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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração por Eva-Britt Svensson

Alteração 40
Considerando 7

(7) O estudo de viabilidade executado para a 
Comissão concluiu que existe um papel 
claro para um Instituto Europeu da 
Igualdade entre Homens e Mulheres que 
desempenhe algumas das funções que as 
instituições existentes não ainda assumem, 
nomeadamente nas áreas da coordenação, da 
centralização e da difusão de resultados de 
investigação e de informação, da 
sensibilização para a igualdade entre homens 
e mulheres e a elaboração de instrumentos 
adequados para a integração da perspectiva 
da igualdade em todas as políticas 
comunitárias.

(7) O estudo de viabilidade executado para a
Comissão concluiu que existe um papel 
claro para um Instituto Europeu da 
Igualdade entre Homens e Mulheres que 
desempenhe algumas das funções que as 
instituições existentes não ainda assumem, 
nomeadamente nas áreas da coordenação, da 
centralização e da difusão de resultados de 
investigação e de informação, da 
sensibilização para a igualdade entre homens 
e mulheres, da visibilidade dada à 
perspectiva do género e da elaboração de 
instrumentos adequados para a integração da 
perspectiva da igualdade em todas as 
políticas comunitárias.

Or. sv
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Justificação

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 41
Considerando 10

(10) A recolha, análise e difusão da 
informação e de dados objectivos, fiáveis e 
comparáveis sobre igualdade entre homens e 
mulheres, a elaboração de instrumentos 
adequados para integrar a perspectiva da 
igualdade em todos os domínios, a 
promoção do diálogo entre as partes 
interessadas e a sensibilização dos cidadãos 
da UE são indispensáveis para que a 
Comunidade possa promover eficazmente 
uma política de igualdade entre homens e 
mulheres, nomeadamente numa União 
alargada. Assim, é conveniente criar um 
Instituto Europeu da Igualdade entre 
Homens e Mulheres que apoie as instituições 
comunitárias e os Estados-Membros na 
execução destas funções.

(10) A recolha, análise e difusão da 
informação e de dados objectivos, fiáveis e 
comparáveis sobre igualdade entre homens e 
mulheres, a elaboração de instrumentos 
adequados para eliminar todas as formas de 
discriminação em razão do género e 
integrar a perspectiva da igualdade em todos 
os domínios, a promoção do diálogo entre as 
partes interessadas e a sensibilização dos 
cidadãos da UE são indispensáveis para que 
a Comunidade possa promover eficazmente 
uma política de igualdade entre homens e 
mulheres, nomeadamente numa União 
alargada. Assim, é conveniente criar um 
Instituto Europeu da Igualdade entre 
Homens e Mulheres que apoie as instituições 
comunitárias e os Estados-Membros na 
execução destas funções.

Or. el

Justificação

A recolha e análise de informações deverá, numa primeira fase, ter por objectivo 
fundamental a eliminação da discriminação sobretudo em razão do género 
independentemente do contexto em que a mesma ocorra (emprego, serviços, centros 
de tomada de decisão, etc.). Tal é necessário para passar, numa segunda fase, à
integração da dimensão de género em todas as políticas.

Alteração apresentada por Anneli Jäätteenmäki

Alteração 42
Considerando 10

(10) A recolha, análise e difusão da 
informação e de dados objectivos, fiáveis e 
comparáveis sobre igualdade entre homens e 
mulheres, a elaboração de instrumentos 
adequados para integrar a perspectiva da 
igualdade em todos os domínios, a 
promoção do diálogo entre as partes 

(10) A documentação, análise e difusão da 
informação e de dados objectivos, fiáveis e 
comparáveis sobre a igualdade entre homens 
e mulheres e um sistema de género, a 
elaboração de instrumentos adequados para 
integrar a perspectiva da igualdade em todos 
os domínios, a promoção do diálogo entre as 
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interessadas e a sensibilização dos cidadãos 
da UE são indispensáveis para que a 
Comunidade possa promover eficazmente 
uma política de igualdade entre homens e 
mulheres, nomeadamente numa União 
alargada. Assim, é conveniente criar um 
Instituto Europeu da Igualdade entre 
Homens e Mulheres que apoie as instituições 
comunitárias e os Estados-Membros na 
execução destas funções.

partes interessadas e a sensibilização dos 
cidadãos da UE são indispensáveis para que 
a Comunidade possa promover eficazmente 
uma política de igualdade entre homens e 
mulheres, nomeadamente numa União 
alargada. Assim, é conveniente criar um 
Instituto Europeu da Igualdade entre 
Homens e Mulheres que apoie as instituições 
comunitárias e os Estados-Membros na 
execução destas funções.

