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Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 4, do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A8-0034/2016 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a integração da perspetiva de género nas 

atividades do Parlamento Europeu 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 2.º e o artigo 3.º, n.º 3, segundo parágrafo, do Tratado da União 

Europeia (TUE), bem como o artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE), 

– Tendo em conta o artigo 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 

– Tendo em conta a Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais (CEDH), 

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, 

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), de 1979, 

– Tendo em conta a definição do termo «género», dada em 3 de dezembro de 2015 pela 

Comissária Vĕra Jourová, em nome da Comissão
1
, 

– Tendo em conta o Pacto Europeu para a Igualdade de Género (2011-2020) adotado pelo 

Conselho Europeu em março de 2011, 

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado 

«Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Compromisso estratégico para 

a igualdade de género 2016-2019) (SWD(2015)0278), 

– Tendo em conta a Estratégia para a Igualdade de Género 2014-2017 do Conselho da 

Europa, 

– Tendo em conta o estudo do Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) 

                                                 
1
 Perguntas parlamentares, 3 de dezembro de 2015, (E-012868/2015), resposta de Vĕra Jourová, em nome da 

Comissão, http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-012868&language=EN. 
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intitulado «Advancing women in political decision-making – Way forward» (Promoção 

das mulheres na tomada de decisão política: caminho a seguir), publicado em 2015, 

– Tendo em conta as conclusões e recomendações do relatório do EIGE sobre 

«Parlamentos sensíveis à questão de género: uma avaliação global das boas práticas», 

publicado em 2011, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 21 de fevereiro de 1996, intitulada 

«Integrar a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no conjunto das 

políticas e das ações comunitárias» (COM(1996)0067), na qual se comprometia a 

«promover a igualdade entre homens e mulheres no conjunto das [suas] ações e das 

[suas] políticas a todos os níveis», consagrando efetivamente o princípio da integração 

da dimensão de género, 

– Tendo em conta o estudo intitulado «The EU Budget for Gender Equality» (Orçamento 

da UE para a igualdade de género), publicado em 2015 pelo Departamento Temático D 

do Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a nota intitulada «Guidance on the development of gender equality and 

the empowerment of women policies» (Orientações políticas sobre o desenvolvimento 

da igualdade de género e a emancipação das mulheres), publicada pela ONU Mulheres, 

em maio de 2014, 

– Tendo em conta o documento intitulado «Advances in EU Gender Equality: Missing the 

mark?» (Progressos em matéria de igualdade de género na UE: falhar o alvo?), 

publicado em 2014 pela European Policy Institutes Network, 

– Tendo em conta as competências da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade 

dos Géneros:  

1. definição, fomento e proteção dos direitos da mulher na União e medidas da UE 

na matéria; 

2. promoção dos direitos da mulher nos países terceiros; 

3. política da igualdade de oportunidades, incluindo a promoção da igualdade entre 

homens e mulheres no que se refere às suas oportunidades no mercado de trabalho 

e ao tratamento no trabalho; 

4. eliminação de todas as formas de violência e discriminação com base no sexo; 

5. aplicação e desenvolvimento do princípio da integração da perspetiva de género 

em todos os setores; 

6. acompanhamento e aplicação dos acordos e convenções internacionais 

relacionados com os direitos da mulher; 

7. fomento da sensibilização para os direitos da mulher, 
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– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de dezembro de 2013, sobre saúde e direitos 

sexuais e reprodutivos
1
, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 

Géneros (A8-0034/2016), 

A. Considerando que o artigo 8.º do TFUE determina que «a União terá por objetivo 

eliminar as desigualdades e promover a igualdade entre homens e mulheres» e que o 

artigo 2.º do TUE consagra o princípio da igualdade entre homens e mulheres como 

valor da União; 

B. Considerando que o artigo 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais estipula que deve 

ser garantida a igualdade entre homens e mulheres e que o artigo 6.º do TUE reconhece 

que a Carta tem o mesmo valor jurídico que os Tratados; 

C. Considerando que, como reconhecido pela Comissão, a integração da perspetiva de 

género baseia-se no artigo 8.º do TFUE, que determina que «na realização de todas as 

suas ações, a União terá por objetivo eliminar as desigualdades e promover a igualdade 

entre homens e mulheres»; 

D. 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; 

1. Manifesta a sua determinação em promover a igualdade entre homens e mulheres na 

vida política, profissional e familiar; 

2. Insta à criação de um ambiente favorável à participação das mulheres em funções de 

decisão a todos os níveis, por exemplo, através de medidas que permitam a conciliação 

da vida profissional com a vida privada e familiar e medidas de ação positiva; 

3. Declara que não tenciona ir além dos instrumentos existentes para a integração da 

perspetiva de género, os quais foram criados em conformidade com as Cartas e os 

Tratados europeus ratificados; 

4. Salienta a necessidade de eliminar todos os obstáculos que geram desigualdades entre 

mulheres e homens; 

5. Considera que o intercâmbio de boas práticas com organizações da sociedade civil 

reforçará a capacidade e a eficácia do Parlamento na concretização da igualdade de 

género em termos de tratamento e direitos;  

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 

e aos governos dos Estados-Membros. 

Or. en 

                                                 
1
 Textos aprovados, P7_TA(2013)0548. 


