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SUGESTÕES

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

1. Reitera os anteriores apelos a um efectivo controlo parlamentar da PESD, no sentido de 
garantir uma observação transparente da situação das mulheres em áreas voláteis em que 
têm lugar ou para que estão planeadas futuras intervenções da UE;

2. Sublinha a importância da aplicação e do desenvolvimento contínuo das normas genéricas 
de conduta aplicáveis às operações PESD, dedicando particular atenção à coerência das 
referidas normas com as que regem outros tipos de intervenção da UE em países terceiros, 
bem como com as Orientações da UE relativas à protecção de civis em operações de 
gestão de crises lideradas pela UE e com acções de formação previstas no conceito de 
formação da UE no domínio PESD;

3. Destaca a necessidade de uma perspectiva de género e de realçar devidamente a 
contribuição positiva do pessoal feminino nas operações PESD;

4. Insiste na necessidade de envolver as mulheres nas negociações destinadas a pôr termo a 
conflitos armados e exorta o Conselho e a Comissão a encorajarem as partes em conflito a 
terem esse facto sempre em conta;

5. Apoia a devida aplicação das cláusulas relativas aos direitos humanos nos acordos com 
países terceiros, fazendo especial referência aos direitos e às necessidades das mulheres;

6. Entende que conferir carácter vinculativo ao Código de Conduta da União Europeia 
relativo à Exportação de Armas poderá contribuir significativamente para a redução do 
sofrimento das mulheres, reduzindo, para o efeito, o número de conflitos armados no 
mundo; 


