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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 8
Considerando 2

(2) A não discriminação constitui um 
princípio fundamental da União Europeia. O 
artigo 21.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia proíbe 
toda e qualquer discriminação por diversos 
motivos.

(2) A não discriminação constitui um 
princípio fundamental da União Europeia. O 
artigo 13º do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia proíbe  a 
discriminação por diversos motivos, à 
semelhança do artigo 21.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia.

Or. fr

Justificação

A Carta dos Direitos Fundamentais não tem ainda um carácter vinculativo. 
Consequentemente, é mais adequado referir igualmente o artigo 13º do TCE, que estabelece 
o princípio do combate a todo e qualquer tipo de discriminação.
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Alteração apresentada por Corien Wortmann-Kool

Alteração 9
Considerando 7

(7) A legislação europeia elevou 
significativamente o nível de garantia de 
igualdade e protecção contra as 
desigualdades e discriminação na UE, 
agindo como catalisador do 
desenvolvimento de uma abordagem mais 
coerente e assente nos direitos da igualdade 
e da não discriminação.

(7) A legislação europeia elevou 
significativamente o nível de garantia de 
igualdade e protecção contra as 
desigualdades e discriminação na UE, 
agindo como catalisador do 
desenvolvimento de uma abordagem mais 
coerente e assente nos direitos da igualdade 
e da não discriminação. Apesar disso, os 
cidadãos da União Europeia continuam, na 
sua vida quotidiana, a ver-se confrontados 
com a discriminação e a desigualdade de 
tratamento.

Or. nl

Alteração apresentada por Corien Wortmann-Kool

Alteração 10
Considerando 9

(9) Os variados níveis de progressos obtidos 
a nível nacional e as diferentes 
sensibilidades e contextos socioeconómicos 
e culturais exigem que a maioria das 
actividades empreendidas no âmbito do Ano 
Europeu seja descentralizada para o plano 
nacional, através de um sistema de gestão 
centralizada indirecta, em conformidade com 
os procedimentos definidos no n.º 2, alínea 
c), do artigo 54.º do Regulamento Financeiro 
e respectivas normas de execução.

(9) Os variados níveis de progressos obtidos 
a nível nacional e as diferentes 
sensibilidades e contextos socioeconómicos 
e culturais exigem que a maioria das 
actividades empreendidas no âmbito do Ano 
Europeu seja descentralizada para o plano 
nacional, através de um sistema de gestão 
centralizada indirecta, em conformidade com 
os procedimentos definidos no n.º 2, alínea 
c), do artigo 54.º do Regulamento Financeiro 
e respectivas normas de execução. É 
conveniente, em particular, incentivar os 
parceiros sociais e as ONG relevantes a 
participarem na consecução destes 
objectivos.

Or. nl
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Alteração apresentada por Zita Gurmai

Alteração 11
Artigo 2, alínea a)

(a) Direitos – Sensibilizar para o direito à 
igualdade e à não discriminação – o Ano 
Europeu vincará a mensagem de que todas 
as pessoas, independentemente do sexo, 
origem étnica ou racial, religião ou crença, 
deficiência, idade e orientação sexual, têm 
direito à igualdade de tratamento.

(a) Direitos – Sensibilizar para o direito à 
igualdade e à não discriminação (a maior 
parte da legislação comunitária relativa à 
igualdade, ou seja, mais de dez directivas, é 
relativa à igualdade entre os géneros) – o 
Ano Europeu vincará a mensagem de que 
todas as pessoas, independentemente do 
sexo, origem étnica ou racial, religião ou 
crença, deficiência, idade e orientação 
sexual, têm direito à igualdade de 
tratamento.

Or. en

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 12
Artigo 2, alínea a)

(a) Direitos – Sensibilizar para o direito à 
igualdade e à não discriminação – o Ano 
Europeu vincará a mensagem de que todas 
as pessoas, independentemente do sexo, 
origem étnica ou racial, religião ou crença, 
deficiência, idade e orientação sexual, têm 
direito à igualdade de tratamento.

(a) Direitos – Sensibilizar para o direito à 
igualdade e à não discriminação – o Ano 
Europeu vincará a mensagem de que todas 
as pessoas, independentemente do sexo, 
origem étnica ou racial, religião ou crença, 
deficiência, idade e orientação sexual, têm 
direito à igualdade de oportunidades e de 
tratamento.

Or. fr

Justificação

A igualdade de tratamento deve ser acompanhada pela igualdade de oportunidades. Com 
efeito, todas as pessoas têm direito a ter as mesmas oportunidades em todos os sectores e a 
todos os níveis.