Or. fi

Justificação

O objectivo do Instituto deve consistir em aproveitar de forma mais eficaz a 
actividade e os resultados da investigação respeitantes à igualdade.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 43
Considerando 10 bis (novo)

(10bis) Atendendo a que a igualdade entre 
homens e mulheres não pode ser alcançada 
exclusivamente através de uma política 
anti-discrimlinação, requerendo, antes, 
uma coexistência harmoniosa e medidas 
tendentes a promover uma participação 
equilibrada de homens e mulheres na 
sociedade, a consecução deste objectivo 
deverá igualmente ser parte integrante das 
atribuições do Instituto.

Or. el

Justificação

As políticas que visam a coexistência harmoniosa entre homens e mulheres e a sua 
equilibrada participação na sociedade devem constituir uma das prioridades das 
atribuições do Instituto.
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Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 44
Considerando 10 ter (novo)

(10ter) Atendendo a que actualmente as 
mulheres têm dado as suas provas em todos 
os sectores da sociedade, provas essas que 
devem ser postas em evidência para lograr    
uma imagem positiva e o incentivo às 
outras mulheres, cumpre que o Instituto
desenvolva igualmente acções neste 
domínio.

Or. el

Justificação

O Instituto deve desenvolver acções visando projectar uma imagem positiva do papel 
das mulheres na sociedade contemporânea.

Alteração apresentada por Anneli Jäätteenmäki

Alteração 45
Considerando 12

(12) O Instituto trabalhará tão 
estreitamente quanto possível com todos os
programas e organismos comunitários a fim 
de evitar a duplicação das actividades,
nomeadamente com a Fundação Europeia 
para a Melhoria das Condições de Vida e de 
Trabalho, a Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho o Centro 
Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional e qualquer futura 
Agência dos Direitos Fundamentais.

(12) Os programas e organismos do 
Instituto e comunitários, nomeadamente a 
Fundação Europeia para a Melhoria das 
Condições de Vida e de Trabalho, a Agência 
Europeia para a Segurança e a Saúde no 
Trabalho o Centro Europeu para o 
Desenvolvimento da Formação Profissional 
e qualquer futura Agência dos Direitos 
Fundamentais deveriam complementar as 
suas respectivas actividades através de uma 
cooperação estreita.

Or. fi

Justificação

A integração da dimensão referente à igualdade requer a complementaridade entre 
as actividades do Instituto e de outras agências comunitárias.
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Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 46
Considerando 12 bis (novo)

(12bis) O Instituto desenvolverá a 
cooperação e o diálogo com organizações 
não governamentais e organismos 
especializados no domínio da igualdade de 
oportunidades e organismos afins activos
no domínio da consecução da igualdade, a 
nível nacional e europeu e em países 
terceiros.

Or. el

Justificação

A presente alteração é necessária a bem da coerência, uma vez que estas disposições 
integram os artigos 8º e 19º da proposta de regulamento.

Alteração apresentada por Karin Jöns

Alteração 47
Considerando 13

(13) Nos termos do artigo 3.° do Tratado, é 
pertinente adoptar disposições com vista a
incentivar a participação equilibrada de 
homens e mulheres no Conselho de 
Administração.

(13) Nos termos do artigo 3.° do Tratado, é 
pertinente adoptar disposições com vista a
garantir a participação equilibrada de 
homens e mulheres no Conselho de 
Administração, bem como uma composição 
paritária.

Or. de

Justificação

Na observância do princípio da igualdade entre homens e mulheres, o Conselho de 
Administração do Instituto deve ter uma composição paritária.

Alteração apresentada por Anneli Jäätteenmäki

Alteração 48
Considerando 13
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(13) Nos termos do artigo 3.° do Tratado, é 
pertinente adoptar disposições com vista a 
incentivar a participação equilibrada de 
homens e mulheres no Conselho de 
Administração.

(13) Nos termos do artigo 3.° do Tratado, é 
pertinente adoptar disposições com vista a 
incentivar a participação equilibrada de 
homens e mulheres no Conselho de 
Administração. Tanto as mulheres como os 
homens devem estar representados no 
Conselho de Administração com uma 
participação mínima de 40% cada.

Or. fi

Justificação

É necessário assegurar a representação tanto das mulheres como dos homens no 
Conselho de Administração do Instituto.

Alteração apresentada por Corien Wortmann-Kool

Alteração 49
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis) O principal objectivo do Instituto 
Europeu da Igualdade entre Homens e 
Mulheres deve consistir em proceder ao 
intercâmbio de informações e de 
experiências no que diz respeito à 
integração da dimensão do género e à 
igualdade entre os géneros ao nível da UE. 
O Instituto Europeu da Igualdade entre 
Homens e Mulheres deve protagonizar 
igualmente um papel no intercâmbio de 
informações e de experiências no que 
respeita à discriminação por outras razões, 
concretamente, levando a cabo sondagens 
sobre a situação na UE.

