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Alteração   1 

Angelika Mlinar 

 

Proposta de resolução 

Citação 6-A (nova) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta as conclusões do 

Conselho, de 26 de maio de 2015, sobre o 

Género no Desenvolvimento, 

Or. en 

 

Alteração   2 

Angelika Mlinar 

 

Proposta de resolução 

Citação 6-B (nova) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta o documento de 

trabalho conjunto, de 

22 de setembro de 2015, intitulado 

«Igualdade de género e emancipação das 

mulheres: transformar a vida das 

raparigas e mulheres através das relações 

externas da UE 2016-2020», e as 

conclusões do Conselho de 26 de outubro 

de 2015 sobre o «Plano de Ação sobre o 

Género para 2016-2020», 

Or. en 

 

Alteração   3 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

Citação 7 

 
Proposta de resolução Alteração 
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— Tendo em conta o artigo 3.º da 

Convenção do Conselho da Europa para 

a Prevenção e o Combate à Violência 

Contra as Mulheres e a Violência 

Doméstica, segundo o qual «género» se 

refere «aos papéis, aos comportamentos, 

às atividades e aos atributos socialmente 

construídos que uma determinada 

sociedade considera serem adequados 

para mulheres e homens», 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   4 

Angelika Mlinar 

 

Proposta de resolução 

Citação 11-A (nova) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta o relatório de 

investigação da Comissão intitulado 

«Evaluation of the strengths and 

weaknesses of the strategy for equality 

between women and men 2010-2015» 

(Avaliação dos pontos fortes e dos pontos 

fracos da Estratégia para a igualdade 

entre homens e mulheres 2010-2015), 

Or. en 

 

Alteração   5 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

Citação 13-A (nova) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta o estudo do EIGE 

"Parlamentos sensíveis à questão do 

género:  uma avaliação global das boas 

práticas", publicado em 2011, 
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Or. en 

 

Alteração   6 

Angelika Mlinar 

 

Proposta de resolução 

Citação 14-A (nova) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta as conclusões e 

recomendações do relatório do Instituto 

Europeu para a Igualdade de Género 

(EIGE) "Parlamentos sensíveis à questão 

do género:  uma avaliação global das 

boas práticas", publicado em 2011, 

Or. en 

 

Alteração   7 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

Citação 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

— Tendo em conta a sua resolução, de 9 

de junho de 2015, sobre a estratégia da 

UE para a igualdade entre homens e 

mulheres pós-20159 , 

Suprimido 

___________  
9 Textos aprovados, P8_TA(2015)0218.  

Or. pl 

 

Alteração   8 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

Citação 19-A (nova) 
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Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta o seu relatório de 

1.12.2011 sobre «as mulheres no processo 

de decisão político – qualidade e 

igualdade», 

Or. en 

 

Alteração   9 

Angelika Mlinar 

 

Proposta de resolução 

Citação 21-A (nova) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta a Comunicação da 

Comissão intitulada "Integrar a 

igualdade de oportunidades entre homens 

e mulheres no conjunto das políticas e das 

ações comunitárias" (COM(1996)67 

final), na qual se comprometia a 

promover a igualdade entre as mulheres e 

os homens nas suas atividades e nas suas 

políticas a todos os níveis, especificando 

efetivamente o princípio da integração da 

dimensão do género, 

Or. en 

 

Alteração   10 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 
Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que a igualdade de género 

é fundamental para a defesa dos direitos 

humanos, o funcionamento da democracia, 

o respeito pelo Estado de direito, o 

crescimento económico e a 

C. Considerando que a igualdade de género 

é fundamental para a defesa dos direitos 

humanos, o funcionamento da democracia, 

o respeito pelo Estado de direito, o 

crescimento económico, a inclusão social 
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sustentabilidade; e a sustentabilidade; 

Or. en 

 

Alteração   11 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 
Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que os progressos em 

matéria de igualdade entre homens e 

mulheres na UE estão estagnados e que a 

este ritmo essa igualdade não será uma 

realidade durante ainda algum tempo; 

D. Considerando que os progressos em 

matéria de igualdade entre homens e 

mulheres na UE estão parados e que é 

necessário defender o acervo da UE em 

matéria de direitos da mulher e da 

igualdade dos géneros, 

Or. en 

 

Alteração   12 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 
Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que os progressos em 

matéria de igualdade entre homens e 

mulheres na UE estão estagnados e que a 

este ritmo essa igualdade não será uma 

realidade durante ainda algum tempo; 

D. Considerando que as mulheres na 

União Europeia têm os mesmos direitos 

políticos e civis que os homens mas que a 

sua situação económica e social é 

frequentemente pior do que a dos homens, 

o que deve ser tido em consideração nas 

políticas e atos jurídicos que afetam a sua 

situação; 

Or. pl 

 

Alteração   13 

Monika Vana 
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Proposta de resolução 

Considerando E 

 
Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que, no compromisso 

estratégico para a igualdade de género 

2016-2019, a Comissão se comprometeu a 

dar continuação às medidas de integração 

da perspetiva de género, nomeadamente 

através de exercícios de avaliação e de 

acompanhamento; 

E. Considerando que, no compromisso 

estratégico para a igualdade de género 

2016-2019, a Comissão se comprometeu a 

dar continuação às medidas de integração 

da perspetiva de género, nomeadamente 

através de exercícios de avaliação e de 

acompanhamento; considerando que a 

Comissão despromoveu o seu 

Compromisso Estratégico para a 

Igualdade de Género pós-2015 a 

documento de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração   14 

Eleonora Forenza 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 E-A. Considerando que o quinto dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

é a realização da igualdade entre homens 

e mulheres até 2030; 

Or. en 

 

Alteração   15 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 
Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que a integração da 

perspetiva de género implica a integração 

Suprimido 
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dessa perspetiva em todos os aspetos de 

intervenção da UE (preparação, 

conceção, aplicação, acompanhamento e 

avaliação de políticas, medidas 

legislativas e programas de despesas) com 

vista à concretização da igualdade entre 

homens e mulheres10 ; 

___________  
10 SWD(2015)0278.  

Or. pl 

 

Alteração   16 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 
Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que a integração da 

perspetiva de género implica a integração 

dessa perspetiva em todos os aspetos de 

intervenção da UE (preparação, conceção, 

aplicação, acompanhamento e avaliação de 

políticas, medidas legislativas e programas 

de despesas) com vista à concretização da 

igualdade entre homens e mulheres10 ; 

F. Considerando que a integração da 

perspetiva de género implica a integração 

dessa perspetiva em todos os aspetos da 

política da UE (preparação, conceção, 

aplicação, acompanhamento e avaliação de 

políticas, medidas legislativas e programas 

de despesas) com vista à concretização da 

igualdade entre homens e mulheres10; 

___________ ___________ 
10 SWD(2015)0278. 10 SWD(2015)0278. 

Or. en 

 

Alteração   17 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

Considerando F-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 F-A. Considerando que a integração da 

perspetiva de género tem de incluir os 
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direitos, as perspetivas e o bem-estar das 

pessosas LGBTI e das pessoas de todas as 

identidades de género; 

Or. en 

 

Alteração   18 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 
Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que a integração da 

perspetiva de género deve ser um 

instrumento proativo e reativo para 

garantir a igualdade entre homens e 

mulheres; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   19 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 
Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que a integração da 

perspetiva de género não é um objetivo 

político por si só, mas um meio 

fundamental para alcançar a igualdade de 

género, sempre em combinação com 

outras medidas específicas e políticas 

destinadas a promover a igualdade entre 

homens e mulheres; 

H. Considerando que a integração da 

perspetiva de género não deve ser um 

objetivo político por si só, mas um meio 

para sensibilizar para as necessidades das 

mulheres, especialmente as que estão em 

circunstâncias difíceis; 

Or. pl 

 

Alteração   20 
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Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

Considerando I-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 I-A. Considerando que a maioria das 

comissões parlamentares confere, em 

geral, importância à abordagem integrada 

da questão do género (por exemplo, no 

âmbito do trabalho legislativo, nas 

relações oficiais com a Comissão dos 

Direitos da Mulher e da Igualdade dos 

Géneros ou na elaboração de planos de 

ação no domínio da igualdade), ao passo 

que algumas comissões conferem um 

interesse reduzido ou não conferem 

qualquer interesse a essa questão; 

Or. ro 

 

Alteração   21 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

Considerando J 

 
Proposta de resolução Alteração 

J. Considerando que, desde a anterior 

legislatura, a comissão competente 

desenvolveu a prática de fazer 

contribuições específicas para os relatórios 

de outras comissões, através de «alterações 

relativas à integração da perspetiva de 

género»; que, de acordo com um estudo 

publicado em 201411 , 85 % das alterações 

relativas à integração da perspetiva de 

género apresentadas entre julho de 2011 e 

fevereiro de 2013 foram incorporadas nos 

relatórios finais adotados pelas comissões 

principais; 

J. Considerando que, desde a anterior 

legislatura, a comissão competente 

desenvolveu a prática de fazer 

contribuições específicas para os relatórios 

de outras comissões, através de «alterações 

relativas à integração da perspetiva de 

género»; que, de acordo com um estudo 

publicado em 201411, 85% das alterações 

relativas à integração da perspetiva de 

género apresentadas entre julho de 2011 e 

fevereiro de 2013 foram incorporadas nos 

relatórios finais adotados pelas comissões 

principais; que são necessários mais dados 

posteriores a fevereiro de 2013 para 

efetuar uma avaliação atualizada da 

situação relativa à integração da 
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perspetiva de género no PE; 

___________ ___________ 
11 «Gender Mainstreaming in Committees 

and Delegations of the European 

Parliament» (abordagem integrada da 

igualdade entre mulheres e homens no 

âmbito das comissões e delegações do 

Parlamento Europeu), Parlamento Europeu, 

Departamento Temático C. 