Alteração apresentada por Zita Gurmai

Alteração 13
Artigo 2, alínea b)
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(b) Representação – Fomentar um debate 
sobre formas de aumentar a participação de 
grupos sub-representados na sociedade – O 
Ano Europeu incentivará a reflexão e a 
discussão sobre a necessidade de promover a 
participação acrescida destes grupos na 
sociedade, em todos os sectores e a todos os 
níveis.

(b) Representação – Fomentar um debate 
sobre formas de aumentar a participação de 
grupos sub-representados na sociedade – O 
Ano Europeu incentivará a reflexão e a 
discussão sobre a necessidade de promover a 
participação acrescida destes grupos na 
sociedade, em todos os sectores e a todos os 
níveis, tendo em conta o facto de as 
mulheres constituírem mais de metade da 
população da União Europeia e estarem 
sub-representadas em todos os sectores dos 
processos de tomada de decisões e a todos 
os níveis.

Or. en

Alteração apresentada por Zita Gurmai

Alteração 14
Artigo 2, alínea c)

(c) Reconhecimento – Celebrar e acolher a 
diversidade – O Ano Europeu salientará o 
contributo positivo que as pessoas, 
independentemente do sexo, origem racial 
ou étnica, religião ou crença, deficiência, 
idade e orientação sexual, podem dar à 
sociedade, acentuando para tal os benefícios 
da diversidade.

(c) Reconhecimento – Celebrar e acolher a 
diversidade – O Ano Europeu salientará o 
contributo positivo que as pessoas, 
independentemente do sexo, origem racial 
ou étnica, religião ou crença, deficiência, 
idade e orientação sexual, podem dar à 
sociedade, acentuando para tal os benefícios 
da diversidade. A contribuição das 
mulheres de todas as idades e grupos 
(nomeadamente das mulheres romanichéis) 
para a sociedade é considerável, sendo, no 
entanto, subestimada.

Or. en

Alteração apresentada por Zita Gurmai

Alteração 15
Artigo 2, alínea d)

(d) Respeito e tolerância – Promover uma 
sociedade mais coesa – O Ano Europeu 
sensibilizará para a importância de 

(d) Respeito e tolerância – Promover uma 
sociedade mais coesa – O Ano Europeu 
sensibilizará para a importância de eliminar 
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promover, na sociedade, boas relações entre 
todos, em especial os jovens, e fomentar e 
divulgar os valores subjacentes ao combate à 
discriminação.

estereótipos, preconceitos e violência e de 
promover, na sociedade, boas relações entre 
todos, em especial os jovens, e fomentar e 
divulgar os valores subjacentes ao combate à 
discriminação.

Or. en

Alteração apresentada por Corien Wortmann-Kool

Alteração 16
Artigo 2, alínea d)

(d) Respeito e tolerância – Promover uma 
sociedade mais coesa – O Ano Europeu 
sensibilizará para a importância de 
promover, na sociedade, boas relações entre 
todos, em especial os jovens, e fomentar e 
divulgar os valores subjacentes ao combate à 
discriminação.

(d) Respeito e tolerância – Promover uma 
sociedade mais coesa e responsável – O Ano 
Europeu sensibilizará para a importância de 
promover, na sociedade, boas relações entre 
todos, em especial os jovens, e fomentar e 
divulgar os valores subjacentes ao combate à 
discriminação, nomeadamente a 
responsabilidade dos cidadãos e das 
organizações sociais nesta matéria. 

Or. nl

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 17
Artigo 3, nº 1, alínea c)

(c) cooperação com os meios de 
comunicação social e as empresas;

(c)cooperação com os meios de 
comunicação social, as empresas e as 
organizações não governamentais activas 
no domínio da luta contra as 
discriminações;

Or. fr

Justificação

A aplicação dos objectivos previstos pela presente Decisão deve fazer-se com o apoio e a 
cooperação das organizações não governamentais activas no domínio da luta contra as 
discriminações. Com efeito, estas organizações têm um papel-chave a desempenhar na 
difusão das informações e na sensibilização dos cidadãos para as questões relativas à 
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igualdade.

Alteração apresentada por Zita Gurmai

Alteração 18
Artigo 3, nº 1, alínea c)

(c) cooperação com os meios de 
comunicação social e as empresas;

(c) cooperação com os meios de 
comunicação social e as empresas a nível 
local, regional e nacional;

Or. en

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 19
Artigo 4, parágrafo 3

Procederá a um intercâmbio regular de 
pontos de vista com os agentes pertinentes, 
designadamente a nível europeu, sobre o 
formato, a execução e o acompanhamento 
do Ano Europeu. Para tal, a Comissão 
deverá disponibilizar a esses agentes as 
informações relevantes. Deve ainda 
transmitir os seus pontos de vista ao Comité 
instituído nos termos do n.º 1 do artigo 6º.

