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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um 
Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres
(COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2005)0081),

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 2 do artigo 13º, bem como o nº 3 do artigo 
141º, do Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C6-0083/2005),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 7

(7) O estudo de viabilidade executado para 
a Comissão concluiu que existe um papel 
claro para um Instituto Europeu da 
Igualdade entre Homens e Mulheres que 
desempenhe algumas das funções que as 
instituições existentes não ainda assumem,
nomeadamente nas áreas da coordenação, 
da centralização e da difusão de resultados 
de investigação e de informação, da 
sensibilização para a igualdade entre 
homens e mulheres e a elaboração de 
instrumentos adequados para a integração 
da perspectiva da igualdade em todas as 

(7) O estudo de viabilidade executado para 
a Comissão concluiu que existe um papel 
claro para um Instituto Europeu da 
Igualdade entre Homens e Mulheres que 
desempenhe algumas das funções que as 
instituições existentes ainda não assumem, 
nomeadamente nas áreas da coordenação, 
da centralização e da difusão de resultados 
de investigação e de informação, do 
estabelecimento de redes, da 
sensibilização para a igualdade entre 
homens e mulheres e a elaboração de 
instrumentos adequados para a integração 
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políticas comunitárias. da perspectiva da igualdade em todas as 
políticas comunitárias. 

Justificação

Esta função é especificada no estudo de viabilidade da Comissão como um dos objectivos 
principais do Instituto e considera-se que constitui um instrumento do dia-a-dia capaz de 
aumentar a eficácia das outras funções desempenhadas pelo Instituto.

Alteração 2
Considerando 10

(10) A recolha, análise e difusão da 
informação e de dados objectivos, fiáveis e 
comparáveis sobre igualdade entre homens 
e mulheres, a elaboração de instrumentos 
adequados para integrar a perspectiva da 
igualdade em todos os domínios, a 
promoção do diálogo entre as partes 
interessadas e a sensibilização dos cidadãos 
da UE são indispensáveis para que a 
Comunidade possa promover eficazmente 
uma política de igualdade entre homens e 
mulheres, nomeadamente numa União 
alargada. Assim, é conveniente criar um 
Instituto Europeu da Igualdade entre 
Homens e Mulheres que apoie as 
instituições comunitárias e os 
Estados-Membros na execução destas 
funções.

(10) A recolha, análise e difusão da 
informação e de dados objectivos, fiáveis e 
comparáveis sobre igualdade entre homens 
e mulheres, a elaboração de instrumentos 
adequados para integrar a perspectiva da 
igualdade em todos os domínios, a 
promoção do diálogo entre as partes 
interessadas e a sensibilização dos cidadãos 
da UE são indispensáveis para que a 
Comunidade possa promover e aplicar
eficazmente uma política de igualdade 
entre homens e mulheres, nomeadamente 
numa União alargada. Assim, é 
conveniente criar um Instituto Europeu da 
Igualdade entre Homens e Mulheres que 
apoie as instituições comunitárias e os 
Estados-Membros na execução destas 
funções.

Justificação

Uma utilização prudente dos recursos implica que se evite restringir o Instituto a uma 
estrutura de recolha e registo de dados. O que falta a nível da UE e a nível nacional é a 
capacidade de uma utilização comum das análises e de apresentar soluções inovadoras no
que se refere à integração da perspectiva do género e à igualdade entre homens e mulheres.  

