
AD\591071PT.doc PE 364.822v02-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

2005/2146(INI)

24.11.2005

PARECER
da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

destinado à Comissão dos Assuntos Constitucionais

sobre o período de reflexão: estrutura, temas e o quadro para uma avaliação do 
debate sobre a União Europeia
(2005/2146(INI))

Relatora de parecer: Edit Bauer



PE 364.822v02-00 2/5 AD\591071PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\591071PT.doc 3/5 PE 364.822v02-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Registando a declaração do Conselho Europeu, segundo a qual este "realizará uma 
avaliação global dos debates nacionais e acordará o procedimento a adoptar" no primeiro 
semestre de 2006,

B. Considerando que mais de metade dos eleitores na UE são mulheres, embora participem 
pouco na vida política, e considerando que os seus votos podem ser decisivos,

C. Considerando que o "plano D" da Comissão, pelo Diálogo, o Debate e a Democracia, se 
destina a lançar um novo debate europeu que envolverá, não só as instituições europeias e 
nacionais, mas também a sociedade civil no seu conjunto, da qual a maioria são mulheres,

D. Considerando que o processo de ratificação e os debates que se realizaram nos Estados-
Membros demonstraram que os jovens, em particular, parecem ser os mais indecisos e 
pessimistas relativamente ao Tratado Constitucional,

1. Concorda com a rejeição da criação de grupos restritos de Estados-Membros em 
consequência da crise constitucional ou como solução para esta;

2. Compromete-se, na qualidade de instituição representativa dos cidadãos da União 
directamente eleita, a assumir uma grande responsabilidade pelo diálogo europeu - tanto 
mais que o Conselho Europeu não definiu nem métodos, nem objectivos neste domínio;

3. Recomenda a participação dos parlamentos nacionais e regionais e de outros órgãos 
nacionais, dos partidos políticos, dos representantes  dos meios académicos e da sociedade 
civil, dos parceiros sociais e de todos os cidadãos, principalmente as mulheres e os jovens, 
no período de reflexão e considera que todos devem ser encorajados a participar no debate 
sobre o futuro da Europa;

4. Defende um maior equilíbrio entre homens e mulheres no processo decisório institucional 
sobre o futuro da Europa e o Tratado Constitucional, não só para promover a igualdade de 
género, mas também em nome de uma democracia representativa e participativa;

5. Propõe a organização de uma série de conferências entre deputados europeus e nacionais -
intitulada "Fóruns Parlamentares" - destinadas a estimular o debate; sublinha que as 
mulheres devem estar igualmente representadas nestes "Fóruns Parlamentares";

6. Insta os Estados-Membros a assumir um papel decisivo, a nível nacional, na condução de 
um debate interactivo, estruturado e coordenado à escala europeia sobre o futuro da 
Europa e o Tratado Constitucional e a fomentar igualmente o debate a nível regional e 
local;

7. Entende que o período de reflexão deve ser utilizado, por um lado, para garantir uma total 
informação dos cidadãos, não só acerca da própria Constituição, como também dos 
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Tratados em vigor, e, por outro lado, para clarificar, alargar e democratizar o consenso em 
torno da Constituição, encontrando soluções para os problemas que nos afligem, como a 
imigração, a demografia e o emprego, e para traçar um perfil representativo das opiniões 
dos cidadãos através de sondagens de opinião (Eurobarómetro);

8. Recomenda o alargamento de um debate, que deverá contar com a participação de todos 
os cidadãos europeus, por forma a incluir temas relacionados com o futuro da Europa e as 
questões que estiveram no centro das campanhas que precederam os referendos, como o 
objectivo da integração europeia, o papel da Europa no mundo e o futuro do modelo social 
e económico europeu;

9. Recomenda que as ONG que trabalham na defesa dos direitos das mulheres e os fóruns de 
mulheres sejam apoiados a fim de reforçar o diálogo sobre o Tratado Constitucional, para 
garantir que seja oferecida às mulheres informação clara sobre  as consequências e o 
contributo do Tratado Constitucional para o quotidiano dos cidadãos europeus;

10. Recorda aos Estados-Membros que qualquer diálogo sobre a construção europeia passa 
necessariamente pelo reconhecimento da igualdade entre as mulheres e os homens, 
enquanto valor fundamental, sabendo-se que esta igualdade é um vector de paz, de 
liberdade, de justiça e de progresso social;

11. Recorda que a concretização do sonho de uma grande Europa unida não deve assentar 
apenas em vantagens e interesses económicos convergentes, mas também em valores 
comuns a todos os cidadãos europeus, já que são estes verdadeiros valores que conferirão 
à Europa uma identidade própria e lhe permitirão assumir as suas responsabilidades a 
nível mundial;

12. Reitera a sua convicção de que qualquer reflexão sobre o futuro da Europa se deve fazer 
respeitando a "unidade na diversidade" e a igualdade entre mulheres e homens e 
combatendo todas as formas de discriminação.
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