Or. en

Alteração apresentada por María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Alteração 50
Artigo 1, título (novo) 

Definição

Or. es
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Alteração apresentada por María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Alteração 51
Artigo 1 

1. O presente regulamento cria um Instituto 
Europeu da Igualdade entre Homens e 
Mulheres, (a seguir designado "o Instituto").

1. O presente regulamento cria um Instituto 
Europeu da Igualdade entre Homens e 
Mulheres, (a seguir designado "o Instituto"). 
O Instituto executará as suas actividades 
independentemente das autoridades 
nacionais e da sociedade civil e será 
autónomo perante as instituições 
comunitárias.
O Instituto tem personalidade jurídica. O 
Instituto goza, em todos os Estados-
Membros, da mais ampla capacidade 
jurídica reconhecida às pessoas colectivas 
pelas legislações nacionais. Pode, 
designadamente, adquirir ou alienar bens 
móveis e imóveis e ser parte de um processo 
judicial.

Or. es

Justificação

Com a junção dos artigos 5º e 6º, o artigo 1º adquire outra relevância e o 
regulamento ganha em simplicidade e clareza.

Alteração apresentada por Lissy Gröner e Amalia Sartori

Alteração 52
Artigo 2

Artigo 2º Artigo 2º
Objectivos Objectivos

Os objectivos gerais do Instituto são assistir 
as instituições comunitárias, 
nomeadamente a Comissão, e as 
autoridades dos Estados-Membros na luta
contra a discriminação em razão do sexo, na 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e no aumento da visibilidade das 
questões desta natureza junto dos cidadãos 

Os objectivos gerais do Instituto são 
promover os direitos das mulheres, 
contribuir para e reforçar a integração da 
dimensão relativa ao género em todas as 
políticas comunitárias e nas consequentes 
políticas nacionais, apoiar a igualdade do 
género e lutar contra a discriminação em 
razão do sexo, dinamizando as abordagens 
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da UE. mais inovadoras e interdisciplinares, e 
aumentar a consciência dos cidadãos da 
União sobre estas questões. 

Or. en

Justificação

No contexto da criação de um órgão comunitário vocacionado para a igualdade entre 
os géneros, torna-se essencial recordar que o actual problema em matéria de género 
consiste na discriminação contra as mulheres.

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 53
Artigo 2 

2. Os objectivos gerais do Instituto são 
assistir as instituições comunitárias, 
nomeadamente a Comissão, e as autoridades 
dos Estados-Membros na luta contra a 
discriminação em razão do sexo, na 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e no aumento da visibilidade das 
questões desta natureza junto dos cidadãos 
da UE.

2. Os objectivos gerais do Instituto são 
assistir as instituições comunitárias, 
nomeadamente a Comissão, e as autoridades 
dos Estados-Membros na luta contra a 
discriminação em razão do sexo, na 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e no desenvolvimento da 
consciencialização dos cidadãos da UE em 
matéria de igualdade de género.

Or. it

Justificação

Um dos objectivos do Instituto deve ser, nomeadamente, o desenvolvimento entre os 
cidadãos da consciência em matéria de igualdade entre os homens e as mulheres.

Alteração apresentada por Anneli Jäätteenmäki

Alteração 54
Artigo 3, nº 1, alínea a)

a) recolhe, regista, analisa e divulga a
informação objectiva, fiável e comparável 
pertinente sobre igualdade entre homens e 
mulheres, incluindo os resultados de 
investigação que lhe tenham sido 
comunicados pelos Estados-Membros, por 
instituições comunitárias, centros de 
investigação, organismos nacionais que 
operam na área da igualdade, organizações 

a) documenta, analisa e fornece informação 
objectiva, fiável e comparável sobre 
igualdade entre homens e mulheres e um 
sistema de género, incluindo os resultados 
de investigação que lhe tenham sido 
comunicados pelos Estados-Membros, por 
instituições comunitárias, centros de 
investigação, organismos nacionais que 
operam na área da igualdade, organizações 
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não-governamentais, países terceiros 
relevantes e organizações internacionais;

não-governamentais, países terceiros 
relevantes e organizações internacionais;

Or. fi

Justificação

Deve ser o objectivo do Instituto promover a informação sobre a actividade ligada à 
igualdade. É sobretudo necessário coordenar as informações relativas à igualdade e 
à investigação neste domínio. Uma coordenação e gestão bem sucedidas no domínio 
da igualdade podem poupar recursos bem como melhorar a qualidade do trabalho 
realizado. 

