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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
Artigo 5, nº 1, alínea b)

Define os domínios temáticos da actividade 
da Agência, nos quais se inclui sempre a luta 
contra o racismo e a xenofobia;

Define os domínios temáticos da actividade 
da Agência, nos quais se inclui sempre a luta 
contra o racismo e a xenofobia mas também 
prestando igual atenção a todos os 
domínios temáticos sujeitos à violação dos 
direitos fundamentais;

Justificação

O quadro plurianual não deve padecer de uma abordagem parcial que combine limitações de 
recursos (vide outras alíneas do mesmo artigo) com uma "preferência" pelo racismo e a 
xenofobia. Por isso, a redacção desta alínea deve mencionar um compromisso no sentido de 
se tomar igual e devidamente em conta todos os domínios temáticos sujeitos à violação dos 
direitos fundamentais, a fim de proporcionar ao legislador um quadro de acção melhor 
definido.

Alteração 2
Artigo 5, nº 1, alínea e)

e) Inclui disposições destinadas a evitar as 
sobreposições a nível temático com o 
mandato de outros órgãos e organismos 
comunitários.

e) Inclui disposições destinadas a evitar as 
sobreposições a nível temático com o 
mandato de outros órgãos e organismos 
comunitários, em particular, o Instituto 
Europeu da Igualdade entre Homens e 
Mulheres.

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Justificação

A melhor utilização dos recursos tanto do Instituto como dos Direitos Fundamentais implica 
uma cooperação específica que facilitará o respeito das respectivas competências.

Alteração 3
Artigo 11, nº 8

8. O director do Instituto Europeu da 
Igualdade entre Homens e Mulheres pode
participar nas reuniões do conselho de 
administração na qualidade de observador. 
Os directores de outros organismos 
comunitários e órgãos da União competentes 
também podem participar nas reuniões como 
observadores a convite da comissão 
executiva.

8. O director do Instituto Europeu da 
Igualdade entre Homens e Mulheres deve
participar nas reuniões do conselho de 
administração na qualidade de observador a 
fim de coordenar os respectivos programas 
de trabalho anuais. Os directores de outros 
organismos comunitários e órgãos da União 
competentes também podem participar nas 
reuniões como observadores a convite da 
comissão executiva.

Justificação

Para ser coerente com o considerando 15 da proposta da Comissão. Além disso, a 
cooperação prática entre os dois órgãos terá de ser feita através da coordenação dos 
programas de trabalho, pelo que uma presença claramente definida do director do Instituto 
nas reuniões do conselho de administração é essencial para assegurar uma cooperação 
efectiva.

Alteração 4
Artigo 23, nº 1

1. São aplicáveis ao pessoal da Agência o 
Estatuto dos Funcionários das Comunidades 
Europeias, o Regime Aplicável aos outros 
Agentes das Comunidades Europeias e as 
regras adoptadas conjuntamente pelas 
instituições das Comunidades Europeias 
para efeitos de aplicação desse estatuto e 
desse regime.

1. São aplicáveis ao pessoal da Agência o 
Estatuto dos Funcionários das Comunidades 
Europeias, o Regime Aplicável aos outros 
Agentes das Comunidades Europeias e as 
regras adoptadas conjuntamente pelas 
instituições das Comunidades Europeias 
para efeitos de aplicação desse estatuto e 
desse regime. Será dada uma atenção 
especial à igualdade de representação entre 
homens e mulheres.

Justificação

Muitas Agências padecem da falta de representação das mulheres no seu pessoal. É 
claramente necessário realçar o respeito da igualdade de oportunidades, de forma a ter uma 
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referência no regulamento quando se proceder à avaliação do desempenho da Agência.

Alteração 5
Artigo 31, nº 3

3. Até 31 de Dezembro de 2009, a Agência 
encomenda uma avaliação externa 
independente dos resultados alcançados 
durante os primeiros três anos de 
funcionamento com base em especificações 
estabelecidas pelo conselho de 
administração, com o acordo da Comissão. 
Esta avaliação tem em conta as tarefas da 
Agência, as práticas de trabalho e o impacto 
da Agência na protecção e na promoção dos 
direitos fundamentais e inclui uma análise 
das sinergias e das implicações financeiras 
de um eventual alargamento das tarefas. A 
avaliação tem em conta os pontos de vista 
das partes interessadas, tanto a nível 
comunitário como nacional.

3. Até 31 de Dezembro de 2009, a Agência 
encomenda uma avaliação externa 
independente dos resultados alcançados 
durante os primeiros três anos de 
funcionamento com base em especificações 
estabelecidas pelo conselho de 
administração, com o acordo da Comissão. 
Esta avaliação tem em conta as tarefas da 
Agência, as práticas de trabalho, a política 
de igualdade de oportunidades no seio da 
Agência e o impacto da Agência na 
protecção e na promoção dos direitos 
fundamentais e inclui uma análise das 
sinergias e das implicações financeiras de 
um eventual alargamento das tarefas. A 
avaliação tem em conta os pontos de vista 
das partes interessadas, tanto a nível 
comunitário como nacional.

A avaliação incide igualmente sobre a 
eventual necessidade de alterar ou de alargar 
as tarefas, a esfera de acção, os domínios de 
actividade ou a estrutura da Agência, 
designadamente a necessidade de introduzir 
alterações estruturais para assegurar a 
conformidade com as regras horizontais 
aplicáveis às agências de regulamentação, 
após a sua entrada em vigor.

A avaliação incide igualmente sobre a 
eventual necessidade de alterar ou de alargar 
as tarefas, a esfera de acção, os domínios de 
actividade ou a estrutura da Agência, 
designadamente a necessidade de introduzir 
alterações estruturais para assegurar a 
conformidade com as regras horizontais 
aplicáveis às agências de regulamentação, 
após a sua entrada em vigor.

Justificação

Muitas Agências padecem da falta de representação das mulheres no seu pessoal. É 
claramente necessário realçar o respeito da igualdade de oportunidades, de forma a ter uma 
referência no regulamento quando se proceder à avaliação do desempenho da Agência.


