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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 regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União procura promover, 
desenvolver e consolidar os valores da 
liberdade, da democracia, do respeito pelos 
direitos humanos, pelas liberdades 
fundamentais, pelos princípios da 
igualdade e do Estado de direito, valores 
em que se baseia, através do diálogo e da 
cooperação com os países terceiros.

(3) A União procura promover, 
desenvolver e consolidar os valores da 
liberdade, da democracia, do respeito pelos 
direitos humanos, pelas liberdades 
fundamentais, pelos direitos das mulheres, 
pela igualdade de género e pelos 
princípios da igualdade e do Estado de 
direito, valores em que se baseia, através 
do diálogo e da cooperação com os países 
terceiros.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No âmbito da Política Europeia de 
Vizinhança, a União oferece aos países 
vizinhos uma relação privilegiada, 
alicerçada num compromisso mútuo para a 
promoção dos valores da democracia e dos 
direitos humanos, do Estado de direito, da 
boa governação e dos princípios da 
economia de mercado e do 
desenvolvimento sustentável.

(5) No âmbito da Política Europeia de 
Vizinhança, a União oferece aos países 
vizinhos uma relação privilegiada, 
alicerçada num compromisso mútuo para a 
promoção dos valores da democracia e dos 
direitos humanos, da igualdade de género, 
do Estado de direito, da boa governação e 
dos princípios da economia de mercado e 
do desenvolvimento sustentável.
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Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A igualdade de género e a luta contra 
a discriminação deve ser um objetivo 
transversal em todas as ações 
empreendidas no âmbito do presente 
regulamento.

(21) A igualdade de género e a luta contra 
a discriminação deve ser um objetivo 
transversal em todas as ações 
empreendidas no âmbito do presente 
regulamento, tendo em conta o papel das 
mulheres nas transições democráticas. A 
fim de reforçar a posição das mulheres 
nos países parceiros, cumpre dedicar 
particular atenção ao apoio às 
organizações de mulheres e à sociedade 
civil, ao reforço das capacidades, à 
promoção da cooperação entre as 
organizações de mulheres na União e os 
seus homólogos nos países parceiros e ao 
intercâmbio de práticas de excelência e de 
formação.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A promoção dos direitos das 
mulheres e da igualdade entre homens e 
mulheres, o aumento da presença das 
mulheres nos processos decisórios aos 
níveis político e económico e na educação 
e no mercado de trabalho, a fim de 
contribuir para a emancipação das 
mulheres, a garantia da aplicação do 
princípio da tolerância zero em relação à 
violência contra as mulheres e a proteção



PA\898821PT.doc 5/8 PE487.718v01-00

PT

das mulheres vítimas de violência, a luta 
contra a impunidade, contra o tráfico de 
seres humanos e contra os casamentos 
forçados, o respeito da saúde sexual e 
reprodutiva e dos direitos conexos e a 
promoção do envolvimento da sociedade 
civil na consecução destes objetivos, bem 
como no processo de integração da 
perspetiva de género, a fim de alcançar a 
verdadeira democracia;

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A consecução destes objetivos será 
aferida, nomeadamente, através dos 
relatórios periódicos da UE sobre a 
execução da política setorial e, quanto às 
alíneas a), d) e e) do n.º 2, de indicadores 
estabelecidos por organizações 
internacionais e outros organismos 
relevantes; as alíneas b), c) e d) do n.º 2, 
serão aferidas em função da adoção pelos 
países parceiros do quadro regulamentar da 
UE; e as alíneas c) e f) do n.º 2, pelo 
número de acordos e de ações de 
cooperação relevantes. Os indicadores 
incluem, nomeadamente, a realização de 
eleições democráticas devidamente 
acompanhadas por observadores, o nível de 
corrupção, os fluxos comerciais, 
indicadores que permitam medir as 
disparidades económicas internas, 
incluindo os níveis de emprego.

3. A consecução destes objetivos será 
aferida, nomeadamente, através dos 
relatórios periódicos da UE sobre a 
execução da política setorial e, quanto às 
alíneas a), a-A), d) e e) do n.º 2, de 
indicadores estabelecidos por organizações 
internacionais e outros organismos 
relevantes; as alíneas b), c) e d) do n.º 2, 
serão aferidas em função da adoção pelos 
países parceiros do quadro regulamentar da 
UE; e as alíneas c) e f) do n.º 2, pelo 
número de acordos e de ações de 
cooperação relevantes. Os indicadores 
incluem, nomeadamente, a realização de 
eleições democráticas devidamente 
acompanhadas por observadores, o nível de 
corrupção, os fluxos comerciais, 
indicadores que permitam medir as 
disparidades económicas internas, 
incluindo os níveis de emprego.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Diferenciação, parceria e 
cofinanciamento O apoio concedido pela 
União ao abrigo do presente regulamento a 
cada país parceiro será diferenciado quanto 
à forma e ao valor, em função da 
determinação demonstrada pelo país 
parceiro na realização de reformas e dos 
progressos alcançados na aplicação dessas 
reformas. Esta diferenciação deve refletir o 
nível de ambição da parceria desse país 
com a União, os progressos obtidos no 
desenvolvimento de uma democracia plena 
e sustentável, a evolução da realização dos 
objetivos de reforma acordados, as 
necessidades e capacidades do país e o 
impacto potencial do apoio da União.

