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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 
Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto do Conselho Alteração

(3) O SEAE apoia o Alto Representante no 
desempenho do seu mandato de conduzir a 
Política Externa e de Segurança Comum 
("PESC") da União Europeia e de 
assegurar a coerência da acção externa da 
UE. O SEAE apoia o Alto Representante 
na sua qualidade de Presidente do 
Conselho dos Negócios Estrangeiros, sem 
prejuízo das atribuições habituais do 
Secretariado-Geral do Conselho. O SEAE 
apoia igualmente o Alto Representante, na 
sua qualidade de Vice-Presidente da 
Comissão, no desempenho, no âmbito da 
Comissão, das responsabilidades que 
incumbem a esta instituição no domínio 
das relações externas e na coordenação dos 
demais aspectos da acção externa da 
União, sem prejuízo das atribuições 
normais dos serviços da Comissão.

(3) (Não se aplica à língua portuguesa).

Or. en
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Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 10-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

(10-A) Recorda-se que o princípio da 
igualdade de oportunidades e da 
igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres em matéria de emprego e 
trabalho está consagrado no artigo n.º 
157 do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, dispondo-se já de um 
vasto corpo legislativo em matéria de 
igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres no âmbito do acesso ao emprego 
e das condições de trabalho.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.° 1

Texto do Conselho Alteração

1. O SEAE é gerido por um Secretário-
Geral, que actua sob a autoridade do Alto 
Representante. O Secretário-Geral toma 
todas as medidas necessárias para 
assegurar o bom funcionamento do SEAE, 
incluindo a sua gestão administrativa e 
orçamental. Assegura uma coordenação 
eficaz entre todos os serviços da 
administração central e com as delegações 
da União, e representa o SEAE.

1. O SEAE é gerido por um Secretário-
Geral, que actua sob a autoridade do Alto 
Representante. O Secretário-Geral toma 
todas as medidas necessárias para 
assegurar o bom funcionamento do SEAE, 
incluindo a sua gestão administrativa e 
orçamental. O Secretário-Geral assegura 
uma coordenação eficaz entre todos os 
serviços da administração central e com as 
delegações da União, e representa o SEAE.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de decisão
Artigo 4 - n.º 3 – parágrafo 2 – travessão 2-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

- um departamento com competência para 
assegurar a integração da dimensão de 
género em todas as políticas, chefiado por 
um coordenador de alto nível para a 
igualdade de género.

Or. en

Alteração 5

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafos 1 e 2

Texto do Conselho Alteração

2. Cada delegação da União é chefiada por 
um Chefe de Delegação.

2. Cada delegação da União é chefiada por 
um Chefe de Delegação. Procurar-se-á 
obter uma distribuição 50/50 entre 
homens e mulheres a nível de Chefe de 
Delegação.

Todo o pessoal da delegação, 
independentemente do seu estatuto e no 
exercício de todas as suas actividades, fica 
sob a autoridade do Chefe de Delegação,
que responde perante o Alto Representante 
pela gestão global do trabalho da delegação 
e pela coordenação de todas as acções da 
União.

Todo o pessoal da delegação, 
independentemente do seu estatuto e no 
exercício de todas as suas actividades, fica 
sob a autoridade do Chefe de Delegação. O 
Chefe de Delegação responde perante o 
Alto Representante pela gestão global do 
trabalho da delegação e pela coordenação 
de todas as acções da União.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.° 6

Texto do Conselho Alteração

6. Todas as nomeações para o SEAE serão 
baseadas no mérito e numa base geográfica 
tão alargada quanto possível. O pessoal do 
SEAE deve contar com uma presença 
significativa de nacionais de todos os 
Estados-Membros.

6. Todas as nomeações para o SEAE serão 
baseadas no mérito e numa base geográfica 
tão alargada quanto possível e garantirão o 
equilíbrio de género a todos os níveis. O 
pessoal do SEAE deve contar com uma 
presença significativa de nacionais de 
todos os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.° 9

Texto do Conselho Alteração

9. O Alto Representante estabelece os 
processos de selecção do pessoal do SEAE, 
que se basearão no mérito e numa base 
geográfica tão alargada quanto possível, 
em conformidade com o Estatuto e o 
Regime aplicável aos Outros Agentes, 
tendo devidamente em atenção o 
equilíbrio entre homens e mulheres.

9. O Alto Representante estabelece os 
processos de selecção do pessoal do SEAE, 
que se basearão no mérito e numa base 
geográfica tão alargada quanto possível, 
em conformidade com o Estatuto e o 
Regime aplicável aos Outros Agentes, 
garantindo o equilíbrio entre homens e 
mulheres a todos os níveis.

Or. en

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.° 13

Texto do Conselho Alteração

13. Serão tomadas medidas para ministrar 
ao pessoal do SEAE uma formação comum 
adequada, assente, nomeadamente, nas 

13. Serão tomadas medidas para ministrar 
ao pessoal do SEAE uma formação comum 
adequada, assente, nomeadamente, nas 
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práticas e estruturas nacionais. O Alto 
Representante tomará providências nesse 
sentido no ano subsequente à entrada em 
vigor da presente decisão.

práticas e estruturas nacionais. Esta 
formação incluirá estratégias e métodos 
relevantes nos domínios da igualdade de 
género e da integração das questões de 
género em toda as políticas. O Alto 
Representante tomará providências nesse 
sentido no ano subsequente à entrada em 
vigor da presente decisão.

Or. en

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.° 4-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

4-A. A Secção SEAE do Orçamento Geral 
da União Europeia deve prever meios 
destinados a promover a igualdade de 
género e a capacitação das mulheres no 
domínio das relações externas.

Or. en

Alteração 10

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.° 2

Texto do Conselho Alteração

2. O Alto Representante apresentará ao 
Conselho, em 2012, um relatório sobre o 
funcionamento do SEAE.

2. O Alto Representante apresentará ao 
Conselho, em 2012, um relatório sobre o 
funcionamento do SEAE. O relatório 
incluirá informações e dados objectivos, 
fiáveis e comparáveis sobre a igualdade 
entre homens e mulheres no seio do 
SEAE e uma análise da necessidade de 
desenvolver ferramentas apropriadas para 
efeitos de eliminação de todas as formas 
de discriminação em razão do sexo.
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