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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:

1. Subscreve inteiramente a posição da Comissão (cf. Comunicação sobre o décimo 
aniversário da parceria euro-mediterrânica: um programa de trabalho tendo em vista fazer 
face aos desafios dos próximos cinco anos (COM(2005)0139)), segundo a qual a 
igualdade de oportunidades para mulheres e mulheres constitui uma questão de natureza 
transversal com incidências no desenvolvimento humano e económico, razão pela qual 
requer que os direitos da Mulher sejam respeitados e promovidos no quadro do 
relançamento do processo de Barcelona, e, nomeadamente, no âmbito dos três pilares da 
parceria; 

2. Convida, por conseguinte, os governos dos países parceiros a reconhecerem, respeitarem e 
protegerem os direitos fundamentais e o estatuto da Mulher, tal como consagrados nos 
Tratados internacionais, e lança simultaneamente um apelo para que acelerem as reformas 
legislativas, administrativas e outras, no intuito de consignar juridicamente a igualdade de
homens e mulheres na vida familiar e pública, bem como de inscrever a igualdade entre 
sexos em todas as suas políticas, com objectivos definidos a curto e a longo prazo; 

3. Requer à Comissão que faculte informações qualitativas e quantitativas em matéria de 
aplicação e cumprimento concreto dos compromissos financeiros assumidos no quadro da 
cooperação bilateral (acordos de associação), bem como no âmbito da cooperação 
regional MEDA II (fase actual), para apoiar a participação activa das mulheres na vida 
política, económica e social;

4. Congratula-se com o lançamento recente do primeiro programa regional para a 
participação das mulheres na vida e no desenvolvimento económicos e sociais (programa 
cuja criação havia já sido determinada em 2001), e requer à Comissão que torne extensível 
o seu âmbito e a respectiva temática a acções de informação e de sensibilização no tocante 
à imagem da Mulher e à importância do papel que desempenha no processo de 
democratização;

5. Exprime a sua apreensão no que se refere à discriminação muito acentuada a que as 
mulheres se encontram sujeitas no mercado de trabalho, nos sistemas educativos e de 
formação profissional, bem como em matéria de participação política e cívica, e quanto 
aos graves problemas com que se vêem confrontadas, como o da violência; requer aos 
países parceiros que dêem provas de verdadeira vontade política e de eficácia operacional,
no intuito de alterar mentalidades e promover a igualdade de mulheres e homens. 


