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BREVE JUSTIFICAÇÃO

(A ser apresentada posteriormente) 

ALTERAÇÕES

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

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Citação 1

Tendo em conta o Tratado que estabelece a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
nº 2 do artigo 13° e nº 3 do artigo 141°

Tendo em conta o Tratado que estabelece a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
nº 2 do artigo 3° e nº 3 do artigo 141°,

Justificação

O Tratado de Amesterdão aditou o novo segundo ponto que se segue à lista de acções da 
Comunidade descritas no artigo 3º: “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.” Este novo “objectivo transversal” da Comunidade deve ser citado
em conjunto com os artigos que, em rigor, constituem a base jurídica da proposta, para a 
tornar coerente e mais compreensível. 

Alteração 2
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 por “a 
Agência”).

Justificação

  
1 JO C ... /Ainda não publicado em JO.
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Os objectivos do instituto proposto, tal como definidos no artigo 2º da proposta, “... assistir 
as instituições comunitárias... e as autoridades dos Estados-Membros na luta contra a 
discriminação...”, adequam-se à definição de uma “agência europeia de regulação”, tal 
como desenvolvida pela Comissão ao longo dos anos e recentemente utilizada no seu projecto 
de acordo interinstitucional relativo ao enquadramento das agências europeias de 
regulação2.

Esta definição inclui entidades jurídicas criadas pela autoridade legislativa para ajudar a 
aplicar a política comunitária e melhorar a forma como a legislação comunitária é aplicada 
em toda a União Europeia. Uma agência europeia “de regulação” não tem necessariamente 
poderes para tomar decisões juridicamente vinculativas.

A palavra “Instituto” sugere a ideia de um órgão essencialmente académico e não abrange o 
essencial das acções que a proposta da Comissão visa atingir. Parece assim mais adequado 
atribuir ao novo órgão a designação a que efectivamente corresponde, ou seja, uma 
“agência”. 

Alteração 3
Artigo 5

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

Autonomia
A Agência disporá de autonomia 
administrativa e orçamental como previsto 
no presente regulamento. Na execução das 
suas actividades actuará com total 
independência das autoridades nacionais e 
instâncias da sociedade civil.

Justificação

A definição do grau de autonomia da agência não deve ser susceptível de conduzir a 
interpretações erróneas. As agências fazem necessariamente parte do serviço público ou 
“poder executivo” da União, do qual, ao abrigo do sistema institucional dos Tratados e, 
salvo disposição em contrário desses Tratados, a Comissão detém a suprema 
responsabilidade política.

Alteração 4
  

2 COM(2005)0059 de 25.2.2005, nº 3.



PA\590482PT.doc 5/9 PE 364.987v02 00

PT

Artigo 7

Acesso a documentos Acesso a documentos e protecção de dados 
pessoais

1. O Regulamento (CE) nº 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho é 
aplicável aos documentos na posse do 
Instituto.

1. Os Regulamentos do Parlamento 
Europeu e do Conselho nº 1049/2001
relativo ao acesso do público aos 
documentos e nº 45/2001 relativo à 
protecção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais
são aplicáveis à Agência.

2. O Conselho de Administração aprovará as 
disposições de execução do Regulamento 
(CE) nº 1049/2001 no prazo de seis meses a 
contar da data de criação do Instituto.

2. O Conselho de Administração aprovará as 
disposições de execução destes
Regulamentos no prazo de seis meses a 
contar da data de criação da Agência.

3. As decisões tomadas pelo Instituto ao 
abrigo do artigo 8.º do Regulamento (CE) 
nº 1049/2001 podem dar lugar à 
apresentação de queixa junto do Provedor 
de Justiça Europeu ou ser impugnadas no 
Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias, nas condições previstas, 
respectivamente, nos artigos 195.º e 230.º 
do Tratado.

4. Os dados pessoais não serão tratados 
nem comunicados excepto nos casos em 
que tal seja estritamente necessário ao 
cumprimento da missão do Instituto. 
Nesses casos, é aplicável o Regulamento 
(CE) n.° 45/2001 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 18 de Dezembro de 2001, 
relativo à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados.

Justificação

A alteração visa simplificar a redacção, sem alterar o conteúdo normativo da disposição.
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Alteração 5
Artigo 9

Órgãos do Instituto Estrutura da Agência
O Instituto compreenderá:
a) um Conselho de Administração;

A Agência compreenderá:
a) um Conselho de Administração;

b) um Director e respectiva equipa de 
colaboradores;

b) um Director e respectiva equipa de 
colaboradores;

c) um Fórum Consultivo; c) um Fórum Consultivo;

Justificação

A alteração visa melhorar a redacção e harmonizá-la com a terminologia utilizada pela 
Comissão no seu projecto de acordo interinstitucional relativo ao enquadramento das 
agências europeias de regulação3.

