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Contexto

O Parlamento Europeu aprovou em 18 de Janeiro de 2007 uma resolução sobre a abordagem 
integrada da igualdade entre mulheres e homens no âmbito dos trabalhos das comissões 
(P6_TA(2007)0010). Na sua resolução, o Parlamento "Felicita as comissões parlamentares 
que aplicaram a abordagem integrada para a igualdade nas suas actividades e solicita que 
as outras comissões façam o mesmo" (n.º 10).

A Comissão dos Assuntos Constitucionais não tinha ainda uma estratégia de aplicação de uma 
abordagem integrada da igualdade entre mulheres e homens. Na minha qualidade de 
vice-presidente para a igualdade entre homens e mulheres, nomeada pela comissão, tentei 
preencher esta lacuna.

Proponho que a comissão debata proposta de descrição de funções a seguir apresentada e a 
aprove oportunamente, antes das próximas eleições europeias.
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Proposta de descrição de funções no domínio da promoção da igualdade entre homens e 
mulheres no trabalho da comissão

A Comissão dos Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu compromete-se a 
promover a igualdade entre homens e mulheres:

A. nas questões do âmbito das suas competências, nos termos do Anexo VI do Regimento:

1. aspectos institucionais do processo de integração europeia, nomeadamente no âmbito da 
preparação e do desenrolar de convenções e conferências intergovernamentais;

- A comissão esforça-se por promover uma representação equilibrada de homens e mulheres 
nas futuras convenções e nos respectivos órgãos administrativos. O aspecto da igualdade entre 
homens e mulheres deve ser tido em conta na selecção dos representantes do Parlamento nas 
conferências intergovernamentais.

2. aplicação do Tratado UE e avaliação do seu funcionamento;

- Na avaliação, a comissão tem em conta a aplicação do artigo do Tratado relativo à realização 
da igualdade entre homens e mulheres: "Na realização de todas as acções previstas no 
presente artigo, a Comunidade terá por objectivo eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres" (artigo 2.º-F do Título II do Tratado de Lisboa, n.º 2 do 
artigo 3.º do Tratado CE).

3. consequências institucionais das negociações relativas ao alargamento da União; 

-

4. relações interinstitucionais, incluindo a apreciação dos acordos interinstitucionais 
previstos no n.° 2 do artigo 120.° do Regimento, tendo em vista a sua aprovação pelo 
Parlamento;

-

5. processos eleitorais uniformes; 

- A comissão estudará as possibilidades de aumentar o número de mulheres deputadas ao 
Parlamento Europeu. Será atribuída especial atenção aos exemplos de recurso às quotas na 
indigitação dos candidatos.

6. partidos políticos a nível europeu, sem prejuízo das competências da Mesa; 

- A comissão solicita aos partidos políticos que se comprometam a respeitar o equilíbrio entre 
homens e mulheres quando elegem a sua direcção e que apliquem uma abordagem integrada 
da igualdade entre mulheres e homens nos seus programas políticos.

7. verificação da existência de uma violação grave e persistente, por um Estado-Membro, dos 
princípios comuns a todos os Estados-Membros; 
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-

8. interpretação e aplicação do Regimento, bem como propostas de alteração do Regimento.

A comissão atribui especial atenção a uma abordagem integrada da igualdade entre mulheres 
e homens no âmbito da elaboração do seu relatório sobre a revisão do Regimento.

B. instando os grupos políticos a assegurarem, sempre que tal seja razoavelmente exequível:

- que na próxima legislatura as mulheres estejam representadas na comissão numa 
percentagem que reflicta o número de mulheres deputadas ao Parlamento (na comissão actual 
há 17,9 % de mulheres, quando em todo o Parlamento a percentagem de mulheres deputadas é 
de um terço);

- que esta percentagem se reflicta também na indigitação de candidatos à presidência e à 
vice-presidência, bem como na nomeação de coordenadores;

- que o equilíbrio entre homens e mulheres se reflicta adequadamente na distribuição de 
relatórios e pareceres.
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