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 55
Artigo 3, nº 1, alínea a) 

a) recolhe, regista, analisa e divulga a 
informação objectiva, fiável e comparável 
pertinente sobre igualdade entre homens e 
mulheres, incluindo os resultados de 
investigação que lhe tenham sido 
comunicados pelos Estados-Membros, por 
instituições comunitárias, centros de 
investigação, organismos nacionais que 
operam na área da igualdade, organizações
não-governamentais, países terceiros 
relevantes e organizações internacionais;

a) recolhe, regista, analisa e divulga a 
informação objectiva, fiável e comparável 
pertinente sobre igualdade entre homens e 
mulheres, incluindo os resultados de 
investigação que lhe tenham sido 
comunicados pelos Estados-Membros, por 
instituições comunitárias, centros de 
investigação, organismos nacionais que 
operam na área da igualdade, organizações 
não-governamentais, países terceiros 
relevantes e organizações internacionais;
assinala aos actores supracitados os 
sectores que não foram ainda alvo de 
estudos e propõe iniciativas para colmatar 
as lacunas;

Or. it

Justificação

A tarefa do Instituto é recolher dados e efectuar análises. No âmbito desta actividade, 
deve ser prestada particular atenção à realização de análises nos sectores pouco 
estudados e onde a documentação é escassa.
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Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 56
Artigo 3, nº 1, alínea a bis) (nova)

a bis) recolhe, regista e analisa a 
informação relativa à execução, nos 
Estados-Membros, da legislação 
comunitária em matéria de igualdade entre 
homens e mulheres recebida de organismos 
comunitários e nacionais, de especialistas e
representantes de organizações não 
governamentais (de mulheres ou não).

Or. el

Justificação

A fim de obter um quadro tão completo e rigoroso quanto possível dos progressos 
registados no domínio da igualdade entre homens e mulheres, é particularmente útil 
dispor de informações adequadas sobre a execução, nos Estados-Membros, da 
legislação comunitária aplicável em matéria de eliminação da discriminação em 
razão do sexo. O estudo e análise destas informações permitirá inferir do grau de 
eficácia das medidas existentes e identificar os aspectos e domínios em que os 
progressos continuam aquém das expectativas.

Alteração apresentada por Anne Van Lancker

Alteração 57
Artigo 3º, nº 1, alínea b)

b) elabora métodos para melhorar a 
comparabilidade, objectividade e fiabilidade 
dos dados a nível comunitário, 
estabelecendo indicadores e critérios 
susceptíveis de aumentar a coerência das 
informações;

b) coopera com o Eurostat e todos os 
órgãos relevantes a fim de elaborar
métodos para melhorar a comparabilidade, 
objectividade e fiabilidade dos dados a nível 
comunitário, estabelecendo indicadores e 
critérios susceptíveis de aumentar a 
coerência das informações;

Or. en

Justificação

A Cooperação com o Eurostat e com outros órgãos pertinentes (de acção mais ampla 
do que a de órgãos puramente estatísticos) permitirá ao Instituto redireccionar a sua 
investigação, sempre que necessário, rumo a uma abordagem específica em matéria 
de género.
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Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 58
Artigo 3, nº 1, alínea b bis) (nova)

b bis) desenvolve e aplica métodos de 
recolha vertical de dados sectoriais,  
análise comparativa de informações e 
estudos de caso, para efeitos de avaliação 
dos problemas particulares que afectam 
determinadas categorias específicas de 
mulheres em resultado de dupla ou 
múltipla discriminação (pertença a 
minorias étnicas ou religiosas, deficiência,
etc.)

Or. el

Justificação

Determinadas categorias de mulheres, por exemplo, mulheres pertencentes a grupos 
minoritários, mulheres portadoras de deficiência ou mulheres idosas, são 
particularmente  afectadas pela discriminação, o que deverá ser tido em conta no 
contexto da recolha de informações que lhes digam respeito, requerendo medidas 
atinentes ao desenvolvimento e à promoção de métodos e instrumentos 
especializados.

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 59
Artigo 3, nº 1, alínea c) 

c) concebe, analisa e avalia instrumentos 
metodológicos a fim de promover a 
integração de igualdade entre homens e 
mulheres em todas as políticas comunitárias;

c) concebe, analisa, avalia e promove a 
utilização de instrumentos metodológicos a 
fim de promover a integração de igualdade 
entre homens e mulheres em todas as 
políticas comunitárias e verifica a sua 
eficácia;

Or. it

Justificação

Para que as políticas de igualdade entre os homens e as mulheres possam ser melhor 
integradas nas políticas europeias, é importante que o Instituto promova a utilização 
de instrumentos metodológicos e, sobretudo, que verifique a sua eficácia.
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Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 60
Artigo 3, nº 1, alínea d)

d) realiza inquéritos sobre a situação na 
Europa no âmbito da igualdade entre 
homens e mulheres;

d) realiza inquéritos a nível comunitário, 
nacional e regional sobre a situação na 
Europa no âmbito da igualdade entre 
homens e mulheres;

Or. el

Justificação

Cumpre tornar claro que os estudos devem, em função da temática em causa, centrar-
se em determinadas regiões da UE, o que mobilizará as autoridades regionais e 
locais para agirem decisivamente no sentido da sensibilização para as questões 
relacionadas com a igualdade entre homens e mulheres.

