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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. Salienta ser importante ter constantemente em conta o princípio da igualdade entre 
homens e mulheres, bem como a promoção da igualdade de oportunidades em todas as 
políticas e acções da União;

2. Recorda que a ideia de cidadania contribui para a integração europeia, ao envolver
homens e mulheres;

3. Lamenta que a Comissão não tenha mais uma vez logrado incorporar a dimensão de
género no seu Quinto Relatório sobre a Cidadania da União; assinala que, por esse 
motivo, se afigura muito difícil dispor de uma avaliação abrangente da perspectiva de 
género e de orientações nesta matéria;

4. Salienta que o direito à liberdade de circulação e de residência tem um enorme impacto na 
vida familiar e nas opções das mulheres, nos planos educativo e familiar; convida, por 
conseguinte, a Comissão a ter em conta as necessidades específicas das mulheres neste 
domínio; 

5. Exorta ao reforço da participação das mulheres na vida política e no processo decisório na 
perspectiva da integração europeia; entende que, para o efeito, as mulheres devem 
beneficiar do incremento das campanhas de sensibilização, visando o pleno exercício dos 
seus direitos enquanto cidadãs da União e uma maior participação no contexto dos grupos 
políticos;

6. Exorta a Comissão a reforçar os programas de informação sobre a cidadania da União, a 
fim de informar plenamente as crianças, em especial as raparigas e as jovens em 
instituições educativas, e, em particular, em regiões geográfica e socialmente 
desfavorecidas.
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