Alteração 3
Considerando 11

(11) A cooperação com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros é 
essencial para promover a recolha de dados 
comparáveis e fiáveis a nível europeu; a 

(18) A cooperação com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros e os 
organismos estatísticos competentes, em 
particular, o Eurostat é essencial para 
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informação sobre igualdade entre homens e 
mulheres é importante a todos os níveis 
(local, regional, nacional e comunitário) e 
dispôr dela é útil para as autoridades 
nacionais que, a nível local, regional e 
nacional, são responsáveis por delinear 
políticas e propor medidas nas respectivas 
esferas de competência

promover a recolha de dados comparáveis 
e fiáveis a nível europeu; a informação 
sobre igualdade entre homens e mulheres é 
importante a todos os níveis (local, 
regional, nacional e comunitário) e dispôr 
dela é útil para as autoridades nacionais 
que, a nível local, regional e nacional, são 
responsáveis por delinear políticas e propor 
medidas nas respectivas esferas de 
competência

Justificação

A cooperação com o Eurostat e outros organismos estatísticos constitui  um elemento chave 
para a recolha e registo de dados para o melhor uso possível dos recursos e para fornecer 
dados de acordo com as necessidades do Instituto para análise e divulgação de 
conhecimentos.

Alteração 4
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 garantir a melhor utilização 
possível dos recursos, 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

Justificação

Uma declaração recorrente tanto dos interessados como das Instituições é a da falta de 
qualidade dos dados disponíveis, ou seja, dificilmente podem ser comparados a nível da UE. 
Nessa perspectiva, a fim de evitar um fenómeno dissuasor em futuros inquéritos ou 
investigações, recomenda-se a utilização da formulação proposta 
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Alteração 5
Considerando 13

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

(13) A fim de assegurar uma participação 
reforçada de mulheres no Conselho de 
Administração, a maioria dos membros do 
Conselho deveria ser mulheres

Justificação

O Instituto deve ser considerado como exemplo da participação das mulheres nos processos
de tomada de decisões, especialmente na primeira fase do seu estabelecimento.

Alteração 6
Considerando 19

(19) Nos termos dos princípios de 
subsidiariedade e proporcionalidade 
definidos no artigo 5.° do Tratado, o 
objectivo do presente regulamento, a 
saber, o fornecimento de informação e de 
dados comparáveis e fiáveis a nível 
europeu para apoiar as instituições 
comunitárias e os Estados-Membros no 
prosseguimento do objectivo do Tratado 
de eliminar as desigualdades e promover 
a igualdade entre homens e mulheres, não 
pode suficientemente ser alcançado pelos 
Estados-Membros, podendo sim sê-lo, por 
motivos da escala e de impacto da acção 
proposta, a nível comunitário. O presente 
Regulamento não excede o necessário para 
lograr esses objectivos.

(19) Nos termos dos princípios de 
subsidiariedade e proporcionalidade 
definidos no artigo 5.° do Tratado, o 
objectivo do presente regulamento não 
pode suficientemente ser alcançado pelos 
Estados-Membros, podendo sim sê-lo, por 
motivos da escala e de impacto da acção 
proposta, a nível comunitário. O presente 
Regulamento não excede o necessário para 
lograr esses objectivos.

Justificação

A formulação proposta reduz o papel da Instituto. Dado que os objectivos são claramente 
definidos no artigo pertinente,  é inútil duplicar essa definição, com o risco de criar confusão. 
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Alteração 7
Artigo 2

Objectivos Objectivos
Os objectivos gerais do Instituto são 
assistir as instituições comunitárias, 
nomeadamente a Comissão, e as
autoridades dos Estados-Membros na luta 
contra a discriminação em razão do sexo, 
na promoção da igualdade entre homens 
e mulheres e no aumento da visibilidade 
das questões desta natureza junto dos 
cidadãos da UE.

Os objectivos gerais do Instituto são 
contribuir e reforçar a inclusão da 
integração da perspectiva do género em
todas as políticas comunitárias e nas 
consequentes políticas nacionais, apoiar a 
igualdade entre homens e mulheres e a
luta contra a discriminação em razão do 
sexo, acelerando as abordagens mais 
inovadoras e interdisciplinares e
aumentar a consciencialização dos 
cidadãos da União para estas questões.