Alteração apresentada por Anne Van Lancker

Alteração 61
Artigo 3º, nº 1, alínea d)

d) realiza inquéritos sobre a situação na 
Europa no âmbito da igualdade entre 
homens e mulheres;

d) realiza inquéritos sobre a situação na 
Europa no âmbito da igualdade entre 
homens e mulheres, a integração da 
dimensão do género, a orçamentação 
atendendo à dimensão do género e a 
avaliação do impacto atinente ao género e 
monitoriza, em particular, a eficácia da 
informação sobre as pertinentes políticas 
nacionais e comunitárias.

Or. en

Justificação

Esta tarefa deve ser consentânea com o objectivo do Instituto e com o valor 
acrescentado obtido pelo Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres.

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 62
Artigo 3, nº 1, alínea d)

d) realiza inquéritos sobre a situação na 
Europa no âmbito da igualdade entre 

d) realiza inquéritos no âmbito da igualdade 
entre homens e mulheres e da integração 
desta dimensão em todas as políticas e no 
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homens e mulheres; processo orçamental da União Europeia, 
em especial, no que diz respeito à 
determinação da eficácia das políticas 
comunitárias e nacionais pertinentes e ao 
modo como as mesmas influem nos homens 
e nas mulheres;

Alteração apresentada por Corien Wortmann-Kool

Alteração 63
Artigo 3º, nº 1, alínea d)

d) realiza inquéritos sobre a situação na 
Europa no âmbito da igualdade entre 
homens e mulheres;

d) realiza inquéritos sobre a situação na 
Europa no âmbito da igualdade entre 
homens e mulheres e da discriminação por 
outras razões;

Or. en

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 64
Artigo 3, nº 1, alínea f)

f) organiza reuniões de peritos para apoiar o 
trabalho de investigação;

f) organiza reuniões especiais de peritos para 
apoiar o trabalho de investigação do 
Instituto e vela por que a perspectiva do 
género seja sempre incluída nessa 
investigação;

Or. sv

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 65
Artigo 3, nº 1, alínea f) 

f) organiza reuniões de peritos para apoiar o 
trabalho de investigação;

f) organiza e promove reuniões de peritos 
para apoiar o trabalho de investigação;

Or. it
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Justificação

A troca de informações entre peritos é extremamente importante. O Instituto deve, 
por conseguinte, promover a organização de reuniões de peritos a fim de favorecer o 
diálogo.

Alteração apresentada por Anneli Jäätteenmäki

Alteração 66
Artigo 3º, nº 1, alínea g)

g) organiza, com as partes interessadas, 
conferências, campanhas, mesas-redondas, 
seminários e reuniões a nível europeu;

g) organiza, com as partes interessadas, 
conferências, campanhas, mesas-redondas, 
seminários e reuniões a nível europeu, a fim 
de aumentar a consciência dos cidadãos 
comunitários sobre questões atinentes à 
igualdade, recorrendo aos média, e 
coordena o calendário das actividades a 
organizar;

Or. fi

Justificação

O debate geral sobre as perspectivas em matéria de igualdade e de género influencia 
também a promoção da igualdade e, por conseguinte, os média são um parceiro 
essencial de cooperação. Entre as tarefas do Instituto devem figurar a popularização 
dos resultados de investigação, a divulgação de informação em consequência de 
projectos atinentes à igualdade e a aspiração no sentido de se criar uma sólida base 
de conhecimentos para informação sobre questões ligadas ao género e à igualdade 
que os média veiculam. É necessário proceder à recolha de informações a nível 
europeu sobre os acontecimentos e as campanhas a organizar. 

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 67
Artigo 3, nº 1, alínea g) 

g) organiza, com as partes interessadas, 
conferências, campanhas, mesas-redondas, 
seminários e reuniões a nível europeu;

g) organiza e promove, com as partes 
interessadas, conferências, campanhas, 
mesas-redondas, seminários e reuniões a 
nível europeu;

Or. it
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Justificação

A troca de informações entre peritos é extremamente importante. O Instituto deve, 
por conseguinte, promover a organização de encontros a nível europeu.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 68
Artigo 3, nº 1, alínea g bis) (nova)

g bis) examina e apresenta as políticas 
implementadas em matéria de igualdade 
entre homens e mulheres, a fim de salientar 
a necessidade de coexistência harmoniosa e 
de equilibrada participação de homens e 
mulheres;