1. Diferenciação, parceria e 
cofinanciamento O apoio concedido pela 
União ao abrigo do presente regulamento a 
cada país parceiro será diferenciado quanto 
à forma e ao valor, em função da 
determinação demonstrada pelo país 
parceiro na realização de reformas e dos 
progressos alcançados na aplicação dessas 
reformas. Esta diferenciação deve refletir o 
nível de ambição da parceria desse país 
com a União, os progressos obtidos no 
desenvolvimento de uma democracia plena 
e sustentável e na concretização do 
objetivo de igualdade entre homens e 
mulheres, a evolução da realização dos 
objetivos de reforma acordados, as 
necessidades e capacidades do país e o 
impacto potencial do apoio da União.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio da União ao abrigo do presente 
regulamento deve, em princípio, ser definido 
em parceria com os beneficiários. Para a 
preparação, execução e acompanhamento do 
apoio da União, a parceria deve envolver, 
conforme o caso, as autoridades nacionais, 
regionais e locais, as outras partes 
interessadas, a sociedade civil, os parceiros 
sociais e outros intervenientes não estatais.

2. O apoio da União ao abrigo do presente 
regulamento deve, em princípio, ser definido 
em parceria com os beneficiários. Para a 
preparação, execução e acompanhamento do 
apoio da União, a parceria deve envolver, 
conforme o caso, as autoridades nacionais, 
regionais e locais, as outras partes 
interessadas, a sociedade civil, os parceiros 
sociais e outros intervenientes não estatais, 
incluindo representantes das organizações 
de mulheres e das organizações de jovens.
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Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. No contexto da programação, 
cumpre dedicar particular atenção ao 
reforço das capacidades da sociedade 
civil, nomeadamente no caso das 
organizações de mulheres e das 
organizações de jovens dos países 
parceiros, incluindo a facilitação do 
contacto e da cooperação com os seus 
homólogos na União e do intercâmbio de 
práticas de excelência. 

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Em caso de crise ou de ameaças à 
democracia, ao Estado de direito, aos 
direitos humanos ou às liberdades 
fundamentais, ou de catástrofes naturais ou 
provocadas pelo homem, pode realizar-se 
um reexame ad hoc dos documentos de 
programação. Este reexame de emergência 
deve garantir a coerência entre o apoio 
prestado pela União no âmbito do presente 
regulamento e dos outros instrumentos 
financeiros da União. O reexame de 
emergência pode conduzir à adoção de 
documentos de programação revistos. 
Nesse caso, a Comissão deve enviar os 
documentos de programação revistos ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, a título 

9. Em caso de crise ou de ameaças à 
democracia, ao Estado de direito, aos 
direitos humanos ou às liberdades 
fundamentais, incluindo os direitos das 
mulheres, ou de catástrofes naturais ou 
provocadas pelo homem, pode realizar-se 
um reexame ad hoc dos documentos de 
programação. Este reexame de emergência 
deve garantir a coerência entre o apoio 
prestado pela União no âmbito do presente 
regulamento e dos outros instrumentos 
financeiros da União. O reexame de 
emergência pode conduzir à adoção de 
documentos de programação revistos. 
Nesse caso, a Comissão deve enviar os 
documentos de programação revistos ao 
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de informação, no prazo de um mês a 
contar da sua adoção.

Parlamento Europeu e ao Conselho, a título 
de informação, no prazo de um mês a 
contar da sua adoção.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das disposições sobre a 
suspensão da ajuda nos acordos de parceria 
e cooperação e nos acordos de associação 
com os países e regiões parceiros, quando 
um país parceiro não respeitar os princípios 
da democracia, do Estado de direito e do 
respeito pelos direitos humanos e 
liberdades fundamentais, a União deve 
convidar o país em causa a proceder a 
consultas tendo em vista encontrar uma 
solução aceitável para ambas as partes, 
exceto em casos de especial urgência. 
Quando as consultas com o país em 
questão não conduzirem a uma solução 
aceitável por ambas as partes, ou se as 
consultas forem recusadas, ou em casos de 
especial urgência, o Conselho pode tomar 
as medidas adequadas em conformidade 
com o disposto no artigo 215.°, n.° 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, que podem incluir a suspensão 
parcial ou total do apoio da União.

Sem prejuízo das disposições sobre a 
suspensão da ajuda nos acordos de parceria 
e cooperação e nos acordos de associação 
com os países e regiões parceiros, quando 
um país parceiro não respeitar os princípios 
da democracia, do Estado de direito e do 
respeito pelos direitos humanos e 
liberdades fundamentais, incluindo os 
direitos das mulheres, a União deve 
convidar o país em causa a proceder a 
consultas tendo em vista encontrar uma 
solução aceitável para ambas as partes, 
exceto em casos de especial urgência. 
Quando as consultas com o país em 
questão não conduzirem a uma solução 
aceitável por ambas as partes, ou se as 
consultas forem recusadas, ou em casos de 
especial urgência, o Conselho pode tomar 
as medidas adequadas em conformidade 
com o disposto no artigo 215.°, n.° 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, que podem incluir a suspensão 
parcial ou total do apoio da União.

Or. en