Justificação

Os objectivos propostos pela Comissão são ao mesmo tempo demasiado vagos e demasiado 
pobres. O Instituto deveria ter um objectivo forte e específico, que lhe permitisse ser 
dinâmico e inovador. Os progressos lentos na igualdade entre homens e mulheres devem-se 
também às diferenças existentes entre o conhecimento, a formulação e a implementação das 
políticas e por isso seria útil redefinir o objectivo a fim de reduzir essas lacunas.

Alteração 8
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 
instituições comunitárias, centros de 
investigação, organismos nacionais que 
operam na área da igualdade, organizações 
não-governamentais, países terceiros 
relevantes e organizações internacionais;

a) analisa 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 instituições comunitárias, centros de 
investigação, organismos nacionais que 
operam na área da igualdade, organizações 
não-governamentais, países terceiros 
relevantes e organizações internacionais;

Justificação

A principal tarefa do Instituto deveria ser a análise, dado que isso criaria um valor 
acrescentado específico e uma "marca registada" do Instituto. Ver também alteração ao nº 
10.



PE 364.874v01-00 10/27 PR\586558PT.doc

PT

Alteração 9
Artigo 3, nº 1, alínea b)

b) elabora métodos para melhorar a 
comparabilidade, objectividade e 
fiabilidade dos dados a nível comunitário, 
estabelecendo indicadores e critérios 
susceptíveis de aumentar a coerência das 
informações;

b) coopera com o EUROSAT e todos os 
organismos estatísticos pertinentes para  
elaborar métodos para melhorar a 
comparabilidade, objectividade e 
fiabilidade dos dados a nível comunitário, 
estabelecendo indicadores e critérios 
susceptíveis de aumentar a coerência das 
informações por forma a que esses 
organismos tomem em consideração as 
questões de igualdade entre homens e 
mulheres na recolha de dados;

Justificação

A cooperação com o Eurostat e outros organismos estatísticos não só garante a melhor 
utilização dos recursos disponíveis, como também permite ao Instituto centrar – se na análise 
e que os organismos estatísticos reorientem a sua investigação para uma abordagem 
especifica nas questões do género quando solicitado.  

Alteração 10
Artigo 3, nº 1, alínea c)

c) concebe, analisa e avalia instrumentos 
metodológicos a fim de promover a 
integração de igualdade entre homens e 
mulheres em todas as políticas 
comunitárias;

c) concebe, analisa, avalia e divulga
instrumentos metodológicos a fim de 
promover a integração de igualdade entre 
homens e mulheres em todas as políticas 
comunitárias e as consequentes políticas 
nacionais e para apoiar a integração da 
perspectiva do género em todas as 
instituições e organismos comunitários. 

Justificação

Esta função deveria ser reforçada, permitindo ao Instituto participar na implementação da 
integração da perspectiva do género noutras instituições comunitárias. 

Alteração 11
Artigo 3, nº 1, alínea d)

d) realiza inquéritos sobre a situação na 
Europa no âmbito da igualdade entre 
homens e mulheres;

d) realiza inquéritos sobre a situação na 
Europa no âmbito da igualdade entre 
homens e mulheres, a integração da 
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perspectiva do género e a tomada em 
consideração da perspectiva do género 
nos orçamentos, em particular a eficácia 
das políticas comunitárias e nacionais 
pertinentes; 

Justificação

Esta função deveria estar em linha de conta com o objectivo do Instituto e deveria ter como 
objectivo a criação de um valor acrescentado aos resultados do Instituto. 

Alteração 12
Artigo 3, nº 1, alínea d) bis (nova)

d bis) estabelece e coordena uma Rede 
Europeia da Igualdade entre Homens e 
Mulheres, como referido na alínea a) do 
artigo 4, com a participação de centros de 
investigação, organismos nacionais 
competentes, especialistas e interessados 
nas questões de igualdade entre homens e 
mulheres para apoiar  e encorajar  a 
investigação, optimizar a utilização dos 
recursos disponíveis e acelerar a troca e 
divulgação da informação;

Justificação

A Rede da Igualdade entre homens e mulheres deveria servir com um suporte telemático para 
a utilização em comum e o intercâmbio de informações. A rede é a melhor solução para
superar os constrangimentos de tempo e distância e permitir uma melhoria constante da 
investigação e da divulgação entre as poucas reuniões previstas ao nível do Instituto. 

