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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que os cidadãos europeus estão protegidos contra a discriminação, nos 
termos do artigo 21.º da Carta dos Direitos Fundamentais;

B. Considerando que as Diretivas 2011/36/UE, 2011/99/UE e 2012/29/UE estabelecem 
uma base para o combate contra a violência baseada no género;

1. Salienta a importância de manter uma abordagem intersetorial na Estratégia para a 
Igualdade de Género e de acrescentar compromissos específicos e mensuráveis, em 
especial relacionados com os grupos protegidos contra a discriminação pelo direito da 
UE e pela jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e do Tribunal de 
Justiça Europeu;

2. Reitera o seu apelo ao Conselho e à Comissão para que adotem rapidamente a diretiva 
horizontal relativa à luta contra a discriminação;

3. Manifesta a sua preocupação com a prevalência generalizada da violência baseada no 
género em todas as suas formas e com a falta de pleno acesso à saúde e aos direitos 
sexuais e reprodutivos (SDSR);

4. Exorta a UE a aderir sem demora à Convenção de Istambul; felicita a Comissão pelo 
seu compromisso no sentido de propor medidas para alcançar os mesmos objetivos se a 
adesão à Convenção continuar bloqueada;

5. Solicita um plano de ação à escala da UE para prevenir e combater todas as formas de 
violência baseada no género; solicita, para o efeito, a nomeação de um coordenador para 
a execução deste plano de ação;

6. Insta a Comissão a assegurar a continuidade do trabalho do Coordenador da Luta 
Antitráfico, conferindo um mandato que permita o desenvolvimento de novas 
iniciativas; congratula-se com a nova estratégia de luta contra o tráfico de seres 
humanos que deverá ser proposta pela Comissão; solicita uma revisão da Diretiva 
2011/36/UE para que o recurso a serviços prestados pelas vítimas de tráfico de seres 
humanos seja criminalizado;

7. Observa que não existe uma abordagem nem definições comuns para as diferentes 
formas de ciberviolência, que são expressões da violência baseada no género; insta a 
Comissão a propor um instrumento legislativo sobre o combate à ciberviolência;

8. Insta os Estados-Membros a assegurar e a melhorar o acesso à justiça, nomeadamente 
através da formação dos agentes de aplicação da lei e dos agentes de justiça sobre a 
violência baseada no género e os crimes de ódio, incluindo os cometidos em linha; 
exorta os Estados-Membros a garantirem condições de segurança para os denunciantes, 
a combaterem o reduzido número de denúncias e a prestarem assistência jurídica, bem 
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como serviços de apoio integrados e centros de acolhimento;

9. Regista com preocupação que o espaço cívico dedicado às organizações da sociedade 
civil e aos defensores dos direitos humanos que trabalham no domínio da igualdade de 
género, dos direitos das minorias e das mulheres e dos direitos sexuais e reprodutivos é 
cada vez mais reduzido.