11 «Gender Mainstreaming in Committees 

and Delegations of the European 

Parliament» (abordagem integrada da 

igualdade entre mulheres e homens no 

âmbito das comissões e delegações do 

Parlamento Europeu), Parlamento Europeu, 

Departamento Temático C. 

Or. en 

 

Alteração   22 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

Considerando J 

 
Proposta de resolução Alteração 

J. Considerando que, desde a anterior 

legislatura, a comissão competente 

desenvolveu a prática de fazer 

contribuições específicas para os relatórios 

de outras comissões, através de «alterações 

relativas à integração da perspetiva de 

género»; que, de acordo com um estudo 

publicado em 201411 , 85 % das alterações 

relativas à integração da perspetiva de 

género apresentadas entre julho de 2011 e 

fevereiro de 2013 foram incorporadas nos 

relatórios finais adotados pelas comissões 

principais; 

J. Considerando que, desde a anterior 

legislatura, a comissão competente 

desenvolveu a prática de fazer 

contribuições específicas para os relatórios 

de outras comissões, através de «alterações 

relativas à integração da perspetiva de 

género»; que, de acordo com um estudo 

publicado em 201411, 85% das alterações 

relativas à integração da perspetiva de 

género apresentadas entre julho de 2011 e 

fevereiro de 2013 foram incorporadas nos 

relatórios finais adotados pelas comissões 

principais; que, além disso, segundo o 

mesmo estudo, a maioria dessas 

alterações consistia meramente na adição 

das palavras «género» ou «feminino»; 

___________ ___________ 
11 «Gender Mainstreaming in Committees 

and Delegations of the European 

Parliament» (abordagem integrada da 

igualdade entre mulheres e homens no 

âmbito das comissões e delegações do 

Parlamento Europeu), Parlamento Europeu, 

Departamento Temático C. 

11 «Gender Mainstreaming in Committees 

and Delegations of the European 

Parliament» (abordagem integrada da 

igualdade entre mulheres e homens no 

âmbito das comissões e delegações do 

Parlamento Europeu), Parlamento Europeu, 

Departamento Temático C. 
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Or. pl 

 

Alteração   23 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

Considerando J-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 J-A. Considerando que a avaliação 

externa da execução efetiva da integração 

da perspetiva de género nas atividades do 

Parlamento, encomendada em 2014 pelo 

Departamento Temático dos Direitos dos 

Cidadãos e dos Assuntos Constitucionais 

do Parlamento Europeu e intitulada 

«Gender Mainstreaming in Committees 

and Delegations of the European 

Parliament» (Integração da perspetiva de 

género no âmbito dos trabalhos das 

comissões e delegações do Parlamento 

Europeu), no período entre junho de 2011 

e fevereiro de 2013 suscitou as seguintes 

conclusões: a Comissão dos Direitos da 

Mulher elaborou pareceres para apenas 

11 das 23 comissões especializadas; das 

718 sugestões e alterações apresentadas 

sobre diversas questões, apenas 210 foram 

total ou parcialmente aprovadas (o que 

corresponde a um terço); o maior número 

de sugestões da Comissão dos Direitos da 

Mulher foi dirigido à Comissão do 

Emprego e dos Assuntos Sociais, que 

apenas adotou 39,5% das mesmas (nem 

sequer metade do total); a proporção de 

sugestões ou alterações aprovadas pelas 

outras comissões especializadas era ainda 

mais baixa: 28% na Comissão dos 

Assuntos Externos, 11% na Comissão das 

Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos e apenas 5,5% na 

Comissão dos Orçamentos; 

Or. de 
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Alteração   24 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

Considerando K 

 
Proposta de resolução Alteração 

K. Considerando que, na sequência da 

resolução de 2003 sobre a integração da 

perspetiva de género, cada comissão 

parlamentar designa um dos seus membros 

como responsável pela integração da 

perspetiva de género, estabelecendo assim 

«a rede para a integração da dimensão do 

género»; que posteriores resoluções sobre 

esta matéria apelaram ao desenvolvimento 

contínuo dessa rede e à criação de uma 

rede semelhante nas delegações 

interparlamentares; que essa rede é apoiada 

por outra rede a nível do pessoal dos 

secretariados das comissões; 

K. Considerando que, na sequência da 

resolução de 2003 sobre a integração da 

perspetiva de género, cada comissão 

parlamentar designa um dos seus membros 

como responsável pela integração da 

perspetiva de género, estabelecendo assim 

«a rede para a integração da dimensão do 

género»; que posteriores resoluções sobre 

esta matéria apelaram ao desenvolvimento 

contínuo dessa rede e à criação de uma 

rede semelhante nas delegações 

interparlamentares; que essa rede é apoiada 

por outra rede a nível do pessoal dos 

secretariados das comissões; que o estudo 

de 2014 mostra claramente que as 

atividades da rede não estão a ter 

qualquer influência sobre a integração da 

perspetiva de género no trabalho das 

comissões; 

Or. pl 

 

Alteração   25 

Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

Considerando M 

 
Proposta de resolução Alteração 

M. Considerando que o QFP (quadro 

financeiro plurianual) é acompanhado por 

uma declaração comum das três 

instituições, que decidiram que «o processo 

orçamental anual relativo ao QFP 2014-

2020 integrará, consoante as necessidades, 

M. Considerando que o QFP (quadro 

financeiro plurianual) é acompanhado por 

uma declaração comum das três 

instituições, que decidiram que «o processo 

orçamental anual relativo ao QFP 2014-

2020 integrará, consoante as necessidades, 
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as questões relativas ao género, tendo em 

conta a forma como o enquadramento 

financeiro geral da União contribui para 

uma maior igualdade de género (e assegura 

a integração da perspetiva de género)»; 

as questões relativas ao género, tendo em 

conta a forma como o enquadramento 

financeiro geral da União contribui para 

uma maior igualdade de género (e assegura 

a integração da perspetiva de género)» e 

que, apesar disso, cumpre consolidar o 

empenho prático no sentido de prosseguir 

a integração da questão de género e 

capacitar as mulheres, porquanto o grau 

de aplicação das políticas existentes é 

modesto e os recursos orçamentais 

reservados especificamente para a 

questão de género são insuficientes; 

Or. ro 

 

Alteração   26 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

Considerando M-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 M-A. Considerando que a orçamentação 

sensível ao género não foi aplicada de 

forma coerente por nenhuma das 

instituições da UE; 

Or. en 

 

Alteração   27 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

Considerando O 

 
Proposta de resolução Alteração 

O. Considerando que a integração da 

perspetiva de género implica tanto a 

integração de uma perspetiva de género 

no conteúdo das diferentes políticas como 

a abordagem da questão da representação 

Suprimido 
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das mulheres e dos homens nesses 

domínios políticos; que ambas as 

dimensões devem ser tidas em 

consideração em todas as fases do 

processo de definição de políticas; 

Or. pl 

 

Alteração   28 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

Considerando O 

 
Proposta de resolução Alteração 

O. Considerando que a integração da 

perspetiva de género implica tanto a 

integração de uma perspetiva de género no 

conteúdo das diferentes políticas como a 

abordagem da questão da representação das 

mulheres e dos homens nesses domínios 

políticos; que ambas as dimensões devem 

ser tidas em consideração em todas as fases 

do processo de definição de políticas; 

O. Considerando que a integração da 

perspetiva de género implica tanto a 

integração de uma perspetiva de género no 

conteúdo das diferentes políticas como a 

abordagem da questão da representação das 

mulheres e dos homens e das pessoas de 

todas as identidades de género nesses 

domínios políticos; que ambas as 

dimensões devem ser tidas em 

consideração em todas as fases do processo 

de definição de políticas; 

Or. en 

 

Alteração   29 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

Considerando P 

 
Proposta de resolução Alteração 

P. Considerando que todas as políticas 

internas e externas da UE devem ser 

concebidas de forma a beneficiar da 

mesma forma rapazes, raparigas, homens 

e mulheres, bem como todas as demais 

P. Considerando que todas as políticas 

internas e externas da UE devem ser 

concebidas de forma a não discriminar em 

termos de género e, se possível, a 

melhorar a situação dos grupos sociais 
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identidades de género; em em posição de desvantagem; 

Or. pl 

 

Alteração   30 

Angelika Mlinar 

 

Proposta de resolução 

Considerando P-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 P-A. Considerando que a execução da 

integração da perspetiva de género figura 

entre as principais fragilidades da 

avaliação da estratégia para a igualdade 

de género 2010-2015 efetuada pela 

Comissão; 

Or. en 

 

Alteração   31 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

Considerando Q 

 
Proposta de resolução Alteração 

Q. Considerando que um Parlamento 

sensível às questões de género tem um 

papel importante a desempenhar na 

correção de desequilíbrios entre homens e 

mulheres, facilitando a igualdade de 

participação entre mulheres e homens e 

preparando o terreno para o 

desenvolvimento de um quadro político 

para a igualdade de género; 

Q. Considerando que um Parlamento 

sensível às questões de género tem um 

papel essencial a desempenhar na correção 

de desequilíbrios entre homens e mulheres, 

promovendo a igualdade de participação 

económica, social e política entre 

mulheres e homens e alargando o quadro 

político para a igualdade de género; 

Or. en 
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Alteração   32 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

Considerando Q-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 Q-A. Considerando que a integração da 

perspetiva de género na formação dos 

deputados e funcionários do Parlamento – 

e, em particular, da sua gestão – é 

fundamental para promover uma 

perspetiva de género em todas as fases e 

domínios políticos; 

Or. en 

 

Alteração   33 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

Considerando R 

 
Proposta de resolução Alteração 

R. Considerando que não estão a ser 

afetados fundos nem recursos humanos 

suficientes para garantir um progresso real 

na integração da perspetiva de género nas 

atividades do Parlamento; 

R. Considerando que os fundos e recursos 

humanos afetados para garantir um 

progresso real na integração da perspetiva 

de género nas atividades do Parlamento se 

estão a revelar ineficazes; 