Alteração 13
Artigo 3, nº 1, alínea e)

e) publica um relatório anual sobre 
actividades por ele desenvolvidas;

Suprimido

Justificação

Ver alteração 19.
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Alteração 14
Artigo 3, nº 1, alínea f)

f) organiza reuniões de peritos para apoiar 
o trabalho de investigação;

f) organiza reuniões ad hoc de peritos para 
apoiar o seu trabalho de investigação e 
encoraja o intercâmbio de informações 
entre os investigadores;

Justificação

A dinâmica dos intercâmbios será abordada no âmbito da Rede da Igualdade entre homens e 
mulheres e o Fórum Consultivo. Para evitar a duplicação de actividades no âmbito do 
Instituto, essas reuniões deveriam ser organizadas sobre um tema específico caracterizado 
pela  falta de conhecimentos  sobre ele. 

Alteração 15
Artigo 3, nº 1, alínea g)

g) organiza, com as partes interessadas, 
conferências, campanhas, mesas-redondas, 
seminários e reuniões a nível europeu;

g) organiza, com as partes interessadas, 
conferências, campanhas e reuniões a nível 
europeu para aumentar a 
consciencialização sobre a igualdade 
entre homens e mulheres entre os 
cidadãos da União;

Justificação

A  dinâmica dos intercâmbios será abordada no âmbito da Rede da Igualdade entre homens e 
mulheres e o Fórum Consultivo. Essas reuniões deveriam servir para apoiar o reforço das 
actividades  de consciencialização levadas a cabo pelos interessados. 

Alteração 16
Artigo 3, nº 1, alínea h) bis (nova)

h bis) estabelece um serviço interactivo 
que permita às vítimas da discriminação 
em razão do sexo informarem sobre 
qualquer ocorrência de discriminação 
desse tipo na União Europeia e fornece
informação pertinente para ajudar a
eliminar essa discriminação; 
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Justificação

A tarefa proposta deveria servir como um canal directo com os cidadãos e um instrumento 
eficaz para aumentar a consciencialização. O serviço proposto deverá também servir como 
um instrumento de informação para as reuniões do Fórum Consultivo.

Alteração 17
Artigo 3, nº 1, alínea h) ter (nova)

h ter) providencia conhecimentos 
especializados na integração na 
perspectiva do género às organizações 
públicas e privadas;

Justificação

Os recursos limitados a nível da UE, bem como a experiência reunida no Instituto e o 
objectivo final da implementação eficiente a todos os níveis da gestão pública e privada  
justificam esta tarefa específica para o Instituto. 

Alteração 18
Artigo 3, nº 1, alínea h) quater (nova)

h quater) apresenta recomendações e 
directrizes às instituições comunitárias 
para que estas incorporem de forma
eficaz a integração da perspectiva do 
género na legislação; 

Justificação

A abordagem dinâmica do Instituto implica a possibilidade de apresentar tais recomendações 
a fim de se alcançar uma melhoria efectiva na igualdade entre homens e mulheres. 

Alteração 19
Artigo 3, nº 1, alínea h) quinquies (nova)

h quinquies) estabelece um diálogo a 
nível internacional  com os organismos e 
organizações responsáveis pela igualdade 
entre homens e mulheres;
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Justificação

O valor acrescentado do trabalho do Instituto deveria também ser utilizado como exemplo a 
nível internacional.

Alteração 20
Artigo 3, nº 1, alínea h) sexies (nova)

h sexies) apresenta relatórios às 
instituições comunitárias sobre a 
igualdade entre homens e mulheres e a 
integração da perspectiva do género nos
países candidatos à adesão. 