Alteração 6
Artigo 10, título e nº 1

Conselho de Administração

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:

Conselho de Administração

1. O Conselho de Administração é composto 
por nove membros nomeados pelo 
Conselho, em consulta com o Parlamento 
Europeu, a partir de uma lista elaborada 
pela Comissão que incluirá um número de 
candidatos substancialmente mais elevado 
do que o número de membros a ser 
nomeado, bem como um representante da 
Comissão. A lista elaborada pela Comissão, 
acompanhada pela documentação 
relevante, será comunicada ao Parlamento 
Europeu. Logo que possível, e no prazo de 
três meses a contar da data dessa 
comunicação, o Parlamento Europeu
poderá convidar os candidatos para uma 
audição e transmitir as suas opiniões ao 
Conselho, que procederá então às 
nomeações.

  
3COM(2005)0059 de 25.2.2005.
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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;
b) organizações de empregadores a nível 
comunitário; e ainda
c) organizações de trabalhadores a nível 
comunitário;

Justificação

A composição do Conselho de Administração das agências é, desde há muito, uma questão
controversa. Enquanto a Comissão propõe normalmente um conselho composto por seis 
representantes por ela nomeados e seis representantes nomeados pelo Conselho, este insiste 
normalmente em que cada Estado-Membro nomeie o seu próprio representante.

Esta prática, que gera custos consideráveis, é particularmente inadequada no caso de 
pequenas agências com orçamento e pessoal reduzidos. A Agência Europeia da Igualdade 
entre Homens e Mulheres contará no início com uma equipa de 13 pessoas. 

A solução apresentada nesta alteração foi a escolhida para a criação da Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos, em 20024. Proporciona uma distribuição justa e 
eficaz de funções entre a Comissão, o Parlamento e o Conselho e poderá ajudar a 
ultrapassar o impasse em que a questão se encontra. Foi recomendada pelo Parlamento na 
sua resolução sobre o enquadramento de futuras agências europeias, de 13 de Janeiro de 
20045.

Alteração 7
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 o 
Conselho terão por objectivo atingir uma 
representação igual entre homens e mulheres 
e dispor de representações das 
organizações de empregadores e de 
trabalhadores, assim como das 
organizações não-governamentais 
pertinentes a nível comunitário no 

  
4 Artigo 25º do Regulamento (CE) nº 178/2002, JO L 31 de 1.2.2002, pág.1.
5 P5 TA PROV(2004)0015, nº 17 e).
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Conselho de Administração. 

Justificação

Esta solução evita uma “composição com duas classes” do Conselho de Administração: de
um lado, os membros efectivos e, do outro, os membros sem direito de voto, como acontece 
na proposta da Comissão. 

Alteração 8
Artigo 20

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, a 
Agência 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 da 
Agência 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 
das tarefas correspondentes por parte dos 
serviços da Comissão. Incidirá 
nomeadamente sobre a eventual necessidade 
de alterar ou alargar as funções da Agência, 
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.

Justificação
Esta alteração não necessita de justificação. 

Alteração 9
Artigo 23

Início das actividades do Instituto Início das actividades da Agência e 
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respectiva sede
O Instituto entrará em funcionamento no 
prazo de doze meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

A Agência entrará em funcionamento no 
prazo de doze meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento. A 
localização da sua sede será decidida num 
prazo de seis meses a contar desta última 
data, através de um regulamento que 
complete o regulamento que cria a 
Agência.

Justificação

A sede da Agência deverá ser decidida na devida altura, de forma a evitar despesas 
desnecessárias e a não prejudicar o pessoal. A alteração está em consonância com o projecto 
de acordo interinstitucional da Comissão6. Como o Parlamento Europeu fez notar na sua 
resolução de 13 Janeiro de 2004 sobre o enquadramento das agências europeias de 
regulação, as decisões sobre a fixação da sede das agências de regulamentação devem 
constituir parte integrante e indispensável do acto que as institui.7

Se a decisão sobre a sede não puder ser tomada no próprio acto fundador, terá então de ser 
tomada num acto que complete o acto fundador e de acordo com o procedimento que 
conduziu à adopção do acto fundador. 

  
6 COM(2005)0059, Ponto 10.
7 Resolução A5-0471/2003, P5 TA(2004)0015 nº 6.