Or. pl 

 

Alteração   34 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

Considerando S 

 
Proposta de resolução Alteração 

S. Considerando que a recolha sistemática 

e periódica de estatísticas e dados 

S. Considerando que a recolha sistemática 

e periódica de estatísticas e dados 
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repartidos por género é indispensável para 

analisar a evolução da situação em termos 

de igualdade de género; 

repartidos por género é útil para analisar a 

evolução da situação em termos de 

igualdade de género; 

Or. pl 

 

Alteração   35 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

Considerando S 

 
Proposta de resolução Alteração 

S. Considerando que a recolha sistemática 

e periódica de estatísticas e dados 

repartidos por género é indispensável para 

analisar a evolução da situação em termos 

de igualdade de género; 

S. Considerando que a recolha sistemática 

e periódica de estatísticas e dados 

repartidos por género nas avaliações de 

impacto nas políticas e no processo de 

definição de políticas é indispensável para 

analisar a evolução da situação em termos 

de igualdade de género; que tem de ser 

efetuada mais investigação qualitativa no 

Parlamento, a fim de determinar a 

relevância e o impacto dos instrumentos 

de integração da perspetiva de género em 

resultados políticos, resoluções e textos 

legislativos; 

Or. en 

 

Alteração   36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

Considerando T 

 
Proposta de resolução Alteração 

T. Considerando que a representação das 

mulheres em cargos de topo do Parlamento 

continua a ser reduzida e que existe uma 

clara divergência em termos de influência 

legislativa entre as comissões presididas 

por homens e por mulheres; que os cargos 

T. Considerando que a representação das 

mulheres em cargos de topo do Parlamento 

continua a ser reduzida; 
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de liderança mais influentes continuam a 

ser dominados por homens; 

Or. pl 

 

Alteração   37 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Proposta de resolução 

Considerando T 

 
Proposta de resolução Alteração 

T. Considerando que a representação das 

mulheres em cargos de topo do Parlamento 

continua a ser reduzida e que existe uma 

clara divergência em termos de influência 

legislativa entre as comissões presididas 

por homens e por mulheres; que os cargos 

de liderança mais influentes continuam a 

ser dominados por homens; 

T. Considerando que a representação das 

mulheres em cargos de topo do Parlamento 

continua a ser reduzida; que as mulheres 

ocupam a presidência das comissões 

menos influentes, em comparação com as 

comissões presididas por homens; que os 

cargos de liderança mais influentes 

continuam a ser dominados por homens; 

Or. en 

 

Alteração   38 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

Considerando T-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 T-A. Considerando que, devido aos 

estereótipos de género, existe uma grave 

segregação relativamente a cargos de 

decisão política fundamentais que 

provoca distorções na estrutura do poder 

e na afetação dos recursos; que o 

Parlamento deve enfrentar claramente 

esta segregação organizando, com vista à 

sua abolição, cursos de formação em 

liderança para as mulheres e oferecendo 

experiências em posições de liderança, 

por exemplo, favorecendo as mulheres 
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como substitutos dos gestores durante a 

sua ausência por licença, como parte da 

progressão na carreira, a fim de reforçar 

as competências e a experiência das 

mulheres em matéria de liderança; 

Or. en 

 

Alteração   39 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

Considerando T-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 T-A. Considerando que os homens devem 

ser chamados a promover a igualdade de 

género em todos os domínios e a todos os 

níveis e que os deputados do Parlamento 

Europeu devem ser incentivados a adotar 

a integração da perspetiva de género no 

seu trabalho; 

Or. en 

 

Alteração   40 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

Considerando T-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 T-B. Considerando que a 

responsabilidade da tomada de decisões é 

muitas vezes dividida com base no género, 

pelo que os homens tomam as decisões 

sobre os recursos – ou seja, a forma como 

o dinheiro é gasto – e as mulheres tomam 

as decisões sobre assuntos que exigem 

dinheiro e recursos, como a educação e a 

segurança social; que, a fim de aumentar 
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a qualidade das decisões tomadas, é 

necessário garantir que a repartição das 

posições de tomada de decisões se faz de 

forma equitativa entre homens e 

mulheres; 

Or. en 

 

Alteração   41 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

Considerando T-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 T-B. Considerando que o Parlamento 

possui a estrutura organizativa para 

promover a integração da perspetiva de 

género no âmbito das suas atividades e 

que esta estrutura deve ser melhor 

coordenada, reforçada e alargada com 

uma nova vontade política e 

administrativa, a fim de conseguir um 

maior grau de integração da perspetiva de 

género; 

Or. en 

 

Alteração   42 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

Considerando T-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 T-C. Considerando que é necessária uma 

maior cooperação interinstitucional em 

matéria de integração da perspetiva de 

género entre o Parlamento, o Conselho e 

a Comissão para garantir que a perspetiva 

de género pode ser introduzida em todas 

as fases do ciclo político, o que facilitaria 
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o trabalho de integração da perspetiva de 

género do próprio Parlamento; 

Or. en 

 

Alteração   43 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

Considerando T-D (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 T-D. Considerando que os contributos das 

partes interessadas externas – tais como 

organizações da sociedade 

civil, organizações de base dos direitos das 

mulheres e grupos defensores da 

igualdade de género, instituições 

internacionais, instituições académicas e 

parlamentos nacionais – são importantes 

para melhorar os processos de integração 

da perspetiva de género do Parlamento e 

para promover os intercâmbios recíprocos 

de boas práticas; 

Or. en 

 

Alteração   44 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

Considerando U 

 
Proposta de resolução Alteração 

U. Considerando que resolução sobre a 

integração da perspetiva de género, 

adotada em 2007, apelou à realização, de 

dois em dois anos, de uma avaliação sobre 

a integração da perspetiva de género no 

âmbito dos trabalhos do Parlamento; 

U. Considerando que a resolução do 

Parlamento sobre a integração da 

perspetiva de género, adotada em 2007, 

apelou à realização, de dois em dois anos, 

de uma avaliação sobre a integração da 

perspetiva de género no âmbito dos 

trabalhos do Parlamento; 
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Or. en 

 

Alteração   45 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Considera que, a fim de integrar a 

perspetiva de género num processo 

político, devem ser considerados dois 

aspetos distintos: o conteúdo da política e a 

representação dos géneros na 

administração e na tomada de decisões; 

1. Considera que, a fim de integrar a 

perspetiva de género num processo 

político, devem ser considerados dois 

aspetos distintos: o conteúdo da política e a 

representação dos géneros na 

administração e na tomada de decisões; 

salienta que a reivindicação da igualdade 

de oportunidades para as mulheres e os 

homens deve traduzir-se numa 

abordagem prática que não oponha as 

mulheres aos homens ou os lance uns 

contra os outros; 

Or. de 

 

Alteração   46 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Constata também que dados claros 

sobre os impactos das políticas são 

essenciais para continuar a melhorar a 

igualdade de género; 

Or. en 

 

Alteração   47 

Jadwiga Wiśniewska 
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Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Lamenta que as atividades dos 

diferentes organismos responsáveis pela 

integração da perspetiva de género não 

estejam a ser coordenadas ou integradas 

com o Parlamento ou com outras 

instituições (não existe um mecanismo de 

cooperação interinstitucional em matéria 

de integração da perspetiva de género); 

compromete-se a estabelecer uma 

cooperação eficaz entre todos os 

intervenientes neste quadro institucional, 

com base em mecanismos específicos, tais 

como o acompanhamento e informações 

sobre o desempenho; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   48 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Solicita o desenvolvimento contínuo da 

rede para a integração da dimensão do 

género, com representação das comissões 

e das delegações interparlamentares, e a 

sua participação plena no 

acompanhamento regular da situação da 

integração da perspetiva de género em 

todos os domínios políticos; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   49 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jytte Guteland, Jens Nilsson, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 
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Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Solicita o desenvolvimento contínuo da 

rede para a integração da dimensão do 

género, com representação das comissões e 

das delegações interparlamentares, e a sua 

participação plena no acompanhamento 

regular da situação da integração da 

perspetiva de género em todos os domínios 

políticos; 

5. Solicita o desenvolvimento contínuo da 

rede para a integração da dimensão do 

género, com representação das comissões e 

das delegações interparlamentares, e a sua 

participação plena no acompanhamento 

regular da situação da integração da 

perspetiva de género em todos os domínios 

políticos; constata a necessidade de uma 

maior participação na rede por parte dos 

deputados ao Parlamento Europeu; 

solicita que os deputados suplentes sejam 

acrescentados à rede para aumentar a 

participação, como acontece com as 

comissões e delegações; 

Or. en 

 

Alteração   50 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Salienta que, de acordo com o referido 

estudo de 2014 sobre esta questão, a 

utilização de procedimentos que 

impliquem cooperação com outras 

comissões tem sido o instrumento mais 

eficaz para integrar uma perspetiva de 

igualdade de género no processo político; 

sublinha a necessidade de as outras 

comissões apoiarem o trabalho de 

integração da perspetiva de género, 

inclusive nas suas atividades; 

6. Salienta que, de acordo com o referido 

estudo de 2014 sobre esta questão, a 

cooperação com outras comissões com 

base em alterações ou pareceres 

pertinentes apresentados em ligação com 

o tema do presente relatório tem sido o 

instrumento mais eficaz para integrar uma 

perspetiva de igualdade de género no 

processo político; 

Or. pl 
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Alteração   51 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Salienta que, de acordo com o referido 

estudo de 2014 sobre esta questão, a 

utilização de procedimentos que 

impliquem cooperação com outras 

comissões tem sido o instrumento mais 

eficaz para integrar uma perspetiva de 

igualdade de género no processo político; 

sublinha a necessidade de as outras 

comissões apoiarem o trabalho de 

integração da perspetiva de género, 

inclusive nas suas atividades; 

