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Alteração 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projecto de parecer
N.° 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Salienta que a integração da 
dimensão de género no domínio das 
relações externas apresenta uma 
dimensão quantitativa e qualitativa, que 
exige um olhar além do número de 
efectivos e das listas de controlo e uma 
abordagem igualmente centralizada no 
modo como uma perspectiva de género 
pode contribuir activamente para a 
eficácia e o sucesso das políticas e missões 
da UE; 

Or. en

Alteração 2
Raül Romeva i Rueda

Projecto de parecer
N.° 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Convida o Conselho a nomear um
enviado europeu para os direitos da 
mulher, que reforce o compromisso 
assumido pela UE de acordar 
responsabilidades às mulheres na política 
externa e de desenvolvimento;

Or. en

Alteração 3
Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Projecto de parecer
N.° 2-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

2-A. Assinala que, embora a nomeação de 
consultores para as questões de género 
nas operações PESD represente um 
progresso, os principais reptos continuam 
a ser a ausência de uma política concreta 
da UE em matéria de género, em 
particular uma política vocacionada para 
acometer aspectos de segurança, a 
carência de compreensão e de 
sensibilização para as questões relativas 
ao género e/ou a relutância em considerar 
a sua importância, bem como a falta de 
preparação prévia em matéria de género
no quadro das missões;

Or. en

Alteração 4
Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Projecto de parecer
N.° 2-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-B. Frisa que as violações e a violência 
sexual são utilizadas como armas de 
guerra; assinala que aquelas deveriam ser 
punidas como crimes de guerra e crimes 
contra a Humanidade; insta a um maior 
número de programas de apoio às 
vítimas;

Or. en

Alteração 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projecto de parecer
N.° 3-B (novo)
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Projecto de parecer Alteração

3-A. Congratula-se com a nomeação de 
um conselheiro em matéria de género 
para a quase totalidade das missões 
PESD, em conformidade com as 
conclusões do Conselho1 de Novembro de 
2006; salienta, todavia, que a ausência de 
rubricas orçamentais afectadas às 
actividades em matéria de género a nível 
do financiamento das missões PESD pode 
comprometer a respectiva actividade; 
insta à concessão de recursos financeiros 
adequados e à atribuição de pessoal a 
tempo inteiro para este efeito e salienta
que as questões de género deveriam ser 
representadas a todos os níveis de
comando, tanto em Bruxelas, como no 
teatro de operações;

Or. en

Alteração 6
Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Projecto de parecer
N.° 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Observa que são notórios os esforços 
desenvolvidos para integrar uma 
abordagem que tenha em conta as 
questões de género na cultura da
segurança e da defesa da PESD, mercê do 
desenvolvimento do aspecto quantitativo 
da integração da dimensão de género na 
PESD (por exemplo, mediante 
questionários, a elaboração de listas de 
controlo, contagem do número de homens 
e mulheres nas operações da PESD, etc.); 

                                               
1 CONCLUSÕES do Conselho Assuntos Gerais e Relações Externas do Conselho da União Europeia, 
documento do Secretariado (14884/1/06 Rev1) sobre a promoção da igualdade de género e a integração da 
dimensão de género na gestão da crise.  
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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destaca, todavia, a necessidade de 
desenvolver um quadro conceptual 
qualitativo com vista a compreender o 
contexto socioeconómico em que as 
missões da PESD são levadas a cabo (por 
exemplo, zonas de conflito), bem como as 
preocupações em matéria de género no 
quadro da implementação de operações e 
programas;

Or. en

Alteração 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projecto de parecer
N.° 3-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-B. Observa que, dos 16 lugares de 
representantes e enviados da UE 
nomeados pelo Secretário-Geral/Alto 
Representante Javier Solana, apenas dois 
são ocupados por mulheres; recorda o 
compromisso assumido pelo Conselho de 
melhorar o equilíbrio entre homens e 
mulheres nas operações da PESD, 
também a nível superior de direcção, e 
exorta os Estados-Membros a nomearem 
mais candidatas para as próximas missões 
das PESC/PESD, em particular para os 
lugares de Representante Especial da UE 
e Chefe de Missão; 

