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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. Recomenda que os direitos das mulheres sejam entendidos como parte integrante dos 
direitos humanos e convida a Comissão a incluir sistemática e explicitamente a promoção 
e protecção dos direitos das mulheres em todos os diálogos da UE sobre direitos humanos, 
bem como nas consultas sobre direitos humanos com países terceiros; assinala, a este 
respeito, a necessidade de criar um mecanismo transparente de controlo da cláusula de 
direitos humanos nos acordos externos da UE, que tenha em conta os direitos das 
mulheres;

2. Recomenda que os direitos das mulheres sejam explicitamente incluídos nos diálogos 
sobre direitos humanos e, em particular, o combate de todas as formas de discriminação e 
de violência contra as mulheres, incluindo a luta contra a mutilação genital feminina, a 
violência doméstica e de morte violenta de mulheres;

3. Recomenda a inclusão explícita dos direitos das mulheres e, em particular, da luta contra o 
tráfico de seres humanos, incluindo o tráfico de mulheres e de crianças, para quaisquer 
objectivos, incluindo a exploração sexual e laboral e a remoção de órgãos;

4. Recomenda que seja consagrada uma atenção especial a uma participação mais forte das 
mulheres nos assuntos económicos, na vida política e tomada de decisões, na prevenção e 
resolução de conflitos, nas medidas de estabelecimento de paz e de reconstrução, bem 
como a uma participação mais acentuada de membros do Parlamento Europeu na 
avaliação de projectos de direitos humanos financiados pela CE e ao maior envolvimento 
do Parlamento Europeu nos diálogos de direitos humanos com países terceiros, com uma 
representação adequada de deputadas do Parlamento Europeu; 

5. Recomenda a adopção de medidas que permitam melhorar a promoção da educação e de 
um ambiente seguro para raparigas e mulheres, da saúde e direitos sexuais e reprodutivos 
e da atribuição de poderes e responsabilidades às mulheres, que contribuam para combater 
o VIH/SIDA, que reforcem a segurança física de mulheres e raparigas em campos de 
refugiados e que confiram uma atenção especial à promoção dos direitos humanos das 
pessoas deslocadas;

6. Recomenda que sejam apresentados resultados regulares à Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade de Géneros, na sequência dos diálogos em matéria de direitos 
humanos nos quais a União Europeia participa, relativamente a todas as questões ligadas 
ao género.