6. Salienta que, de acordo com o referido 

estudo de 2014 sobre esta questão, a 

utilização de procedimentos que 

impliquem cooperação com outras 

comissões tem sido o instrumento mais 

eficaz para integrar uma perspetiva de 

igualdade de género no processo político; 

sublinha a necessidade de as outras 

comissões apoiarem o trabalho de 

integração da perspetiva de género e de 

aplicarem isto nas suas atividades; 

Or. en 

 

Alteração   52 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Solicita aos serviços responsáveis que 

continuem a trabalhar em medidas 

específicas para promover o equilíbrio 

entre a vida profissional e a vida privada; 

lamenta que, entre os funcionários do PE, 

as mulheres continuem a estar, na sua 

maioria, no grupo de funções dos 

assistentes (AST); solicita a realização de 

uma análise anual da situação da igualdade 

de género no Parlamento, com base em 

dados discriminados por género, a todos os 

níveis do pessoal e dos órgãos políticos, 

incluindo assistentes parlamentares, e que 

essa análise seja tornada pública; 

7. Solicita aos serviços responsáveis que 

continuem a trabalhar em medidas 

específicas para promover o equilíbrio 

entre a vida profissional e a vida privada; 

solicita a realização de uma análise anual 

da situação da igualdade de género no 

Parlamento, com base em dados 

discriminados por género, a todos os níveis 

do pessoal e dos órgãos políticos e que essa 

análise seja tornada pública; 

Or. pl 
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Alteração   53 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Solicita aos serviços responsáveis que 

continuem a trabalhar em medidas 

específicas para promover o equilíbrio 

entre a vida profissional e a vida privada; 

lamenta que, entre os funcionários do PE, 

as mulheres continuem a estar, na sua 

maioria, no grupo de funções dos 

assistentes (AST); solicita a realização de 

uma análise anual da situação da igualdade 

de género no Parlamento, com base em 

dados discriminados por género, a todos os 

níveis do pessoal e dos órgãos políticos, 

incluindo assistentes parlamentares, e que 

essa análise seja tornada pública; 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. en 

 

Alteração   54 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Insta a que sejam combatidas as 

barreiras estruturais que impedem as 

mulheres de participar na vida política e a 

criar um ambiente favorável à 

participação das mulheres na vida política 

a todos os níveis; faz notar que a 

necessidade de conciliar a vida 

profissional, a vida pessoal e a vida 

familiar é reconhecida a nível da UE 

como uma prioridade importante para se 

alcançar a igualdade de género e solicita 
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que sejam facilitadas as possibilidades de 

as mulheres participarem na vida política; 

solicita que se examine melhor a 

possibilidade de reforçar estas medidas de 

apoio no seu próprio trabalho, bem como 

medidas mais eficazes para promover isso 

fora do Parlamento; 

Or. en 

 

Alteração   55 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Lamenta o facto de os objetivos de 

equilíbrio de género ao nível das chefias, 

de grau intermédio e de grau superior, 

aprovados pela Mesa em 2006 (relatório 

Kaufmann) não terem sido alcançados até 

ao fim do prazo (2009), nem sequer até à 

data; observa que esses objetivos foram 

posteriormente confirmados pelo grupo de 

alto nível para a igualdade de género e a 

diversidade para os anos seguintes; 

8. Lamenta o facto de os objetivos de 

equilíbrio de género ao nível das chefias, 

de grau intermédio e de grau superior, 

aprovados pela Mesa em 2006 (relatório 

Kaufmann) não terem sido alcançados até 

ao fim do prazo (2009), nem sequer até à 

data; observa que esses objetivos foram 

posteriormente confirmados pelo grupo de 

alto nível para a igualdade de género e a 

diversidade para os anos seguintes; insta a 

que sejam tomadas medidas eficazes e de 

grande alcance, a fim de atingir os 

objetivos de igualdade de género no mais 

curto prazo possível; 

Or. en 

 

Alteração   56 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 
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 8-A. Solicita a adoção de medidas de ação 

positiva que permitam aumentar o 

número de pessoas do género sub-

representado em posições que são 

dominadas por trabalhadores masculinos 

ou femininos, que são um instrumento 

útil para reforçar a igualdade de género; 

isto inclui medidas legislativas 

vinculativas com vista a garantir a 

paridade em todos os órgãos de 

administração e nomeações para cargos 

públicos, bem como a desenvolverem 

ferramentas para monitorizar a paridade 

de género em nomeações e eleições; 

Or. en 

 

Alteração   57 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Observa que o grupo de alto nível para a 

igualdade de género e a diversidade é 

responsável pela adoção de um plano de 

ação para a promoção da igualdade e da 

diversidade no Parlamento e por assegurar 

a sua aplicação; solicita ao grupo de alto 

nível, com o apoio dos serviços 

competentes, que apresente um roteiro 

exaustivo sobre a igualdade de género, 

indicando como aumentar a 

representação das mulheres em lugares de 

chefia, de grau intermédio e de grau 

superior, para 40 % até 2020; 

9. Observa que o grupo de alto nível para a 

igualdade de género e a diversidade é 

responsável pela adoção de um plano de 

ação para a promoção da igualdade e da 

diversidade no Parlamento e por assegurar 

a sua aplicação; 

Or. pl 

 

Alteração   58 

Eleonora Forenza 
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Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Observa que o grupo de alto nível para a 

igualdade de género e a diversidade é 

responsável pela adoção de um plano de 

ação para a promoção da igualdade e da 

diversidade no Parlamento e por assegurar 

a sua aplicação; solicita ao grupo de alto 

nível, com o apoio dos serviços 

competentes, que apresente um roteiro 

exaustivo sobre a igualdade de género, 

indicando como aumentar a representação 

das mulheres em lugares de chefia, de grau 

intermédio e de grau superior, para 40 % 

até 2020; 

9. Observa que o grupo de alto nível para a 

igualdade de género e a diversidade é 

responsável pela adoção de um plano de 

ação para a promoção da igualdade e da 

diversidade no Parlamento e por assegurar 

a sua aplicação; solicita ao grupo de alto 

nível, com o apoio dos serviços 

competentes, que apresente um roteiro 

exaustivo sobre a igualdade de género, 

indicando como aumentar a representação 

das mulheres em lugares de chefia, de grau 

intermédio e de grau superior, para 50% 

até 2020; 

Or. en 

 

Alteração   59 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Observa que o grupo de alto nível para a 

igualdade de género e a diversidade é 

responsável pela adoção de um plano de 

ação para a promoção da igualdade e da 

diversidade no Parlamento e por assegurar 

a sua aplicação; solicita ao grupo de alto 

nível, com o apoio dos serviços 

competentes, que apresente um roteiro 

exaustivo sobre a igualdade de género, 

indicando como aumentar a representação 

das mulheres em lugares de chefia, de grau 

intermédio e de grau superior, para 40 % 

até 2020; 

9. Observa que o grupo de alto nível para a 

igualdade de género e a diversidade é 

responsável pela adoção de um plano de 

ação para a promoção da igualdade e da 

diversidade no Parlamento e por assegurar 

a sua aplicação; solicita ao grupo de alto 

nível, com o apoio dos serviços 

competentes, que apresente um roteiro 

exaustivo sobre a igualdade de género, 

indicando como aumentar a representação 

das mulheres em lugares de chefia, de grau 

intermédio e de grau superior, para 40 % 

até 2020; solicita à DG Pessoal e aos 

grupos políticos que considerem a 

possibilidade de propor uma mulher e um 

homem para os cargos de chefe de 
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unidade quando houver lugares vagos; 

Or. en 

 

Alteração   60 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Recomenda que o relator 

permanente sobre a integração da 

perspetiva de género, quando o cargo for 

criado, trabalhe em conjunto com o grupo 

de alto nível para assegurar que as metas 

em termos de perspetiva de género do 

Secretariado e do pessoal do Parlamento 

serão cumpridas; 

Or. en 

 

Alteração   61 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 9-B. Solicita à DG Pessoal que proceda ao 

intercâmbio de boas práticas e de 

assistência técnica em matéria de 

igualdade de género e diversidade, por 

exemplo, com o Congresso dos EUA e os 

organismos nacionais para a igualdade, 

sobre a promoção das comunidades de 

minorias raciais e étnicas sub-

representadas nos procedimentos de 

recrutamento e concursos do EPSO a 

curto prazo; solicita que seja consagrada 

uma atenção particular aos estagiários e 
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ao desenvolvimento de iniciativas e 

programas destinados a promover 

estágios profissionais para jovens, em 

especial as mulheres, e grupos de 

minorias étnicas e raciais sub-

representadas; 

Or. en 

 

Alteração   62 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Solicita aos grupos políticos que 

considerem a possibilidade de propor uma 

mulher e um homem para o cargo de 

presidente nas comissões e nos grupos; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   63 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Exorta os partidos políticos a 

reconhecerem a sua responsabilidade na 

promoção das mulheres na política, dado 

que o poder de recrutar, selecionar e 

nomear candidatos está nas mãos dos 

partidos políticos, qualquer que seja o 

sistema eleitoral; portanto, considera que 

é necessário que as tentativas de resolver 

a questão da sub-representação das 

mulheres na política visem os partidos 

políticos e os seus pontos de vista e 

estratégias em matéria de órgãos de 
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tomada de decisão mais abrangentes; 

incentiva as partes a contemplarem 

medidas destinadas a aumentar a 

participação das mulheres e, quando for 

caso disso, a estabelecerem quotas e 

regras de classificação dos candidatos nas 

suas listas eleitorais para as eleições da 

UE e a definirem sanções em caso de 

incumprimento; considera que um tipo de 

incentivo para os partidos políticos 

poderia ser a utilização de metas de 

paridade como condição necessária para 

o financiamento dos partidos; 

Or. en 

 