Or. en

Alteração 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projecto de parecer
N.° 3-C (novo)
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Projecto de parecer Alteração

3-C. Salienta a importância das lições 
extraídas das missões da UE, 
nomeadamente que a perspectiva de 
género deve ser integrada nas operações 
já na fase de investigação e ser 
apresentada de modo claro, concreto e 
prático; realça que a formação específica 
de género deve ser implementada antes de 
proceder à distribuição do pessoal e que 
os pontos fulcrais em matéria de género 
devem ser seleccionados e definidos tão 
cedo quanto possível com base em 
critérios específicos; assinala, além disso, 
a importância de relatórios periódicos 
sobre as questões de género, a fim de 
controlar os progressos realizados pelas 
missões na integração de uma dimensão 
de género e de avaliar a situação na área 
das operações;

Or. en

Alteração 9
Maria Petre

Projecto de parecer
N.° 4

Projecto de parecer Alteração

4. Congratula-se pelo facto de a igualdade 
de género e os direitos das mulheres serem 
sistematicamente mencionados nos 
documentos de estratégia por país e por 
região e nos Programas Indicativos 
Nacionais; salienta a necessidade de 
incorporar na programação uma 
abordagem abrangente para a questão das 
mulheres em situações de conflito e na 
consolidação da paz, e convida a Comissão 
a integrar a dimensão de género em áreas 
sectoriais das suas actividades de 
assistência no domínio da cooperação para 

4. Congratula-se pelo facto de a igualdade 
de género e os direitos das mulheres serem 
sistematicamente mencionados nos 
documentos de estratégia por país e por 
região e nos Programas Indicativos 
Nacionais; salienta a necessidade de 
incorporar na programação uma 
abordagem abrangente para a questão das
mulheres em zonas de conflito e no 
contexto das acções de consolidação da 
paz, e convida a Comissão a integrar a 
dimensão de género em áreas sectoriais das 
suas actividades de assistência no domínio 
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o desenvolvimento, como a justiça, a 
governação, a saúde e a educação;

da cooperação para o desenvolvimento, 
como a justiça, a governação, a saúde e a 
educação;

Or. ro

Alteração 10
Ana Maria Gomes

Projecto de parecer
N.° 4

Projecto de parecer Alteração

4. Congratula-se pelo facto de a igualdade 
de género e os direitos das mulheres serem 
sistematicamente mencionados nos 
documentos de estratégia por país e por 
região e nos Programas Indicativos 
Nacionais; salienta a necessidade de 
incorporar na programação uma 
abordagem abrangente para a questão das 
mulheres em situações de conflito e na 
consolidação da paz, e convida a Comissão 
a integrar a dimensão de género em áreas 
sectoriais das suas actividades de 
assistência no domínio da cooperação para 
o desenvolvimento, como a justiça, a 
governação, a saúde e a educação;

4. Congratula-se pelo facto de a igualdade 
de género e os direitos das mulheres serem 
sistematicamente mencionados nos 
documentos de estratégia por país e por 
região e nos Programas Indicativos 
Nacionais, mas lamenta, 
simultaneamente, que o género seja, 
muitas vezes, mencionado como uma 
questão transversal, sem a menor 
indicação de acções específicas, de 
objectivos e calendários definidos nem de  
orçamentos atribuídos; salienta a 
necessidade de incorporar na programação 
uma abordagem abrangente para a questão 
das mulheres em situações de conflito e na 
consolidação da paz, e convida a Comissão 
a integrar a dimensão de género em áreas 
sectoriais das suas actividades de 
assistência no domínio da cooperação para 
o desenvolvimento, como a justiça, a 
governação, a saúde e a educação;

Or. en

Alteração 11
Iratxe García Pérez e Teresa Riera Madurell

Projecto de parecer
N.° 4
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Projecto de parecer Alteração

