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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) A igualdade de géneros não é uma 
questão respeitante a um grupo minoritário 
confrontado com a desigualdade. A 
desigualdade entre os géneros afecta 
predominantemente a maioria da 
população e é essencial que as diferenças 
baseadas no género sejam inteiramente 
tidas em conta nas medidas a tomar no que 
respeita à idade, à deficiência, à religião ou 
à crença, à raça e à orientação sexual.

Alteração 2
Considerando 8

8. Um aspecto fundamental para que o 
enquadramento legislativo da Comunidade 
em matéria de não discriminação gere um 
impacto positivo é conseguir um amplo 
apoio junto da população. O Ano Europeu 
poderá servir de catalisador, ao promover a 
sensibilização e ao criar uma dinâmica nesse 
sentido. Deverá contribuir para centrar as 
atenções políticas e mobilizar todos os 
interessados, a fim de dar um impulso à 
nova estratégia-quadro da União Europeia 
em matéria de igualdade de oportunidades

8. Um aspecto fundamental para que o 
enquadramento legislativo da Comunidade 
em matéria de não discriminação gere um 
impacto positivo é conseguir um amplo 
apoio junto da população. O Ano Europeu 
poderá servir de catalisador, ao promover a 
sensibilização e ao criar uma dinâmica nesse 
sentido. Deverá contribuir para centrar as 
atenções políticas e mobilizar todos os 
interessados, a fim de dar um impulso à 
nova estratégia-quadro da União Europeia 
em matéria de igualdade de oportunidades e 
integração do género em todas as políticas.

  
1 JO C ... de 19.9.2005, p. ...
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Alteração 3
Artigo 2, nº 1 bis (novo)

1 bis. Em todas as actividades referidas no 
nº 1, a abolição das desigualdades e a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres deverão constituir um objectivo 
horizontal.

Alteração 4
Artigo 5, nº 1, parágrafo 1

1. Cada país deverá criar ou designar uma 
entidade nacional de coordenação ou um 
organismo administrativo equivalente para 
organizar a participação nacional no Ano 
Europeu. Deverá ainda velar por que este 
órgão seja representativo de um leque de 
organizações representantes de pessoas 
potencialmente expostas a discriminação e 
tratamento desigual e de outros agentes 
pertinentes.

1. Cada país deverá criar ou designar uma 
entidade nacional de coordenação ou um 
organismo administrativo equivalente para 
organizar a participação nacional no Ano 
Europeu. Deverá ainda velar por que este 
órgão seja representativo de um leque de 
organizações representantes de pessoas 
potencialmente expostas a discriminação e 
tratamento desigual e de outros agentes 
pertinentes, e velar por que as mulheres e 
os homens nele estejam igualmente 
representados.

Alteração 5
Artigo 6, nº 1 bis (novo)

1 bis. A Comissão e os Estados-Membros 
deverão velar por que as mulheres e os 
homens estejam igualmente representadas 
no Comité.

Alteração 6
Artigo 7, nº 2 bis (novo)

2 bis. 50% das dotações destinadas às 
medidas comunitárias e nacionais deverão 
ser atribuídas a actividades que tenham em 
conta as discriminações múltiplas com que 
se defrontam as mulheres em todos os 
grupos discriminados.
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Alteração 7
Anexo, secção II, nº 1, alínea e) bis (nova)

e bis) tem uma representação igual de 
mulheres e homens.