Alteração   64 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Assinala que a igualdade de 

representação de género em cada 

comissão é desejável, na medida em que 

as circunstâncias o permitam; convida os 

grupos políticos a designarem deputados 

do género sub-representado em cada 

comissão de forma coordenada; convida 

os grupos políticos a designarem um 

número igual de deputados homens e 

mulheres como membros titulares e 

suplentes da comissão FEMM, a fim de 

promover a participação dos homens na 

política de igualdade de género; 

Or. en 

 

Alteração   65 

Jadwiga Wiśniewska 
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Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Salienta que a prática de utilizar 

alterações relativas à integração da 

perspetiva de género demonstrou ser mais 

eficaz do que a elaboração de pareceres, 

uma vez que são mais concisas, podem ser 

apresentadas mais rapidamente e dizem 

respeito a questões fundamentais, 

específicas e delimitadas; reitera o seu 

apelo à comissão competente para que 

inclua esta prática de recorrer a relativas 

à integração da perspetiva de género no 

Regimento, tendo em conta o papel 

específico da Comissão dos Direitos da 

Mulher e da Igualdade dos Géneros na 

integração da perspetiva de género como 

um princípio horizontal; 

11. Salienta que a prática de utilizar 

alterações relativas à integração da 

perspetiva de género demonstrou ser mais 

simples do que a elaboração de pareceres, 

uma vez que são mais concisas, podem ser 

apresentadas mais rapidamente e dizem 

respeito a questões fundamentais, 

específicas e delimitadas, embora se deva 

dar um maior realce ao incremento do seu 

valor essencial; 

Or. pl 

 

Alteração   66 

Angelika Mlinar 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Salienta que a prática de utilizar 

alterações relativas à integração da 

perspetiva de género demonstrou ser mais 

eficaz do que a elaboração de pareceres, 

uma vez que são mais concisas, podem ser 

apresentadas mais rapidamente e dizem 

respeito a questões fundamentais, 

específicas e delimitadas; reitera o seu 

apelo à comissão competente para que 

inclua esta prática de recorrer a relativas à 

integração da perspetiva de género no 

Regimento, tendo em conta o papel 

específico da Comissão dos Direitos da 

Mulher e da Igualdade dos Géneros na 

11. Salienta que a prática de utilizar 

alterações relativas à integração da 

perspetiva de género demonstrou ser mais 

eficaz do que a elaboração de pareceres, 

uma vez que são mais concisas, podem ser 

apresentadas mais rapidamente e dizem 

respeito a questões fundamentais, 

específicas e delimitadas; reitera o seu 

apelo à comissão competente para que 

inclua esta prática de recorrer a relativas à 

integração da perspetiva de género no 

Regimento, tendo em conta o papel 

específico da Comissão dos Direitos da 

Mulher e da Igualdade dos Géneros na 
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integração da perspetiva de género como 

um princípio horizontal; 

integração da perspetiva de género como 

um princípio horizontal; exorta a uma 

cooperação mais estreita entre as 

comissões com vista a inserir nos 

relatórios uma verdadeira dimensão de 

género; 

Or. en 

 

Alteração   67 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

N.º 11-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 11-A. Sublinha que os pareceres e 

alterações sobre a integração da 

perspetiva de género da Comissão dos 

Direitos da Mulher e da Igualdade dos 

Géneros (FEMM) devem ser 

automaticamente incluídos nos trabalhos 

das comissões principais, uma vez que já 

foram submetidos a votação na comissão 

FEMM; recorda que continuar a prática 

de aceitar pareceres e alterações sobre 

este tema da comissão FEMM numa base 

voluntária constitui uma violação da 

obrigação legal da integração da 

perspetiva do género; 

Or. en 

 

Alteração   68 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Lamenta que, apesar da declaração 

interinstitucional sobre o compromisso de 

12. Constata que, apesar da declaração 

interinstitucional sobre o compromisso de 
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integração da perspetiva de género, anexo 

ao QFP, ainda não tenham sido adotadas 

medidas relativas à orçamentação sensível 

ao género; sublinha, neste contexto, a 

necessidade de acompanhar de perto a 

forma como os princípios da declaração 

conjunta foram aplicados no âmbito dos 

processos orçamentais anuais e solicita 

que a comissão competente tenha um 

papel formal na revisão do QFP; 

integração da perspetiva de género, anexo 

ao QFP, ainda não tenham sido adotadas 

medidas relativas à orçamentação sensível 

ao género; 

Or. pl 

 

Alteração   69 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Recorda à Comissão que as 

implicações das decisões relativas a 

despesas têm um impacto diferente nos 

homens e nas mulheres, devido às 

diferenças de condições de vida, idade, 

origem, disposição física e mental, 

educação, etc.; salienta que o desempenho 

económico duma sociedade se baseia nas 

secções do trabalho não remunerado, bem 

como trabalho remunerado, no entanto, 

isso não se reflete na atual estrutura 

orçamental; 

Or. en 

 

Alteração   70 

Angelika Mlinar 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 
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13. Salienta que a orçamentação sensível 

ao género é um dos instrumentos utilizados 

pelos responsáveis políticos para combater 

as disparidades entre os géneros; lamenta 

que o exercício de orçamentação sensível 

ao género tenha revelado que a perspetiva 

de género está longe de integrar todas as 

políticas, a todos os níveis e em todas as 

fases do processo de elaboração de 

políticas; 

13. Salienta que a orçamentação sensível 

ao género é um dos instrumentos 

essenciais utilizados pelos responsáveis 

políticos para combater as disparidades 

entre os géneros; lamenta que o exercício 

de orçamentação sensível ao género tenha 

revelado que a perspetiva de género está 

longe de integrar todas as políticas, a todos 

os níveis e em todas as fases do processo 

de elaboração de políticas; observa que, 

neste contexto, é particularmente crucial 

criar capacidades internas em matéria de 

orçamentação sensível ao género para 

reforçar o papel de controlo do 

Parlamento Europeu nestas questões; 

Or. en 

 

Alteração   71 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Salienta que a orçamentação sensível 

ao género é um dos instrumentos utilizados 

pelos responsáveis políticos para combater 

as disparidades entre os géneros; lamenta 

que o exercício de orçamentação sensível 

ao género tenha revelado que a perspetiva 

de género está longe de integrar todas as 

políticas, a todos os níveis e em todas as 

fases do processo de elaboração de 

políticas; 

13. Salienta que a orçamentação sensível 

ao género – sob a forma de planeamento, 

programação e orçamentação que 

contribui para o progresso da igualdade 

de género e o respeito dos direitos das 

mulheres – é um dos instrumentos 

utilizados pelos responsáveis políticos para 

combater as disparidades entre os géneros; 

lamenta que o exercício de orçamentação 

sensível ao género tenha revelado que a 

perspetiva de género está longe de integrar 

todas as políticas, a todos os níveis e em 

todas as fases do processo de elaboração de 

políticas; salienta que os responsáveis 

políticos devem ter em conta, na conceção 

do orçamento, os diferentes efeitos das 

despesas e receitas nas decisões para os 

homens e as mulheres; 

Or. en 
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Alteração   72 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Salienta que a orçamentação 

sensível ao género promove a 

responsabilização e a transparência no 

que diz respeito ao empenho dos governos 

na igualdade de género; faz notar que se 

as rubricas do orçamento não forem 

totalmente transparentes, isso prejudica a 

responsabilização financeira e orçamental 

e aumenta o risco de os objetivos em 

matéria de igualdade de género serem 

relegados para segundo plano, no 

contexto das decisões reais relativas às 

despesas; 

Or. en 

 

Alteração   73 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 14-A. Exorta a Comissão a realizar 

avaliações de impacto na perspetiva de 

género de qualquer nova proposta 

legislativa ou de política, com base na sua 

avaliação de impacto reforçada das novas 

propostas legislativas sobre os direitos 

fundamentais e a fim de garantir a 

irrepreensibilidade da UE na defesa dos 

direitos das mulheres; 

Or. en 
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Alteração   74 

Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Reitera a necessidade de uma afetação 

suficiente de recursos também a nível do 

Parlamento, com vista ao desenvolvimento 

de avaliações de impacto na perspetiva de 

género e de avaliações com base no 

género; 

15. Reitera a necessidade de uma afetação 

suficiente de recursos também a nível do 

Parlamento, com vista ao desenvolvimento 

de avaliações de impacto na perspetiva de 

género e de avaliações com base no 

género, de molde a incentivar as 

comissões a aproveitarem os 

conhecimentos internos (secretariado da 

comissão competente, departamento 

temático, biblioteca, etc.) e os 

conhecimentos externos, de outras 

instituições locais, regionais, nacionais e 

supranacionais, do domínio público ou 

privado, das pequenas e médias empresas 

ou das grandes empresas, bem como de 

universidades com atividades no domínio 

da igualdade de género; 

Or. ro 

 

Alteração   75 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Reitera a necessidade de uma afetação 

suficiente de recursos também a nível do 

Parlamento, com vista ao desenvolvimento 

de avaliações de impacto na perspetiva de 

género e de avaliações com base no 

género; 

15. Reitera a necessidade de uma afetação 

suficiente de recursos também a nível do 

Parlamento, com vista ao desenvolvimento 

de avaliações de impacto na perspetiva de 

género e de avaliações com base no 

género; salienta que as análises e as 

metodologias de recolha de dados devem 

ter em consideração as experiências das 
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pessoas transexuais e intersexuais; 

Or. en 

 

Alteração   76 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Reitera a necessidade de uma afetação 

suficiente de recursos também a nível do 

Parlamento, com vista ao desenvolvimento 

de avaliações de impacto na perspetiva de 

género e de avaliações com base no 

género; 

15. Reitera a necessidade de uma afetação 

suficiente de recursos também a nível do 

Parlamento, com vista ao desenvolvimento 

de avaliações de impacto na perspetiva de 

género e de avaliações com base no 

género, incluindo uma metodologia de 

recolha de dados sensível às experiências 

das pessoas LGBTI; 

Or. en 

 

