com organizações representantes dos 

interesses das pessoas com deficiência, incluindo as que prestam serviços a sobreviventes; 

frisa a necessidade de uma supervisão regular das instituições e de uma formação 

apropriada dos prestadores de cuidados; 

24. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem ativamente nas suas políticas 

externas a não discriminação por razões ligadas ao sexo, à raça e à origem étnica e por 

motivos de religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual, inclusive através do 

IEDDH; 

25. Insta a UE e os Estados-Membros a promoverem e a protegerem firmemente o exercício 

de todos os direitos humanos por parte de pessoas lésbicas, gay, bissexuais, transgéneros e 

intersexuais (LGBTI); 

26. Insta a Comissão a tornar sistemáticas as avaliações do impacto no género aquando da 

elaboração da sua política externa, nomeadamente no que diz respeito à conclusão de 

acordos internacionais; 

27. Salienta a importância da prevenção das violações dos direitos humanos, destacando em 

particular a situação das mulheres e crianças ciganas, que são frequentemente objeto de 

múltiplas discriminações; realça a importância de reforçar a posição das mulheres ciganas 

e de implantar uma política adequada para a habitação, enquanto ponto de partida para a 

melhoria da respetiva situação; 

28. Acolhe com agrado e apoia a Declaração de Adis Abeba sobre a forma de acelerar a 

aplicação da Plataforma de Ação de Pequim, adotada em novembro de 2014 durante a 

Nona Conferência Africana sobre as Mulheres, a sua saúde reprodutiva e VIH/SIDA, na 

qual se solicita um investimento nos direitos sexuais e reprodutivos, designadamente 

mediante a adoção e a aplicação de leis sobre a saúde sexual e reprodutiva, campanhas de 

sensibilização e serviços de informação para adolescentes e mulheres, incluindo educação, 

informações e serviços abrangentes no domínio da saúde sexual; reitera o seu apelo ao 

alargamento dos serviços de planeamento familiar e dos contracetivos disponíveis, bem 

como ao acesso a serviços de interrupção da gravidez seguros e legais, em conformidade 

com a legislação e as políticas nacionais, e à proteção dos direitos reprodutivos das 

mulheres através da autorização do aborto medicamentoso nos casos que implicam 

violência sexual, violação e incesto, em conformidade com o Protocolo de Maputo à Carta 

Africana dos Direitos do Homem e dos Povos; 

29. Considera que a sub-representação feminina no processo político de decisão é uma 

questão de direitos fundamentais e de democracia que realça a capacidade dos governos 

de se dedicarem plenamente à construção da democracia e aos processos de manutenção; 

acolhe com agrado os sistemas de paridade e as quotas por género estabelecidos pela 

legislação e solicita que o processo legislativo necessário seja iniciado tão brevemente 

quanto possível; 
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30. Insta a UE e os Estados-Membros a assegurar uma abordagem baseada nos direitos que 

abranja todos os direitos humanos e a prosseguir a defesa ativa de um objetivo 

independente de empoderamento das mulheres e das raparigas e de promoção, respeito e 

aplicação dos seus direitos humanos, incluindo o acesso a uma educação sexual completa 

e o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e aos respetivos direitos, bem como a 

igualdade de género, enquanto condições necessárias para combater o generocídio, na 

futura agenda de desenvolvimento pós-2015; 

31. Destaca a importância da luta contra os estereótipos, não apenas apresentando imagens 

positivas, mas também exemplos reais e inspiradores de mulheres portadoras de 

deficiência, mostrando como as suas capacidades compensadoras lhes permitem desfrutar 

de uma vida profissional e privada gratificante e evitando exacerbar os estereótipos 

negativos na linguagem utilizada, no discurso público e nas políticas seguidas 

relativamente às mulheres com deficiência; exorta a UE, juntamente com os Estados-

Membros, a aplicarem medidas de ação positiva para incluir as mulheres com deficiência 

no mercado de trabalho; 

32. Reitera a sua oposição de longa data à pena de morte, em todas as circunstâncias, e apela a 

uma moratória imediata sobre as execuções nos países onde a pena de morte ainda é 

aplicada; 

33. Insta os Estados-Membros, sem deixar de respeitar os sistemas nacionais de educação, a 

serem coerentes na aplicação dos princípios da educação inclusiva no tratamento das 

crianças provenientes de ambientes socialmente desfavorecidos e das crianças portadoras 

de deficiências; 

34. Apela a uma estratégia e a um plano de ação ambiciosos e de longo prazo no que toca à 

saúde pública, à inovação e ao acesso a medicamentos, que pondere, nomeadamente, 

novos regimes de incentivos para a investigação e o desenvolvimento, tal como definidos 

no relatório do grupo de trabalho de peritos consultores da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) sobre investigação e desenvolvimento: Financiamento e Coordenação, a fim de 

salvaguardar o direito a um nível de vida adequado para a saúde e o bem-estar de todos os 

seres humanos, sem distinção de raça, religião, credo político, condição económica ou 

social; salienta que as mulheres e as raparigas continuam a estar no epicentro da pandemia 

de VIH, sendo elas que se encarregam dos cuidados prestados aos pacientes das suas 

comunidades; 

35. Lamenta que o corpo das mulheres e das raparigas, em especial a sua saúde e os seus 

direitos sexuais e reprodutivos, ainda hoje permaneçam um campo de batalha ideológico, 

e exorta a UE e os Estados-Membros a reconhecerem os direitos inalienáveis das mulheres 

e das raparigas à integridade física e à livre tomada de decisões, inclusive no que diz 

respeito ao direito de acesso ao planeamento familiar voluntário, a uma interrupção segura 

e legal da gravidez e a uma vida sem atos de violência, incluindo mutilação genital 

feminina, casamento infantil, precoce ou forçado e violação conjugal; 

36. Insta a UE e os Estados-Membros a procederem a uma extensa avaliação da Plataforma de 

Ação de Pequim para assinalar o seu 20.º aniversário, em 2015; 

37. Exorta a Comissão a incluir a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos nos direitos 



 

PE541.617v03-00 10/11 AD\1049169PT.doc 

PT 

humanos fundamentais na sua próxima estratégia da UE para a saúde, com vista a 

assegurar a coerência entre as políticas interna e externa da UE; 

38. Insiste na necessidade de consagrar o equilíbrio de género nas missões do SEAE ao 

estrangeiro e de definir uma estratégia específica relativa aos direitos das raparigas e das 

mulheres e à igualdade de género para cada missão, bem como um capítulo específico 

sobre a igualdade dos géneros no próximo plano de ação do SEAE para os direitos 

humanos; 

39. Insiste em que a prestação de ajuda humanitária da UE e respetivos Estados-Membros não 

deve estar sujeita a restrições impostas por outros doadores no que respeita ao tratamento 

médico necessário, incluindo o acesso à interrupção segura da gravidez para mulheres e 

raparigas vítimas de violações sexuais durante conflitos armados. 
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