Or. el

Justificação

As políticas que visam promover uma coexistência harmoniosa entre homens e 
mulheres e a sua participação equilibrada na sociedade devem figurar entre as 
prioridades do Instituto.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 69
Artigo 3, nº 1, alínea g ter) (nova)

g ter) procede à recolha sistemática de 
informações sobre as conquistas das 
mulheres em todos os sectores, apresenta as 
suas conclusões e propõe políticas e 
iniciativas destinadas a publicitar e 
desenvolver tais êxitos;

Or. el

Justificação

O Instituto deve desenvolver acções visando projectar uma imagem positiva do papel 
das mulheres na sociedade contemporânea.
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Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 70
Artigo 3, nº 1, alínea g quater) (nova)

g quater) desenvolve o diálogo e a 
cooperação com organizações não 
governamentais e organizações operantes 
no domínio da igualdade de oportunidades 
e organismos afins  activos no domínio da 
consecução da igualdade a nível nacional e 
europeu;

Or. el

Justificação

A cooperação entre o Instituto e as organizações não governamentais e outros 
organismos deve constar, não só das disposições do artigo 8º, mas também da lista de 
atribuições do Instituto

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 71
Artigo 3, nº 1, alínea h)

h) cria recursos documentais acessíveis ao 
público.

h) cria um fundo de documentação 
acessível ao público e convida todos os 
parceiros sociais interessados a transmitir a 
esse fundo toda a documentação existente 
na matéria.

Or. it

Justificação

Os parceiros sociais devem transmitir a sua documentação ao fundo de 
documentação.

Alteração apresentada por Karin Jöns

Alteração 72
Artigo 3, nº 1, alínea h bis) (nova)

h bis) cria um serviço interactivo que 
possibilita às vítimas de discriminação em 
razão do sexo darem conta da ocorrência 
dessa discriminação na União Europeia e  
prestarem informações pertinentes sobre o 
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assunto.

Or. de

Justificação

A presente alteração tem por objectivo criar um procedimento que assegure o 
estabelecimento de um canal directo com os cidadãos. Não obstante, não deveria ser  
atribuição do Instituto contribuir para a eliminação da discriminação em causa.

Alteração apresentada por Anneli Jäätteenmäki

Alteração 73
Artigo 3º, nº 1, alínea h bis (nova)

h bis) divulga exemplos de boas práticas.

Or. fi

Justificação

Produz valor acrescentado em relação às actividades que visam promover a 
igualdade a nível nacional. 

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 74
Artigo 4 bis (novo)

Artigo 4º bis
Redes sobre a igualdade entre homens e 

mulheres
1. Para efeitos de uma instituição das redes 
previstas na alínea d) do nº 1 do artigo 3º, 
que seja o mais célere e eficiente possível, o 
Instituto lança um concurso público para a 
elaboração, de acordo com critérios 
definidos pelo próprio Instituto, da lista dos 
centros, órgãos, organizações e peritos que 
se dedicam às questões relativas à 
igualdade entre os homens e as mulheres e 
à integração horizontal da paridade em 
todas as políticas.
2. O Conselho de Administração, com base 
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na lista mencionada no nº 1, convida as 
organizações e pessoas nela seleccionadas 
a fazer parte da rede.

Or. it

Justificação

As redes sobre a igualdade entre homens e mulheres favorecem a troca de 
informações. É necessário garantir a qualidade dos parceiros que farão parte da 
rede.

Alteração apresentada por María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Alteração 75
Artigo 5

Independência do Instituto Suprimido
O Instituto executará as suas actividades 
independentemente das autoridades 
nacionais e da sociedade civil e será 
autónomo perante as instituições 
comunitárias.

Or. es

Justificação

O texto deste artigo é inserido no artigo 1º.

Alteração apresentada por María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Alteração 76
Artigo 6

Personalidade e capacidade jurídicas Suprimido
O Instituto tem personalidade jurídica. O 
Instituto goza, em todos os Estados-
Membros, da mais ampla capacidade 
jurídica reconhecida às pessoas colectivas 
pelas legislações nacionais. Pode, 
designadamente, adquirir ou alienar bens 
móveis e imóveis e ser parte de um processo 
judicial.

Or. es



AM\593941PT.doc 19/25 PE 367.648v01-00

PT

Justificação

O texto deste artigo é inserido no artigo 1º.

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 77
Artigo 8, nº 1

1. No cumprimento das suas funções, o 
Instituto cooperará com organizações nos 
Estados-Membros, nomeadamente 
organismos especializados no domínio da 
igualdade, centros de investigação, 
organizações não-governamentais, parceiros 
sociais, assim como com as organizações 
pertinentes a nível europeu ou internacional 
e os países terceiros. 