Alteração   77 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Solicita ao EIGE que transmita 

periodicamente informações a todas as 

comissões, a fim de realçar a perspetiva 

de género em todos os domínios de ação 

política, e disponibilize os dados e os 

instrumentos desenvolvidos, como a 

plataforma de integração da perspetiva de 

género, como parte de um exercício mais 

abrangente de desenvolvimento de 

capacidades, dirigido igualmente ao 

pessoal e aos assistentes parlamentares; 

Suprimido 
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Or. pl 

 

Alteração   78 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Solicita ao EIGE que transmita 

periodicamente informações a todas as 

comissões, a fim de realçar a perspetiva de 

género em todos os domínios de ação 

política, e disponibilize os dados e os 

instrumentos desenvolvidos, como a 

plataforma de integração da perspetiva de 

género, como parte de um exercício mais 

abrangente de desenvolvimento de 

capacidades, dirigido igualmente ao 

pessoal e aos assistentes parlamentares; 

16. Solicita ao EIGE que transmita 

periodicamente informações a todas as 

comissões, a fim de realçar a perspetiva de 

género em todos os domínios de ação 

política, e disponibilize os dados e os 

instrumentos desenvolvidos, como a 

plataforma de integração da perspetiva de 

género, como parte de um exercício mais 

abrangente de desenvolvimento de 

capacidades, dirigido igualmente ao 

pessoal e aos assistentes parlamentares; 

solicita ao Serviços de Estudos que efetue 

investigação qualitativa e quantitativa 

regular e pormenorizada sobre os 

progressos na integração da perspetiva de 

género no Parlamento Europeu e no 

funcionamento da estrutura 

organizacional dedicada a esse fim; 

Or. en 

 

Alteração   79 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Lamenta que atualmente o Instituto 

Europeu para a Igualdade de Género 

(EIGE) não possua recursos suficientes 

para realizar todo o trabalho de que foi 

encarregado, pelo que é necessário 

assegurar que o orçamento do EIGE é 
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alterado de modo a corresponder ao seu 

amplo mandato; 

Or. en 

 

Alteração   80 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Sublinha a importância e o impacto 

positivo da utilização de linguagem neutra 

do ponto de vista do género nas suas 

atividades; reitera o seu apoio às 

orientações da Mesa em matéria de 

linguagem neutra do ponto de vista do 

género e à sua atualização contínua, com 

base igualmente nos instrumentos 

desenvolvidos a nível interinstitucional; 

17. Sublinha que a utilização de linguagem 

neutra do ponto de vista do género não 

pode nunca resultar na criação de termos 

que ridicularizem a ideia da igualdade de 

género; 

Or. pl 

 

Alteração   81 

Angelika Mlinar 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Sublinha a importância e o impacto 

positivo da utilização de linguagem neutra 

do ponto de vista do género nas suas 

atividades; reitera o seu apoio às 

orientações da Mesa em matéria de 

linguagem neutra do ponto de vista do 

género e à sua atualização contínua, com 

base igualmente nos instrumentos 

desenvolvidos a nível interinstitucional; 

17. Sublinha a importância e o impacto 

positivo da utilização de linguagem neutra 

do ponto de vista do género nas suas 

atividades; reitera o seu apoio às 

orientações da Mesa em matéria de 

linguagem neutra do ponto de vista do 

género e à sua atualização contínua, com 

base igualmente nos instrumentos 

desenvolvidos pelo EIGE e a nível 

interinstitucional; solicita a realização de 

formações específicas sobre a utilização 
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de linguagem neutra do ponto de vista do 

género para os serviços de tradução e 

interpretação; 

Or. en 

 

Alteração   82 

Angelika Mlinar 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 – parte introdutória 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Observa que, nas respostas aos 

questionários, foram salientados 

instrumentos específicos como sendo 

eficazes na integração da perspetiva de 

género nas atividades das comissões, 

nomeadamente: 

18. Observa que, nas respostas aos 

questionários sobre a situação da 

integração da perspetiva de género nas 

comissões parlamentares, foram 

salientados instrumentos específicos como 

sendo eficazes na integração da perspetiva 

de género nas atividades das comissões, 

nomeadamente: 

Or. en 

 

Alteração   83 

Angelika Mlinar 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 – travessão 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

- promover a avaliação ex ante e ex post 

dos projetos de propostas de legislação 

relativa a acordos futuros; 

- promover a avaliação ex ante e ex post 

dos projetos de propostas de legislação e de 

acordos futuros; 

Or. en 

 

Alteração   84 

Angelika Mlinar 
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Proposta de resolução 

N.º 18 – primeiro parágrafo (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 e recomenda vivamente o 

aprofundamento e a execução destes 

instrumentos nos trabalhos do 

Parlamento; 

Or. en 

 

Alteração   85 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Manifesta o seu total apoio ao 

desenvolvimento de formação específica e 

regular em matéria de integração da 

perspetiva de género, com recursos 

adequados e adaptada às necessidades 

específicas do Parlamento; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   86 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Manifesta o seu total apoio ao 

desenvolvimento de formação específica e 

regular em matéria de integração da 

perspetiva de género, com recursos 

adequados e adaptada às necessidades 

específicas do Parlamento; 

19. Manifesta o seu total apoio ao 

desenvolvimento de formação específica e 

regular em matéria de integração da 

perspetiva de género, com recursos 

adequados e adaptada às necessidades 

específicas do Parlamento; recomenda que 

as sessões de formação incluam 

informações sobre as formas de 
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discriminação múltiplas e intersetoriais 

das mulheres com deficiência, das 

mulheres migrantes e de minorias étnicas, 

das mulheres Roma, das mulheres idosas, 

das mães solteiras e das pessoas LGBTI; 

Or. en 

 

Alteração   87 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Manifesta o seu total apoio ao 

desenvolvimento de formação específica e 

regular em matéria de integração da 

perspetiva de género, com recursos 

adequados e adaptada às necessidades 

específicas do Parlamento; 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. en 

 

Alteração   88 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Manifesta o seu total apoio ao 

desenvolvimento de formação específica e 

regular em matéria de integração da 

perspetiva de género, com recursos 

adequados e adaptada às necessidades 

específicas do Parlamento; 

19. Manifesta o seu total apoio ao 

desenvolvimento de formação específica e 

regular em matéria de integração da 

perspetiva de género, com recursos 

adequados e adaptada às necessidades 

específicas do Parlamento; salienta a 

necessidade de formação obrigatória de 

curta duração sobre a integração da 

perspetiva de género – como sessões de 

duas horas – para todo o pessoal do 
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Secretariado do Parlamento que trabalha 

em domínios políticos, bem como de 

formação mais extensa para os cargos de 

gestão de nível médio e de topo, 

especificamente os chefes de unidade; 

solicita que a formação em matéria de 

integração da perspetiva de género seja 

disponibilizada aos deputados, aos 

assistentes e ao pessoal dos grupos 

políticos; 

Or. en 

 

Alteração   89 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-A. Destaca a necessidade de assegurar 

que todos os seus serviços estão 

conscientes das suas responsabilidades 

em matéria de integração da perspetiva de 

género, incluindo os responsáveis em 

matéria de recursos humanos, segurança 

e instalações; recomenda a introdução de 

orientações específicas de recursos 

humanos relativas às pessoas transexuais 

e intersexuais, bem como de instalações 

sanitárias neutras do ponto de vista do 

género, a fim de melhorar o bem-estar das 

pessoas transexuais e intersexuais no 

local de trabalho; salienta que os dados 

sobre o reconhecimento jurídico do 

género, passado ou em curso, devem ser 

protegidos; 

Or. en 

 

Alteração   90 

Angelika Mlinar 
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Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-A. Destaca a necessidade de assegurar 

que todos os seus serviços estão 

conscientes das suas responsabilidades 

em matéria de integração da perspetiva de 

género, incluindo os responsáveis em 

matéria de recursos humanos, segurança 

e instalações; sugere a introdução de 

orientações específicas de recursos 

humanos para aplicar de forma eficaz a 

integração da perspetiva de género, a fim 

de melhorar o bem-estar de todo o pessoal 

no local de trabalho, incluindo as pessoas 

transexuais e intersexuais; 

Or. en 

 

Alteração   91 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-A. Recorda que as avaliações e 

programas relativos à integração da 

perspetiva de género exigem também um 

acompanhamento eficaz, a fim de abordar 

a eficácia e os eventuais problemas de 

cada um deles; sublinha que é importante 

aplicar medidas corretivas, quando 

necessário, e desenvolver a integração da 

perspetiva de género no caso de se detetar 

uma falta de progressos após a sua 

aplicação; 

Or. en 

 

Alteração   92 
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Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-A. Recomenda que as sessões de 

formação abordem também as formas de 

discriminação múltiplas e intersetoriais 

das mulheres com deficiência, das 

mulheres migrantes e de minorias étnicas, 

das mulheres Roma, das mulheres idosas, 

das mães solteiras e das pessoas LGBTI; 

Or. en 

 

Alteração   93 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-B. Insta à criação dum sistema de 

acreditação, de modo a que as pessoas 

que tenham seguido uma formação sobre 

integração da perspetiva de género no 

Parlamento Europeu possam receber uma 

certificação formal, que possam utilizar 

com êxito durante a sua carreira 

profissional; 

Or. en 

 

Alteração   94 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 
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 19-C. Recomenda à direção de 

comunicação competente do Parlamento 

que inclua um teor mais forte de 

perspetiva de género na sua informação 

sobre o processo de definição de políticas 

do Parlamento; 

Or. en 

 

Alteração   95 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

Subtítulo 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

A integração da perspetiva de género no 

âmbito das atividades das comissões 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   96 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Reitera o pedido no sentido de 

respeitar o compromisso de elaboração de 

um relatório bianual sobre a integração 

da perspetiva de género no âmbito dos 

trabalhos do Parlamento; reconhece o 

papel que a rede para a integração da 

dimensão do género desempenha na 

avaliação da situação da integração da 

perspetiva de género em cada domínio de 

intervenção e recomenda que o 

questionário que serve de base para o 

relatório supracitado se torne um método 

anual de controlo; 

