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SUGESTÕES

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

– Tendo em conta a Directiva 2004/83/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, que 
estabelece normas mínimas relativas às condições a preencher por nacionais de países 
terceiros ou apátridas para poderem beneficiar do estatuto de refugiado ou de pessoa que, 
por outros motivos, necessite de protecção internacional, bem como relativas ao 
respectivo estatuto, e relativas ao conteúdo da protecção concedida1,

– Tendo em conta o documento 11103 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, 
de 23 de Novembro de 2006, intitulado "Melhorar a qualidade e a coerência das decisões 
em matéria de asilo nos Estados-Membros do Conselho da Europa",

A. Considerando que a violência e as ameaças de violência contra as mulheres constituem 
uma violação do seu direito à vida, à segurança, à liberdade, à dignidade e à integridade 
física e emocional, bem como uma grave ameaça para a saúde física e mental das vítimas 
dessa violência,

B. Considerando que, nos últimos anos, o número de pedidos de asilo apresentados nos 
países industrializados não cessou de diminuir, atingindo o seu nível mais baixo desde 
1987, recebendo a Europa cerca de 80% do número total de pedidos,

C. Considerando que a tendência para a redução do número de requerentes de asilo pode ser 
atribuída, designadamente, à melhoria das condições em alguns dos principais países de 
origem destes requerentes, bem como à introdução de políticas mais restritivas em 
matéria de asilo e imigração,

1. Congratula-se com os esforços realizados para melhorar a cooperação prática no âmbito 
do sistema comum europeu de asilo; considera que a melhoria da qualidade dos 
procedimentos e das decisões é do interesse tanto dos Estados-Membros como dos 
requerentes de asilo;

2. Regista com apreensão que a comunicação da Comissão ignora completamente os 
aspectos relacionados com os direitos da mulher, a igualdade de género, a 
homossexualidade, a bissexualidade e a transexualidade, bem como a protecção dos 
menores;

3. Regista igualmente com apreensão que o mesmo se aplica à violência sexual, doméstica e 
de género infligida às mulheres, às crianças de ambos os sexos, às mutilações genitais 
femininas, ao tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, à violência 
resultante da aplicação cruel e desumana da lei islâmica (Sharia) por certos países, aos 
crimes de honra e aos abusos sexuais, assim como à violação como arma de guerra, que 
constituem perseguições ligadas ao género, tal como reconhecido na Directiva 

                                               
1 JO L 304, 30.9.2004, p. 12.
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2004/83/CE; recorda que é necessário introduzir critérios concretos para a concessão do 
asilo ou um estatuto humanitário específico para as mulheres que sofrem deste tipo de 
violência; sublinha a necessidade de integrar a dimensão do género e, em especial, de ter 
em conta as violências infligidas às mulheres no exame dos pedidos de asilo;

4. Solicita a adopção de linhas directrizes em matéria de perseguição ligada ao género, 
enquanto instrumento para contribuir para a interpretação jurídica dos pedidos de asilo 
que emanam de mulheres, destinadas aos governos, aos juristas e a todas as pessoas que 
participam na tomada de decisão no âmbito dos pedidos de asilo;

5. Solicita à Comissão, no âmbito da fase preparatória do processo único e em conformidade 
com o regime europeu comum de asilo, que institua um grupo de peritos ad hoc para a 
elaboração de linhas directrizes europeias em matéria de perseguições ligadas ao género;

6. Recorda que o interesse superior da criança deveria ser um elemento primordial a 
considerar pelos Estados-Membros aquando do exame dos pedidos de asilo apresentados 
por menores; sublinha que, neste contexto, as autoridades competentes deveriam ter em
conta as ameaças e perseguições que afectam especificamente as crianças;

7. Convida os Estados-Membros a dotar-se dos meios necessários para assegurar uma 
protecção integral às mulheres vítimas das redes de prostituição ou de violência doméstica 
que ousam denunciar a sua situação e solicitam asilo por motivos de perseguição que 
radica principalmente no género;