1. No cumprimento das suas funções, o 
Instituto cooperará com organizações nos 
Estados-Membros, nomeadamente 
organismos especializados no domínio da 
igualdade, centros de investigação, 
universidades, organizações não-
governamentais, parceiros sociais, assim 
como com as organizações pertinentes a 
nível europeu ou internacional e os países 
terceiros.

Or. it

Justificação

O Instituto deve igualmente cooperar com as universidades.

Alteração apresentada por María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Alteração 78
Artigo 10, nº 1

1. O Conselho de Administração é composto 
de seis representantes nomeados pelo 
Conselho, seis representantes nomeados pela 
Comissão, assim como três representantes 
sem direito de voto nomeados pela 
Comissão, cada um deles em representação 
de um seguintes grupos:

1. O Conselho de Administração é composto 
de seis representantes nomeados pelo 
Conselho, seis representantes nomeados pela 
Comissão, assim como mais três 
representantes nomeados pela Comissão, 
cada um deles em representação de um 
seguintes grupos:

Or. es
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Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 79
Artigo 10, nº 1

1. O Conselho de Administração é composto 
de seis representantes nomeados pelo 
Conselho, seis representantes nomeados pela 
Comissão, assim como três representantes 
sem direito de voto nomeados pela 
Comissão, cada um deles em representação 
de um seguintes grupos:

1. O Conselho de Administração é composto 
de seis representantes nomeados pelo 
Conselho, seis representantes nomeados 
conjuntamente pelo Conselho e pela 
Comissão, assim como três representantes 
sem direito de voto nomeados pela 
Comissão, cada um deles em representação 
de um seguintes grupos:

Or. el

Justificação

Dado tratar-se da composição do Conselho de Administração do Instituto, a selecção 
dos três representantes sem direito de voto deve ser duplamente legitimada, devendo, 
por conseguinte, ser aqueles seleccionados por ambas as instituições.

Alteração apresentada por María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Alteração 80
Artigo 10º, nº 1, alínea a)

a) uma organização não-governamental 
pertinente a nível comunitário que tenha um
interesse legítimo em contribuir para a luta 
contra a discriminação em razão do sexo e 
para a promoção da igualdade entre homens 
e mulheres;

a) um(a) representante de uma organização 
de mulheres a nível comunitário que tenha 
um interesse legítimo em contribuir para a 
luta contra a discriminação em razão do sexo 
e para a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres;

Or. en

Alteração apresentada por Anneli Jäätteenmäki

Alteração 81
Artigo 10º, nº 2, parágrafo 2

A Comissão e Conselho terão por objectivo 
atingir uma representação igual entre 
homens e mulheres no Conselho de 
Administração.

Tanto as mulheres como os homens devem 
estar representados no Conselho de 
Administração com uma participação 
mínima de 40% cada.

Or. fi
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Justificação

É necessário assegurar a representação tanto das mulheres como dos homens no 
Conselho de Administração do Instituto.

Alteração apresentada por Karin Jöns

Alteração 82
Artigo 10, nº 2, parágrafo 2

A Comissão e Conselho terão por objectivo 
atingir uma representação igual entre 
homens e mulheres no Conselho de 
Administração.

O Conselho de Administração será 
composto por um número igual de homens 
e mulheres.

Or. de

Justificação

Na observância do princípio da igualdade entre homens e mulheres, a composição do 
Conselho de Administração do Instituto deve ser paritária.

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 83
Artigo 10, nº 3

3. O Conselho de Administração elegerá o 
seu presidente e vice-presidente, cargos que 
são exercidos por um período de um ano, 
renovável.

3. O Conselho de Administração elegerá o 
seu presidente e vice-presidente, cargos que 
são exercidos por um período de dois anos e 
meio, renovável.

Or. it

Justificação

Dois anos e meio são um período mais adequado para o exercício do cargo pelo 
presidente e pelo vice-presidente.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 84
Artigo 10, nº 7
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7. As decisões do Conselho de 
Administração são tomadas por maioria 
absoluta dos membros. 

7. As decisões do Conselho de 
Administração são tomadas por maioria 
absoluta dos membros. O Presidente não 
terá direito ao voto qualificado.

Or. fr

Justificação

Para a tomada de decisões no Conselho de Administração, o Presidente deveria ficar 
em condições de igualdade com os outros membros do Conselho.

Alteração apresentada por Corien Wortmann-Kool

Alteração 85
Artigo 10º, nº 11 bis (novo)

11 bis. A administração do Instituto 
Europeu da Igualdade entre Homens e 
Mulheres e a administração de qualquer 
futura Agência dos Direitos Fundamentais 
devem concertar entre si os seus respectivos 
programas de trabalho, a fim de evitar a 
sobreposição de actividades.

Or. nl

Justificação

A fim de evitar a sobreposição de actividades, tanto o Instituto como qualquer futura 
Agência devem concertar as respectivas actividades entre si.