4. Congratula-se pelo facto de a igualdade 
de género e os direitos das mulheres serem 
sistematicamente mencionados nos 
documentos de estratégia por país e por 
região e nos Programas Indicativos 
Nacionais; salienta a necessidade de 
incorporar na programação uma 
abordagem abrangente para a questão das 
mulheres em situações de conflito e na 
consolidação da paz, e convida a Comissão 
a integrar a dimensão de género em áreas 
sectoriais das suas actividades de 
assistência no domínio da cooperação para 
o desenvolvimento, como a justiça, a 
governação, a saúde e a educação;

4. Congratula-se pelo facto de a igualdade 
de género e os direitos das mulheres serem 
sistematicamente mencionados nos 
documentos de estratégia por país e por 
região e nos Programas Indicativos 
Nacionais; salienta a necessidade de 
incorporar na programação uma 
abordagem abrangente para a questão das 
mulheres em situações de conflito e na 
consolidação da paz, e convida a Comissão 
a integrar a dimensão de género em áreas 
sectoriais das suas actividades de 
assistência no domínio da cooperação para 
o desenvolvimento, como a justiça, a 
governação, a saúde e a educação; reclama 
energicamente a inclusão de actividades e 
objectivos específicos de género nas 
estratégias futuras;

Or. es

Alteração 12
Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Projecto de parecer
N.° 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. É sua convicção que o planeamento
das missões da PESD deve ter em conta a 
inclusão de organizações locais de 
mulheres no processo de paz, a fim de 
beneficiar do contributo específico que 
aquelas podem prestar e de reconhecer as 
consequências particulares dos conflitos
para as mulheres;

Or. en
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Alteração 13
Iratxe García Pérez e Teresa Riera Madurell

Projecto de parecer
N.° 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Salienta a necessidade de integrar a 
perspectiva de género na busca da paz, na 
prevenção e resolução de conflitos, nas 
operações de manutenção da paz, bem 
como na reabilitação e reconstrução 
pós-conflito, e de garantir que a 
componente do género seja tida em conta 
em todos os programas implementados no 
terreno;

Or. en

Alteração 14
Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Projecto de parecer
N.° 4-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-B. Salienta que, actualmente, as quotas 
constituem um meio indispensável de 
garantir a igualdade entre homens e 
mulheres nas missões de paz e de 
segurança, nas decisões relativas aos 
processos nacionais e internacionais de 
reconstrução, a fim de garantir a 
presença política das mulheres à mesa das 
negociações; insta a que, pelo menos, 
40% das pessoas associadas ao processo 
de paz, no seu todo, sejam mulheres, 
devendo esta percentagem aplicar-se à 
mediação, à manutenção da paz, ao 
estabelecimento da paz, à consolidação da 
paz e à prevenção dos conflitos, incluindo 
as funções de informação e de 
observação, e às negociações de paz;
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Or. en

Alteração 15
Iratxe García Pérez e Teresa Riera Madurell

Projecto de parecer
N.° 4-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-B. Insiste na importância de integrar a 
dimensão de género nas políticas de 
vizinhança e de cooperação para o 
desenvolvimento, no intuito de lograr a 
igualdade de género e a emancipação das 
mulheres como principal instrumento 
para melhorar os direitos humanos e 
combater a pobreza;

Or. es

Alteração 16
Maria Petre

Projecto de parecer
N.° 5

Projecto de parecer Alteração

5. Assinala que todos os instrumentos 
financeiros relacionados com as políticas 
prosseguidas pela UE em matéria de 
relações externas, alargamento e 
desenvolvimento incluem uma referência 
transversal à igualdade de género e aos 
direitos das mulheres, embora os recursos 
financeiros e humanos afectados às 
mesmas não pareçam ser suficientes; 
convida a Comissão a consolidar a 
integração da dimensão de género no 
âmbito orçamental nos referidos domínios 
políticos e a atribuir fundos às questões de 
género.

