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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. Recorda que a integração da dimensão de género exige não só declarações políticas a alto 
nível, mas também a vontade política dos dirigentes da UE e dos Estados-Membros, a 
organização de objectivos por ordem de prioridade e o acompanhamento dos progressos 
efectuados;

2. Congratula-se pelo facto de o texto revisto da estratégia europeia de segurança incluir uma 
referência às resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas UNSCR 
1325(2000), UNSCR 1820(2008) e UNSCR 1612(2005), e pelo facto de o Conselho da 
União Europeia ter aprovado a adopção de uma abordagem abrangente em relação à 
aplicação pela UE das resoluções UNSCR 1325(2000) e 1820(2008) sobre as mulheres, a 
paz e a segurança, bem como orientações sobre a violência contra as mulheres e as jovens
e sobre a luta contra todas as formas de discriminação contra as mesmas;

3. Solicita à Comissão Europeia que continue a instar os países parceiros e os 
Estados-Membros da UE a formularem e executarem planos de acção nacionais 
destinados a dar aplicação à UNSCR 1325(2000); salienta que os referidos planos de 
acção devem ser dotados de fundos suficientes e incluir mecanismos de controlo e 
prestação de contas, bem como critérios de aferição e calendários para a avaliação de 
progressos;

4. Congratula-se pelo facto de a igualdade de género e os direitos das mulheres serem 
sistematicamente mencionados nos documentos de estratégia por país e por região e nos 
Programas Indicativos Nacionais; salienta a necessidade de incorporar na programação 
uma abordagem abrangente para a questão das mulheres em situações de conflito e na 
consolidação da paz, e convida a Comissão a integrar a dimensão de género em áreas 
sectoriais das suas actividades de assistência no domínio da cooperação para o 
desenvolvimento, como a justiça, a governação, a saúde e a educação;

5. Assinala que todos os instrumentos financeiros relacionados com as políticas prosseguidas 
pela UE em matéria de relações externas, alargamento e desenvolvimento incluem uma 
referência transversal à igualdade de género e aos direitos das mulheres, embora os 
recursos financeiros e humanos afectados às mesmas não pareçam ser suficientes; convida 
a Comissão a consolidar a integração da dimensão de género no âmbito orçamental nos 
referidos domínios políticos e a atribuir fundos às questões de género.
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