Procederá a um intercâmbio regular de 
pontos de vista com os agentes pertinentes, 
designadamente a nível europeu, sobre o 
formato, a execução, o acompanhamento e a 
avaliação do Ano Europeu. Para tal, a 
Comissão deverá disponibilizar a esses 
agentes as informações relevantes. Deve 
ainda transmitir os seus pontos de vista ao 
Comité instituído nos termos do n.º 1 do 
artigo 6º

Or. fr

Justificação

Os participantes no Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos devem poder 
participar plenamente não só na planificação e na aplicação dos objectivos do Ano Europeu, 
mas também na sua avaliação.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 20
Artigo 5, nº 1, parágrafo 2

Cada país deverá garantir o envolvimento Cada país deverá garantir o envolvimento 
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deste organismo na planificação, definição e 
execução do plano político nacional a 
apresentar à Comissão até 31 de Dezembro 
de 2006. Os planos políticos nacionais 
deverão traduzir os objectivos definidos no 
artigo 2.º para os contextos nacionais e 
culturais.

deste organismo na planificação, definição,
execução e avaliação do plano político 
nacional a apresentar à Comissão até 31 de 
Dezembro de 2006. Os planos políticos 
nacionais deverão traduzir os objectivos 
definidos no artigo 2.º para os contextos 
nacionais e culturais

Or. fr

Justificação

O organismo responsável a nível nacional pela execução do Ano Europeu deveria participar 
não só na planificação do plano político nacional que põe em prática os objectivos 
enunciados para o Ano Europeu, mas também na sua avaliação a nível nacional.

Alteração apresentada por Corien Wortmann-Kool

Alteração 21
Artigo 6, nº 1

1. A Comissão será assistida por um comité 
composto por um representante de cada país 
e presidido por um representante da 
Comissão. O representante nacional será 
escolhido do organismo intermediário 
referido no n.º 2 do artigo 5.º

1. A Comissão será assistida por um comité 
composto por um representante de cada país 
e por vários representantes de organizações 
internacionais relevantes e presidido por 
um representante da Comissão. O 
representante nacional será escolhido do 
organismo intermediário referido no n.º 2 do 
artigo 5.º

Or. nl

Alteração apresentada por Zita Gurmai

Alteração 22
Artigo 7, nº -1 (novo)

-1. 25% dos fundos serão afectados a 
actividades que se centrem directamente na 
igualdade entre mulheres e homens.

Or. en
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Alteração apresentada por Corien Wortmann-Kool

Alteração 23
Artigo 7, nº 1

1. As medidas com alcance comunitário, tal 
como descritas na Parte I do Anexo, podem 
ser subvencionadas até 80% ou dar origem a 
contratos públicos financiados pelo 
Orçamento Geral das Comunidades 
Europeias.

1. As medidas com alcance comunitário -
nomeadamente as quais as iniciativas de 
organizações internacionais relevantes -, 
tal como descritas na Parte I do Anexo, 
podem ser subvencionadas até 80% ou dar 
origem a contratos públicos financiados pelo 
Orçamento Geral das Comunidades 
Europeias.

Or. nl

Alteração apresentada por Corien Wortmann-Kool

Alteração 24
Artigo 12

No contexto do Ano Europeu, a Comissão 
poderá cooperar com as organizações 
internacionais pertinentes.

No contexto do Ano Europeu, a Comissão 
cooperará com as organizações 
internacionais pertinentes.

Or. nl

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 25
Anexo, título I, ponto 3, parágrafo 1

Cooperação com empresas, organismos de 
radiodifusão e outros meios de comunicação 
social enquanto parceiros para divulgar 
informações sobre o Ano Europeu.

Cooperação com organizações não 
governamentais, empresas, organismos de 
radiodifusão e outros meios de comunicação 
social enquanto parceiros para divulgar 
informações sobre o Ano Europeu.

Or. fr

Justificação

As organizações não governamentais devem ser parceiros de pleno direito na execução do 
Ano Europeu e na sua divulgação junto da população.
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 26
Anexo, título II, ponto 4, alínea c)

c) cooperação com empresas, organismos de 
radiodifusão e outros meios de comunicação 
social enquanto parceiros da divulgação de 
informações sobre o Ano Europeu;

c) cooperação com organizações não 
governamentais, empresas, organismos de 
radiodifusão e outros meios de comunicação 
social enquanto parceiros da divulgação de 
informações sobre o Ano Europeu;

Or. fr

Justificação

As organizações não governamentais devem ser parceiros de pleno direito na execução do 
Ano Europeu e na sua divulgação junto da população.