5. Assinala que todos os instrumentos 
financeiros relacionados com as políticas 
prosseguidas pela UE em matéria de 
relações externas, alargamento e 
desenvolvimento incluem uma referência 
transversal à igualdade de género e aos 
direitos das mulheres, embora os recursos 
financeiros e humanos afectados às 
mesmas não pareçam ser suficientes; 
convida a Comissão a consolidar a 
integração da dimensão de género no 
âmbito orçamental nos referidos domínios 
políticos e a atribuir fundos às questões de 
género num prazo razoável.
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Or. ro

Alteração 17
Ana Maria Gomes

Projecto de parecer
N.° 5

Projecto de parecer Alteração

5. Assinala que todos os instrumentos 
financeiros relacionados com as políticas 
prosseguidas pela UE em matéria de 
relações externas, alargamento e 
desenvolvimento incluem uma referência 
transversal à igualdade de género e aos 
direitos das mulheres, embora os recursos 
financeiros e humanos afectados às 
mesmas não pareçam ser suficientes; 
convida a Comissão a consolidar a 
integração da dimensão de género no 
âmbito orçamental nos referidos domínios 
políticos e a atribuir fundos às questões de 
género.

5. Assinala que todos os instrumentos 
financeiros relacionados com as políticas 
prosseguidas pela UE em matéria de
relações externas, alargamento e 
desenvolvimento incluem uma referência 
transversal à igualdade de género e aos 
direitos das mulheres, embora os recursos 
financeiros e humanos afectados às 
mesmas não pareçam ser suficientes; 
convida a Comissão a consolidar a 
integração da dimensão de género no 
âmbito orçamental nos referidos domínios 
políticos e a atribuir fundos às questões de 
género, bem como a desenvolver 
indicadores e critérios de avaliação que 
permitam medir os resultados.

Or. en

Alteração 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projecto de parecer
N.° 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Realça que uma verdadeira 
integração da igualdade entre homens e 
mulheres exige o reforço da coordenação 
entre os doadores e os actores, 
mecanismos de responsabilização e um 
reforço da apropriação do processo de 
desenvolvimento dos governos nacionais. 
Assinala, neste contexto, o valor 
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acrescentado da parceria CE/ONU sobre 
a igualdade de género para o 
desenvolvimento e a paz e as iniciativas 
orçamentais a favor das questões de 
género; congratula-se com a criação de 
um grupo de trabalho sobre as mulheres, 
a paz e a segurança, previsto na 
abordagem global da aplicação, pela UE, 
das Resoluções 1325 e 1820;

Or. en

Alteração 19
Ana Maria Gomes

Projecto de parecer
N.° 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Lamenta a falta de investimento da 
Comissão na saúde das raparigas e das 
mulheres, bem como no sector da saúde,
no âmbito das suas políticas de 
desenvolvimento; salienta que, segundo o 
relatório especial, elaborado pelo 
Tribunal de Contas Europeu, sobre a 
ajuda ao desenvolvimento fornecida pela 
CE aos serviços de saúde em África 
(Janeiro de 2009), as dotações destinadas 
aos serviços sanitários na África 
Subsariana não aumentaram, desde 2000, 
de maneira proporcional ao volume total 
das ajudas concedidas pela CE ao 
desenvolvimento no sector da saúde;
solicita à Comissão um aumento 
substancial do investimento no sector da 
saúde e, em particular, no objectivo 5 dos 
ODM, bem como na saúde sexual e 
reprodutiva;

Or. en
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Alteração 20
Ana Maria Gomes

Projecto de parecer
N.° 5-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-B. Declara-se apreensivo face ao modo 
como a Comissão tenciona respeitar o seu 
compromisso de afectar 20% da ajuda da 
CE à saúde e ao ensino básicos; destaca a 
importância da educação para as 
raparigas e da educação em matéria de 
género para as raparigas e os rapazes e 
exorta, por conseguinte, à concessão de
um apoio acrescido à educação em 
matéria de género nos programas de 
ajuda da CE;

Or. en
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