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 86
Artigo 12, nº 1

1. O Fórum Consultivo será composto de 
membros de organismos competentes 
especializados em questões de igualdade 
entre homens e mulheres, com base num 
representante indigitado por cada Estado-
Membro, assim como três membros, sem 
direito de voto, nomeados pela Comissão, 
em representação das partes interessadas a 
nível europeu, nomeadamente organizações 
não-governamentais com um interesse 

1. O Fórum Consultivo será composto de 
membros de organismos competentes 
especializados em questões de igualdade 
entre homens e mulheres, com base em dois 
representantes indigitados por cada Estado-
Membro, devendo um deles ser 
representante das organizações não-
governamentais com um interesse legítimo 
em contribuir para a luta contra 
discriminação em razão do sexo e para a 
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legítimo em contribuir para a luta contra 
discriminação em razão do sexo e para a 
promoção de igualdade entre homens e 
mulheres e organizações representativas 
dos empregadores e dos trabalhadores a 
nível comunitário. Os representantes 
podem ser substituídos por suplentes, 
designados na mesma ocasião.

promoção de igualdade entre homens e 
mulheres.

Or. it

Justificação

As ONG deveriam participar activamente no Fórum Consultivo.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Alteração 87
Artigo 12, nº 1

1. O Fórum Consultivo será composto de 
membros de organismos competentes 
especializados em questões de igualdade 
entre homens e mulheres, com base num 
representante indigitado por cada Estado-
Membro, assim como três membros, sem 
direito de voto, nomeados pela Comissão, 
em representação das partes interessadas a 
nível europeu, nomeadamente organizações 
não-governamentais com um interesse 
legítimo em contribuir para a luta contra 
discriminação em razão do sexo e para a 
promoção de igualdade entre homens e 
mulheres e organizações representantativas 
dos empregadores e dos trabalhadores a 
nível comunitário. Os representantes podem 
ser substituídos por suplentes, designados na 
mesma ocasião.

1. O Fórum Consultivo será composto de 
membros de organismos competentes 
especializados em questões de igualdade 
entre homens e mulheres, com base num 
representante indigitado por cada Estado-
Membro, assim como três membros, sem 
direito de voto, nomeados pela Comissão, 
em representação das partes interessadas, 
nomeadamente organizações 
não-governamentais com um interesse 
legítimo em contribuir para a luta contra 
discriminação em razão do sexo e para a 
promoção de igualdade entre homens e 
mulheres, organizações representantativas 
dos empregadores e dos trabalhadores. Os 
representantes podem ser substituídos por 
suplentes, designados na mesma ocasião.

Or. el

Justificação

Atendendo a que as ONG, as associações patronais e as associações de 
trabalhadores a nível comunitário estarão representadas no Conselho de 
Administração, cumpre assegurar que o Fórum Consultivo integre outras
organizações que, embora activas no domínio das políticas europeias, tenham obtido 
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a sua experiência a nível local e regional.

Alteração apresentada por Anne Van Lancker

Alteração 88
Artigo 12º, nº 4, parágrafo 1 bis (novo)

Apoia o Director na preparação dos 
programas de actividades anuais e de 
médio prazo do Instituto e monitoriza as 
actividades do Instituto.

Or. en

Justificação

O fórum consultivo deve ser redireccionado e intervir de forma pró-activa nas 
actividades do Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres. 

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 89
Artigo 19, nº 1

1. O Instituto está aberto à participação de 
países que tenham celebrado acordos com a 
Comunidade Europeia por força dos quais 
tenham aprovado e apliquem a legislação 
comunitária nas matérias reguladas pelo 
presente regulamento.

1. O Instituto está aberto à participação de 
países que tenham celebrado acordos com a 
Comunidade Europeia por força dos quais 
tenham aprovado e apliquem a legislação 
comunitária nas matérias reguladas pelo 
presente regulamento, no que diz respeito, 
nomeadamente, à violência contra as 
mulheres, à mutilação genital feminina, ao 
tráfico de seres humanos, à resolução de
conflitos e à participação das mulheres no 
mercado do trabalho, bem como aos 
processos de decisão nos domínios social, 
económico e político.

Or. sv

Alteração apresentada por Lissy Gröner e Amalia Sartori

Alteração 90
Artigo 23º
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Artigo 23º Artigo 23º
Início das actividades do Instituto Início das actividades do Instituto

O Instituto entrará em funcionamento no 
prazo de doze meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

O Instituto entrará em funcionamento o mais 
rapidamente possível e, em todo o caso, o 
mais tardar até doze meses a contar da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que a fase de arranque é crucial para o êxito do Instituto, a mesma 
não deve sofrer qualquer atraso por razões ligadas à determinação do seu respectivo 
local de funcionamento.


