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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:

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 e a igualdade dos géneros, bem como a 
protecção dos menores;

3. Regista igualmente com apreensão que o mesmo se aplica à violência conjugal e 
doméstica infligida às mulheres, às mutilações genitais femininas, à violência resultante 
da aplicação cruel e desumana da lei islâmica (Sharia) por certos países, aos crimes de 
honra e aos abusos sexuais; 

4. 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;

5. Sublinha a necessidade de prever uma formação no domínio de uma abordagem integrada 
da igualdade entre as mulheres e os homens, bem como das questões do género e das 
especificidades da perseguição das mulheres; considera que, com efeito, a dificuldade em
apreender as diferenças culturais e linguísticas pode fragilizar a qualidade das informações 
prestadas por uma mulher durante as entrevistas;

6. Propõe que sejam estabelecidos critérios que tenham em conta a defesa dos direitos 
fundamentais, em vez de uma lista;

7. Salienta a necessidade de criar centros de acolhimento dotados de estruturas adequadas 
para as mulheres, as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência requerentes de asilo;

8. Recorda a importância da prevenção nos países de origem no plano social e no domínio da
criminalidade organizada.
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