Suprimido 
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Or. pl 

 

Alteração   97 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 20-A. Destaca a necessidade de assegurar 

que todos os seus serviços estão 

conscientes das suas responsabilidades 

em matéria de integração da perspetiva de 

género, incluindo os responsáveis em 

matéria de recursos humanos, segurança 

e instalações, no que respeita à igualdade 

e à representação das mulheres, assim 

como ao bem-estar das pessoas LGBTI; 

Or. en 

 

Alteração   98 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 20-B. Constata a necessidade de melhorar 

o bem-estar das pessoas de todas as 

identidades de género no local de 

trabalho; recomenda a introdução de 

orientações específicas de recursos 

humanos que abordem as perspetivas das 

pessoas LGBTI; 

Or. en 

 

Alteração   99 
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Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 20-C. recomenda a introdução de 

instalações sanitárias neutras do ponto de 

vista do género e a proteção dos dados 

sobre o reconhecimento jurídico do 

género, passado ou em curso; 

Or. en 

 

Alteração   100 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Observa que, nas respostas aos 

questionários, os membros da rede 

geralmente responderam que, no seu 

domínio de intervenção específico, as 

necessidades específicas de género foram 

tidas em conta em várias atividades, tais 

como relatórios, alterações sobre a 

igualdade entre homens e mulheres, 

estudos, audições, missões e trocas de 

pontos de vista; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   101 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 



 

AM\1084307PT.doc 53/66 PE575.339v01-00 

 PT 

22. Lamenta que a grande maioria das 

comissões não tenha adotado nem 

debatido um plano de ação sobre a 

igualdade de género para as suas 

atividades; encoraja a rede para a 

integração da dimensão do género a 

adotar um plano de ação geral para a 

integração da perspetiva de género e a 

prever instrumentos de acompanhamento 

e de controlo; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   102 

Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Lamenta que a grande maioria das 

comissões não tenha adotado nem debatido 

um plano de ação sobre a igualdade de 

género para as suas atividades; encoraja a 

rede para a integração da dimensão do 

género a adotar um plano de ação geral 

para a integração da perspetiva de género e 

a prever instrumentos de acompanhamento 

e de controlo; 

22. Acolhe com agrado as iniciativas 

específicas nesse domínio adotadas por 

várias comissões parlamentares, 

mormente o relatório sobre o papel das 

mulheres na agricultura e nas zonas 

rurais e o papel das mulheres no 

desenvolvimento sustentável das zonas 

dependentes de pesca e lamenta que a 

grande maioria das comissões não tenha 

adotado nem debatido um plano de ação 

sobre a igualdade de género para as suas 

atividades;  encoraja a rede para a 

integração da dimensão do género a adotar 

um plano de ação geral para a integração 

da perspetiva de género e a prever 

instrumentos de acompanhamento e de 

controlo; 

Or. ro 

 

Alteração   103 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 
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Proposta de resolução 

N.º 22-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 22-A. Salienta a importância de o 

Presidente do Parlamento Europeu, o 

Secretário-Geral, o Grupo de Alto Nível 

para a Igualdade de Género e a 

Diversidade e a comissão competente 

colaborarem com todas as comissões e 

delegações para garantir que todas as 

comissões adotam um plano de ação em 

matéria de género; recomenda uma maior 

coordenação e cooperação recíprocas 

entre a rede para a integração da 

dimensão do género e o Grupo de Alto 

Nível para a Igualdade de Género e a 

Diversidade; recomenda que os 

presidentes da rede para a integração da 

dimensão de género procedam 

regularmente à informação e a trocas de 

pontos de vista com o Grupo de Alto Nível 

e que prestem informações nas reuniões 

da rede; 

Or. en 

 

Alteração   104 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 22-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 22-B. Insiste no imperativo de definir um 

procedimento e um calendário claros para 

a adoção de um plano de ação em matéria 

de género para cada comissão e 

delegação, incluindo um procedimento de 

reformulação e reapresentação de um 

plano no caso de o plano proposto ser 

rejeitado; 
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Or. en 

 

Alteração   105 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 22-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 22-C. Realça que o baixo índice de 

participação dos deputados nas reuniões 

da rede para a integração da dimensão do 

género é problemático; salienta a 

necessidade da participação ativa dos 

deputados; 

Or. en 

 

Alteração   106 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 22-D (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 22-D. Salienta a necessidade de os 

deputados e representantes do 

secretariado de cada comissão 

responsável pela integração da perspetiva 

de género se coordenarem e cooperarem 

com os deputados e o secretariado da 

comissão FEMM, com vista a um 

controlo mais eficaz da necessidade de 

incluir a perspetiva de género na política 

de trabalho de cada comissão e identificar 

os casos que requerem o contributo da 

comissão FEMM; 

Or. en 

 

Alteração   107 
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Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 22-E (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 22-E. Insta à partilha de boas práticas em 

matéria de integração da perspetiva de 

género entre as comissões e à divulgação 

de planos de ação modelo através da rede 

para a integração da dimensão de género; 

Or. en 

 

Alteração   108 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Sublinha a necessidade de avaliar 

cuidadosamente o funcionamento da rede 

para a integração da dimensão do género 

e de identificar formas de garantir um 

maior envolvimento e uma maior 

sensibilização dos membros da rede; 

recomenda que os membros da rede para 

a integração da dimensão do género 

sejam, sempre que possível, membros da 

Comissão dos Direitos da Mulher e da 

Igualdade dos Géneros; sugere contactos 

e intercâmbios regulares entre a comissão 

competente e a rede; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   109 

Monika Vana 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 
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Proposta de resolução Alteração 

23. Sublinha a necessidade de avaliar 

cuidadosamente o funcionamento da rede 

para a integração da dimensão do género e 

de identificar formas de garantir um maior 

envolvimento e uma maior sensibilização 

dos membros da rede; recomenda que os 

membros da rede para a integração da 

dimensão do género sejam, sempre que 

possível, membros da Comissão dos 

Direitos da Mulher e da Igualdade dos 

Géneros; sugere contactos e intercâmbios 

regulares entre a comissão competente e a 

rede; 

23. Sublinha a necessidade de avaliar 

cuidadosamente o funcionamento da rede 

para a integração da dimensão do género e 

de identificar formas de garantir um maior 

envolvimento e uma maior sensibilização 

dos membros da rede; recomenda que os 

membros da rede para a integração da 

dimensão do género sejam, sempre que 

possível, membros da Comissão dos 

Direitos da Mulher e da Igualdade dos 

Géneros; sugere contactos e intercâmbios 

regulares entre a comissão competente e a 

rede e reuniões mais frequentes da rede; 

Or. en 

 

Alteração   110 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Sublinha a necessidade de avaliar 

cuidadosamente o funcionamento da rede 

para a integração da dimensão do género e 

de identificar formas de garantir um maior 

envolvimento e uma maior sensibilização 

dos membros da rede; recomenda que os 

membros da rede para a integração da 

dimensão do género sejam, sempre que 

possível, membros da Comissão dos 

Direitos da Mulher e da Igualdade dos 

Géneros; sugere contactos e intercâmbios 

regulares entre a comissão competente e a 

rede; 

23. Sublinha a necessidade de avaliar 

cuidadosamente o funcionamento da rede 

para a integração da dimensão do género e 

de identificar formas de garantir um maior 

envolvimento e uma maior sensibilização 

dos membros da rede; recomenda que os 

membros e suplentes da rede para a 

integração da dimensão do género estejam 

empenhados na igualdade de género mas 

não sejam necessariamente membros da 

Comissão dos Direitos da Mulher, de modo 

a que um maior leque de membros 

trabalhe na integração da dimensão do 

género; sugere contactos e intercâmbios 

regulares entre a comissão competente e a 

rede; 

Or. en 
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Alteração   111 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 23-A. Recomenda que cada comissão 

organize, de dois em dois anos, uma 

audição sobre a integração da perspetiva 

de género no seu domínio de intervenção, 

coincidindo com a elaboração do relatório 

sobre a integração da perspetiva de 

género, e que cada plano de ação em 

matéria de género da comissão seja 

atualizado com base nas conclusões dessa 

audição; 

Or. en 

 

Alteração   112 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 23-B. Destaca a importância do papel dos 

membros de cada comissão que se 

ocupam da integração da perspetiva de 

género para facilitar a participação 

efetiva da comissão FEMM, através de 

alterações relativas à integração da 

perspetiva de género e pareceres, e insta a 

uma coordenação eficaz entre os 

membros da comissão FEMM 

responsáveis – em particular, os relatores 

e relatores-sombra – e os membros de 

ligação deste tema para fazerem parte do 

processo das alterações relativas à 

integração da perspetiva de género; 

reitera a necessidade de uma coordenação 
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estreita entre a comissão FEMM e os 

secretariados das comissões de fundo 

sobre as alterações relativas à integração 

da perspetiva de género e pareceres, de 

modo a assegurar a otimização da 

programação e planificação com vista a 

dar um contributo eficaz para o relatório 

de fundo; 

Or. en 

 

Alteração   113 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Recomenda que a rede para a 

integração da dimensão do género seja 

copresidida pela comissão competente e 

por outro membro da rede, sendo este 

último nomeado rotativamente de entre as 

diferentes comissões, a fim de indicar que 

a integração da perspetiva de género 

envolve todas as comissões; 

Suprimido 

Or. pl 

 

Alteração   114 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 
Proposta de resolução Alteração 

25. Defende que um relator permanente 

sobre a integração da perspetiva de 

género irá reforçar a atual estrutura, 

proporcionar estabilidade à cooperação 

entre a rede para a integração da 

dimensão do género e a comissão 

Suprimido 
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competente e estabelecer uma relação 

duradoura com os restantes organismos 

de integração da perspetiva de género do 

Parlamento; 