8. Recorda que o reagrupamento familiar é um meio necessário para permitir a vida em 
família e contribui para a criação de uma estabilidade sociocultural que facilita a 
integração dos nacionais de países terceiros nos Estados-Membros, o que permite ainda 
promover a coesão económica e social; saúda as disposições do artigo 8 da Directiva 
2003/9/CE que estabelece normas mínimas em matéria de acolhimento dos requerentes de 
asilo nos Estados-Membros1, nos termos do qual quando forneçam alojamento ao 
requerente, os Estados-Membros devem tomar as medidas adequadas para manter tanto 
quanto possível a unidade da família que se encontre presente no seu território;

9. Sublinha a necessidade de melhorar a recolha e o tratamento das informações sobre os 
países de origem – incluindo dados/estatísticas repartidos por sexo – na medida em que 
estas são componentes essenciais das decisões dos Estados-Membros em matéria de asilo;

10. Recorda que a formação do pessoal dos serviços de asilo reveste uma importância capital 
para a aplicação do regime de asilo europeu comum e sublinha a necessidade para os 
Estados-Membros de formar o pessoal responsável pelo exame dos pedidos de asilo no 
que toca às questões relativas à abordagem integrada da igualdade entre as mulheres e os 
homens, bem como às questões do género e às especificidades da perseguição das 
mulheres e das crianças; recorda a importância de facultar aos requerentes de asilo –
homens e mulheres – uma ajuda jurídica e uma assistência numa língua que possam 
compreender, a fim de assegurar o bom desenrolar dos processos de asilo e a qualidade 
das informações recebidas; 

                                               
1 JO L 31, 3.2.2003, p. 18.
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11. Sublinha que as experiências de perseguição das mulheres, bem como as suas próprias 
actividades políticas, podem ser distintas das dos homens e requerem, por conseguinte, 
que sejam feitas perguntas diferentes; realça que devem ser disponibilizados intérpretes, 
instâncias de decisão e conselheiros jurídicos do sexo feminino dotados destas
competências;

12. Sublinha que a necessidade de melhorar a cooperação relativa às informações sobre os 
países de origem não deve ser confundida com a elaboração da lista dos países de origem 
seguros: nenhum país pode ser declarado país terceiro seguro para todos os requerentes de 
asilo; considera, além disso, que o conceito de país terceiro seguro não é consentâneo com 
as obrigações dos Estados-Membros em virtude do Direito internacional, uma vez que a 
responsabilidade principal da protecção internacional incumbe ao país que recebeu o 
pedido de asilo e não pode ser transferido para um país terceiro; propõe que sejam 
estabelecidos critérios que tenham em conta a defesa dos direitos fundamentais, em vez de 
uma lista, incluindo a protecção das mulheres e das crianças vítimas das violências 
sexuais, domésticas ou de género; 

13. Solicita a supressão de uma lista geral de Estados terceiros seguros; recomenda uma 
avaliação individual com base nos direitos humanos, em particular, na consideração 
específica dos direitos das mulheres;

14. Salienta a necessidade de criar centros de acolhimento dotados de estruturas distintas para 
as famílias, as mulheres e as crianças, bem como estruturas adequadas para os idosos e as 
pessoas com deficiência requerentes de asilo; solicita que seja efectuada uma avaliação 
sobre as condições de acolhimento, no âmbito da aplicação da Directiva 2003/9/CE;
sublinha, a esse respeito, que as possibilidades oferecidas pelo novo Fundo Europeu para 
os Refugiados deveriam ser exploradas plenamente;

15. Propõe que os Estados-Membros desenvolvam políticas e programas específicos para 
garantir uma assistência médica, social, judicial e psicológica adaptada ao contexto no 
qual vivem as mulheres e as crianças requerentes de asilo;

16. Recorda a importância da prevenção nos países de origem no plano social e no domínio da 
criminalidade organizada; entende porém que, no caso do tráfico de seres humanos, se 
deve ter em conta toda a cadeia, desde o país de origem ao país de acolhimento, passando 
pelos países de trânsito;

17. Promete zelar por que o sexo, a expressão sexual e a orientação sexual sejam considerados 
como motivos válidos para a obtenção de asilo em todos os Estados Membros, partindo do 
princípio de que todos os indivíduos têm direito a viver aberta e livremente, princípio esse 
que não é garantido aos homossexuais, aos bissexuais ou aos transsexuais nos países em 
que a não heterossexualidade é punida ou não é aceite pela sociedade; considera 
igualmente que o casamento forçado ou as mutilações genitais devem ser considerados 
como motivos juridicamente válidos para a concessão de asilo.
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