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Pergunta com pedido de resposta oral O-000050/2020
ao Conselho
Artigo 136.º do Regimento
Adrián Vázquez Lázara
em nome da Comissão dos Assuntos Jurídicos
Evelyn Regner
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Assunto: Proposta de diretiva relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no cargo 
de administrador não-executivo das empresas cotadas em bolsa e a outras medidas 
conexas (COM(2012)0614)

Em novembro de 2012, a Comissão apresentou uma proposta de diretiva relativa à melhoria do 
equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de administrador não-executivo das empresas cotadas 
em bolsa e a outras medidas conexas.

A proposta «Mulheres nos Conselhos de Administração» estabeleceu como objetivo que, pelo 
menos, 40 % dos cargos não-executivos nos conselhos de administração das empresas devem ser 
ocupados por profissionais do sexo sub-representado no setor privado até 2020 e nas empresas 
públicas cotadas em bolsa até 2018. A diretiva subsequente contribuiria para a consecução do 
princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres, mediante o estabelecimento de um 
quadro segundo o qual as empresas cotadas em bolsa devem ter em conta a reserva de talentos 
existente de candidatas e candidatos a cargos de administrador não-executivo em empresas cotadas 
em bolsa, sem interferir nas escolhas concretas das empresas no que respeita a cada administrador. 
A diretiva teria repercussões positivas adicionais na diversidade de género em toda a carreira 
profissional, uma vez que os conselhos de administração desempenham um papel essencial na 
nomeação dos cargos superiores e na definição das políticas de recursos humanos das empresas.

Em novembro de 2013, o Parlamento adotou, por uma maioria de todos os partidos, a sua posição 
em primeira leitura sobre a proposta, com muito poucas alterações, o que demonstra a sua vontade 
de chegar a um acordo com o Conselho. Não obstante, o Conselho ainda não adotou a sua posição 
em primeira leitura sobre a proposta. O Parlamento incentivou, por diversas vezes, o Conselho a 
realizar progressos relativamente ao dossiê, mais recentemente num debate na sessão plenária 
de 31 de janeiro de 2019, tendo apelado, em fevereiro de 2019 e em janeiro de 2020, ao seu 
desbloqueio, a fim de contribuir para a eliminação do teto de vidro nas empresas.

A Comissão comprometeu-se recentemente a exercer pressão no sentido da adoção da proposta no 
âmbito da sua Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025. Em 25 de maio de 2020, a Vice-
Presidente Věra Jourová informou os membros da Comissão JURI de que atualmente 18 Estados-
Membros apoiam a proposta e bastaria o apoio da Alemanha para permitir que o Conselho chegasse 
a uma maioria qualificada para garantir uma abordagem comum. Em 3 de julho de 2020, a 
representante da Presidência alemã, Franziska Giffey, anunciou perante a Comissão FEMM a sua 
intenção de realizar debates específicos e de envidar todos os esforços para fazer avançar o dossiê.

Neste contexto, qual é o ponto da situação no Conselho no que respeita à proposta em epígrafe, 
incluindo as posições mais recentes dos Estados-Membros? Quais são as principais razões que 
impedem os Estados-Membros reticentes de alterarem as respetivas posições? Que medidas 
tenciona a Presidência alemã tomar para desbloquear o dossiê no Conselho e promover a adoção de 
uma posição comum?
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