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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 10
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) 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 a futura Agência dos Direitos 
Fundamentais,

Or. pt
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Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 11
Considerando 13

(13) Nos termos do artigo 3º 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 nº 2 do artigo 3º do 
Tratado, é pertinente adoptar disposições 
com vista a incentivar a participação 
equilibrada de homens e mulheres no 
Conselho de Administração.

Or. de

Justificação

A bem da exactidão, a presente alteração rectifica a remissão para o Tratado CE, a fim de a 
adaptar às remissões constantes dos demais considerandos.

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 12
Artigo 1

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

O presente regulamento cria uma Agência 
Europeia da Igualdade entre Homens e
Mulheres, (a seguir designada “a 
Agência”).

(Esta modificação aplica-se a todo o texto 
legislativo em apreciação; a sua adopção 
impõe adaptações técnicas em todo o texto)

Or. pt

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 13
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 

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

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;

Or. pt

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 14
Artigo 3, nº 1, alínea g bis) (nova)

g bis) Elabora, sobre o resultado 
comparativo das melhores práticas, um 
código de conduta capaz de orientar os 
canais de decisão dos poderes públicos em 
matéria de igualdade.

Or. pt

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 15
Artigo 4, nº 4

4. O Instituto garantirá a clareza da 
informação divulgada aos utilizadores 
finais.

Suprimido

Or. pt

Justificação

Um Regulamento não tem que explicitar os deveres evidentes das entidades públicas.

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 16
Artigo 5
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O Instituto executará as suas actividades 
independentemente das autoridades 
nacionais e da sociedade civil e será 
autónomo perante as instituições 
comunitárias.

A Agência gozará da autonomia 
administrativa e financeira prevista no 
Regulamento. No exercício da sua acção, é 
independente de qualquer influência das 
autoridades nacionais e das instâncias da 
sociedade civil.

Or. pt

Justificação

O exercício da acção da Agência inclui a execução, mas também a programação.

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 17
Artigo 5

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

A Agência gozará da autonomia financeira  
e administrativa prevista no presente 
Regulamento. Neste contexto, executará as 
suas actividades em plena independência a 
no interesse geral da Comunidade.

Or. de

Justificação

Importa que a primeira frase consagre o princípio da autonomia administrativa e financeira
da Agência, sendo simultaneamente precisado que os limites da referida autonomia serão 
fixados no próprio regulamento.

A segunda frase retoma, no essencial, a ideia de regulamentação constante da proposta da 
Comissão. Porém, não é habitual salientar a independência da Administração Pública face à 
sociedadede civil; em termos jurídicos, tal não é isento de riscos, sobretudo porque, quando a 
referida independência não seja expressamente consagrada, poderá partir-se do princípio de 
que tal não é o caso. De resto, a formulação deveria ajustar-se a formulações jurídicas 
consolidadas do ponto de vista jurídico, como é o caso, por exemplo, do artigo 213º, nº 2, 
primeiro parágrafo, ou do artigo 247º, nº 4, do Tratado CE. Em particular, porém, deveria 
evitar-se a diferenciação entre "independentemente das autoridades nacionais" e  "autónomo 
perante as instituições comunitárias".
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Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 18
Artigo 6

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.

A Agência goza, nas Comunidades 
Europeias e 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. de

Justificação

A proposta da Comissão retoma as formulações dos artigos 281º e 282º do Tratado CE, indo, 
por conseguinte, além do objectivo. O artigo 281º do Tratado, de que o primeiro parágrafo é 
retomado, diz respeito à personalidade internacional da CE, a qual não deveria ser conferida
à Agência. A capacidade jurídica nacional decorre já suficientemente da segunda frase, pelo 
que a primeira frase é supérfluo. A segunda frase deveria, por conseguinte, apenas ser 
completado precisando que a Agência goza igualmente de plena capacidade jurídica na
ordem jurídica comunitária.

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 19
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, 
organizações não-governamentais, parceiros 
sociais e centros de formação profissional,
assim como com as organizações pertinentes 
a nível europeu ou internacional e os países 
terceiros.

Or. pt
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Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 20
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.

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

Or. de

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 21
Artigo 10, nº 8

8. O Conselho de Administração adoptará o 
regulamento interno do Instituto com base 
numa proposta elaborada pelo director após 
a consulta com a Comissão.

8. O Conselho de Administração adoptará o 
regulamento interno do Instituto com base 
numa proposta elaborada pelo director após 
a consulta com a Comissão. A publicação do 
regulamento interno é obrigatória.

Or. pt

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 22
Artigo 11, nº 4

4. O Director dará conta das suas actividades 
ao Conselho de Administração e participará 
nas suas reuniões sem direito de voto.

4. O Director dará conta das suas actividades 
ao Conselho de Administração e participará 
nas suas reuniões sem direito de voto. Pode 
ainda ser convocado pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho, a qualquer 
momento, para uma audição sobre 
qualquer questão relacionada com as 
actividades da Agência.

Or. pt
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Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 23
Artigo 20, nº 1

1. Até ao final do terceiro ano após a entrada 
em vigor do presente Regulamento, o 
Instituto encomendará uma avaliação 
externa independente das actividades 
realizadas com base no caderno de encargos 
estabelecido pelo Conselho de 
Administração em acordo com a Comissão. 
A avaliação examinará o impacto do 
Instituto na promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e incluirá uma análise 
dos efeitos de sinergia. Incidirá 
nomeadamente sobre eventual necessidade 
de alterar ou alargar as funções do 
Instituto, incluindo as consequências 
financeiras de todo e qualquer alargamento 
de funções. A avaliação terá em conta os 
pontos de vista dos interessados, tanto a 
nível comunitário como nacional.

1. Até ao final do terceiro ano após a entrada 
em vigor do presente Regulamento, o 
Instituto encomendará uma avaliação 
externa independente das actividades 
realizadas com base no caderno de encargos 
estabelecido pelo Conselho de 
Administração em acordo com a Comissão. 
A avaliação examinará o impacto do 
Instituto na promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e incluirá uma análise da 
relação custo-eficácia da existência da 
Agência por comparação com a assunção 
de tarefas correspondentes por parte de 
outras entidades competentes na matéria ao 
nível da União Europeia.

Or. pt

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 24
Artigo 21

O Conselho de Administração do Instituto 
examinará as conclusões da avaliação 
referida no artigo anterior e, se necessário, 
transmitirá à Comissão recomendações 
relativas a mudanças
no Instituto, nos seus métodos de trabalho e 
no âmbito da sua missão.
A Comissão transmitirá o relatório de 
avaliação e as recomendações ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões e torná-los-á públicos. 
Após o exame do relatório de avaliação e 
das recomendações, a Comissão pode 
apresentar as propostas de alteração ao 

A Comissão transmitirá o relatório de 
avaliação ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões e torná-
los-á públicos. Após o exame do relatório de 
avaliação a Comissão apresentará, se for 
caso disso, uma proposta de revisão deste 
Regulamento. Se a Comissão considerar 
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presente regulamento que considerar 
necessárias.

que a própria existência da agência já não 
se justifica tendo em conta os objectivos 
fixados, pode propor a sua revogação. O 
Parlamento Europeu e o Conselho 
analisam, com base nesta proposta, se é ou 
não oportuno alterar ou revogar o 
Regulamento.

Or. pt

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 25
Artigo 23

Início das actividades do Instituto Início das actividades da Agência e fixação 
da sede

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

A Agência entra em funcionamento no 
prazo de doze meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento. A 
sua sede será estabelecida  através de um 
regulamento complementar no prazo de 
seis meses a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. de