Or. pl 

 

Alteração   115 

Angelika Mlinar 

 

Proposta de resolução 

N.º 25-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 25-A. Considera que tem de ser criado um 

órgão de controlo interno para 

acompanhar e avaliar ex post a execução 

de instrumentos e ações relativas a ambas 

as dimensões da integração da perspetiva 

de género; 

Or. en 

 

Alteração   116 

Julie Ward, Clare Moody, Mary Honeyball, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 25-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 25-A. Recomenda um maior 

acompanhamento do desempenho dos 

funcionários do secretariado responsáveis 

pela integração da perspetiva de género 

em cada comissão, bem como critérios 

claros em matéria de seleção e 

desempenho; 

Or. en 
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Alteração   117 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 25-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 25-B. Sugere que a Conferência dos 

Presidentes e dos presidentes das 

delegações avalie duas vezes por ano os 

progressos da integração da perspetiva de 

género nas comissões e delegações, em 

coordenação com e tendo em conta o 

contributo da rede para a integração da 

dimensão de género e da comissão 

competente; 

Or. en 

 

Alteração   118 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 

26. Considera que o reforço das relações 

interinstitucionais irá melhorar o equilíbrio 

entre homens e mulheres na elaboração das 

políticas da UE; observa que ainda não foi 

criada uma cooperação estruturada sobre a 

integração da perspetiva de género com 

outros parceiros institucionais, 

nomeadamente com a Comissão e com o 

EIGE; insta a Comissão a propor um 

enquadramento adequado para a criação de 

uma cooperação interinstitucional sobre a 

integração da perspetiva de género que 

também envolva outras partes 

interessadas neste domínio; 

26. Considera que o reforço das relações 

interinstitucionais irá melhorar o equilíbrio 

entre homens e mulheres na elaboração das 

políticas da UE; observa que ainda não foi 

criada uma cooperação estruturada sobre a 

integração da perspetiva de género com 

outros parceiros institucionais, 

nomeadamente com a Comissão e com o 

EIGE; insta a Comissão a propor um 

enquadramento adequado para a criação de 

uma cooperação interinstitucional sobre a 

integração da perspetiva de género; 

Or. pl 
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Alteração   119 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 

26. Considera que o reforço das relações 

interinstitucionais irá melhorar o equilíbrio 

entre homens e mulheres na elaboração das 

políticas da UE; observa que ainda não foi 

criada uma cooperação estruturada sobre a 

integração da perspetiva de género com 

outros parceiros institucionais, 

nomeadamente com a Comissão e com o 

EIGE; insta a Comissão a propor um 

enquadramento adequado para a criação de 

uma cooperação interinstitucional sobre a 

integração da perspetiva de género que 

também envolva outras partes interessadas 

neste domínio; 

26. Considera que o reforço das relações 

interinstitucionais irá melhorar o equilíbrio 

entre homens e mulheres na elaboração das 

políticas da UE; observa que ainda não foi 

criada uma cooperação estruturada sobre a 

integração da perspetiva de género com 

outros parceiros institucionais, 

nomeadamente com a Comissão, o 

Conselho e o EIGE; insta a Comissão a 

propor um enquadramento adequado para a 

criação de uma cooperação 

interinstitucional sobre a integração da 

perspetiva de género - como a criação de 

um grupo de alto nível para a integração 

da perspetiva de género - que também 

envolva outras partes interessadas neste 

domínio; 

Or. en 

 

Alteração   120 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 26-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 26-A. Insta a utilizar o seu poder para 

fazer avançar a integração da perspetiva 

de género nas ações políticas mais vastas; 

salienta que tal deverá ser feito de forma 

mais ativa no que respeita ao processo do 

Semestre Europeu, no qual podem ser 

utilizados indicadores sobre a integração 

da perspetiva de género para aferir o 

desempenho dos Estados-Membros e para 

destacar se os seus esforços não 
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acompanham os objetivos de igualdade de 

género acordados a nível da UE; 

Or. en 

 

Alteração   121 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 
Proposta de resolução Alteração 

27. Recomenda que o Provedor de Justiça 

Europeu transmita anualmente dados ao 

grupo de alto nível para a igualdade de 

género e a diversidade do Parlamento, no 

que diz respeito às denúncias de má 

administração relativas à igualdade de 

género no Parlamento, com o devido 

respeito pela decisão do Parlamento 

Europeu relativa ao estatuto e às condições 

gerais de exercício das funções de 

Provedor de Justiça Europeu; 

27. Recomenda que o Provedor de Justiça 

Europeu inclua no seu relatório anual 

dados relativos às denúncias de má 

administração relativas à igualdade de 

género no Parlamento, com o devido 

respeito pela decisão do Parlamento 

Europeu relativa ao estatuto e às condições 

gerais de exercício das funções de 

Provedor de Justiça Europeu; 

Or. pl 

 

Alteração   122 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 
Proposta de resolução Alteração 

28. Considera que o intercâmbio de boas 

práticas com outras organizações irá 

reforçar o desenvolvimento de capacidades 

e a eficácia do Parlamento na aplicação da 

integração da perspetiva de género; solicita 

que o intercâmbio de boas práticas seja 

organizado a todos os níveis com outras 

instituições e organizações, como a ONU 

Mulheres, o Conselho da Europa, as 

28. Considera que o intercâmbio de boas 

práticas com outras organizações -

 selecionadas com base em critérios 

objetivos - irá reforçar o desenvolvimento 

de capacidades e a eficácia do Parlamento 

na aplicação da integração da perspetiva de 

género; incentiva a participação em 

programas específicos de reforço de 

capacidades de outras organizações 
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instituições da UE e as partes interessadas 

envolvidas na promoção da igualdade 

entre homens e mulheres, como, por 

exemplo, organismos que promovem a 

igualdade de género, parceiros sociais e 

ONG; incentiva a participação em 

programas específicos de reforço de 

capacidades de outras organizações 

internacionais e a obtenção do apoio destas 

para a organização de programas 

orientados de integração da dimensão de 

género; 

internacionais e a obtenção do apoio destas 

para a organização de programas 

orientados de integração da dimensão de 

género; 

Or. pl 

 

Alteração   123 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 
Proposta de resolução Alteração 

29. Salienta a necessidade de cooperar 

igualmente com os parlamentos nacionais, 

de estabelecer contactos e trocas de pontos 

de vista regulares, a fim de continuar a 

desenvolver boas práticas em prol da 

integração da perspetiva de género; sugere 

a organização de uma reunião 

interparlamentar sobre a integração da 

perspetiva de género; 

29. Salienta a necessidade de cooperar 

igualmente com os parlamentos nacionais, 

de estabelecer contactos e trocas de pontos 

de vista regulares, a fim de continuar a 

desenvolver boas práticas em prol da 

integração da perspetiva de género; 

recorda que a UE não tem competência 

para interferir na composição dos 

parlamentos nacionais e que as quotas de 

género nas listas eleitorais para as 

eleições para o Parlamento Europeu se 

revelaram um meio ineficaz de garantir a 

igualdade de género; 

Or. pl 

 

Alteração   124 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody 

 

Proposta de resolução 

N.º 29 
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Proposta de resolução Alteração 

29. Salienta a necessidade de cooperar 

igualmente com os parlamentos nacionais, 

de estabelecer contactos e trocas de pontos 

de vista regulares, a fim de continuar a 

desenvolver boas práticas em prol da 

integração da perspetiva de género; sugere 

a organização de uma reunião 

interparlamentar sobre a integração da 

perspetiva de género; 

29. Salienta a necessidade de cooperar 

igualmente com os parlamentos nacionais, 

de estabelecer contactos e trocas de pontos 

de vista regulares, a fim de continuar a 

desenvolver boas práticas em prol da 

integração da perspetiva de género; sugere 

a organização de reuniões 

interparlamentares regulares sobre a 

integração da perspetiva de género; 

Or. en 

 

Alteração   125 

Clare Moody, Julie Ward, Viorica Dăncilă 

 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 
Proposta de resolução Alteração 

29. Salienta a necessidade de cooperar 

igualmente com os parlamentos nacionais, 

de estabelecer contactos e trocas de pontos 

de vista regulares, a fim de continuar a 

desenvolver boas práticas em prol da 

integração da perspetiva de género; sugere 

a organização de uma reunião 

interparlamentar sobre a integração da 

perspetiva de género; 

29. Salienta a necessidade de ter um 

diálogo aberto e contínuo com os 

parlamentos nacionais, a fim de estabelecer 

trocas de pontos de vista regulares e trocas 

de novas técnicas e de prestar 

informações sobre as avaliações de 

impacto nas políticas, com vista a 

promover uma abordagem partilhada e 
continuar a desenvolver boas práticas em 

prol da integração da perspetiva de género; 

sugere a organização de uma reunião 

interparlamentar sobre a integração da 

perspetiva de género; 

Or. en 

 

Alteração   126 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 29-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 29-A. Observa que a avaliação externa 

encomendada pelo Parlamento intitulada 

«Gender Mainstreaming in Committees 

and Delegations of the European 

Parliament» (abordagem integrada da 

igualdade entre mulheres e homens no 

âmbito das comissões e delegações do 

Parlamento Europeu) concluiu que o 

trabalho da Comissão dos Direitos da 

Mulher no processo legislativo no 

Parlamento é largamente ineficaz, uma 

vez que as suas recomendações não são 

tidas em conta pelas comissões 

especializadas; consequentemente, 

convida o Tribunal de Contas – em 

conformidade com os requisitos de 

transparência e eficácia da gestão 

financeira a nível europeu – a submeter 

as estruturas e atividades em matéria de 

integração da perspetiva de género do 

Parlamento Europeu, em particular, e de 

outras instituições e órgãos da União, em 

geral, a uma análise de custo-benefício 

exaustiva; 

Or. de 

 