Justificação

A experiência do Instituto deveria também servir  para fornecer às instituições comunitárias 
uma avaliação o mais exacta possível  dos  progressos   nos países candidatos em relação a 
este domínio do presente  regulamento.

Alteração 21
Artigo 3, nº 1 bis (novo)

1 bis. O Instituto  publica um relatório 
anual das suas actividades.

Justificação

O relatório anual do Instituto é uma tarefa específica que deverá ser apresentada 
separadamente. 

Alteração 22
Artigo 4, nº 3

3. No exercício das suas actividades e para 
evitar a duplicação de esforços e garantir a 
melhor utilização possível dos recursos 
disponíveis, o Instituto terá em conta as 
informações disponíveis, provenientes de 
qualquer fonte, e, em especial, as 
actividades já desenvolvidas pelas 
instituições comunitárias e por outras 
instituições, organismos e organizações 
nacionais e internacionais competentes e 

3. No exercício das suas actividades e para 
garantir a melhor utilização possível dos 
recursos disponíveis, o Instituto terá em 
conta as informações disponíveis, 
provenientes de qualquer fonte, e, em 
especial, as actividades já desenvolvidas 
pelas instituições comunitárias e por outras 
instituições, organismos e organizações 
nacionais e internacionais competentes e 
trabalhará em estreita cooperação com os 
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trabalhará em estreita cooperação com os 
serviços competentes da Comissão. O 
Instituto garantirá a coordenação adequada 
com todas as agências e órgãos 
comunitários pertinentes, a definir em 
protocolo de acordo, se for caso disso.

serviços competentes da Comissão. O 
Instituto garantirá a coordenação adequada 
com todas as agências e órgãos 
comunitários pertinentes, a definir em 
protocolo de acordo, se for caso disso.

Justificação

Ver alteração ao nº 12.

Alteração 23
Artigo 4, nº 5, parágrafo 1 bis (novo)

As informações sobre quaisquer relações 
contratuais desse tipo, incluindo 
pormenores das tarefas confiadas e dos 
organismos aos quais foram confiadas, 
figuram no relatório anual de 
actividades  do Instituto.

Justificação

A atribuição de tarefas específicas deverá ficar claramente mencionada no relatório do 
Instituto.

Alteração 24
Artigo 4 bis (novo)

Artigo 4º bis
Rede da igualdade entre homens e 

mulheres
1. Para permitir o estabelecimento da 
Rede prevista na alínea d) do nº 1 do 
artigo 3 o mais rápida e eficazmente 
possível, o Instituto  abrirá um concurso 
público  para elaborar uma lista dos 
centros, organismos, organizações e 
peritos que tratariam da igualdade entre 
homens e mulheres e da integração da 
perspectiva do género.
2. Tendo em conta a lista referida no nº 1, 
o Conselho de Administração apresentará 
um convite às organizações ou aos
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indivíduos nela incluídos para fazerem 
parte da  Rede. 

Justificação

Ver alteração sobre a Rede da Igualdade entre Homens e Mulheres.

Alteração 25
Artigo 5

Independência do Instituto Independência do Instituto

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

O Instituto cumprirá as suas funções de
forma completamente independente.

Justificação

A total independência do Instituto , sem quaisquer condições, é um requisito fundamental 
para o cumprimento das suas funções. A alteração coincide com a proposta da Comissão 
relativa à criação da Agência dos Direitos Fundamentais. 

Alteração 26
Artigo 7, nº 4

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.

4. 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 desses 
dados é aplicável ao tratamento dos dados 
do Instituto.

Justificação

A alteração proposta é mais clara e conforme a outros regulamentos existentes sobre o 
estabelecimento de outros organismos.
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Alteração 27
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 e 
peritos 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. 

Justificação

Tendo em conta que a discriminação em razão do sexo é um fenómeno multidimensional , os 
peritos individuais dos diversos domínios podem contribuir de maneira eficaz para os 
trabalhos do Instituto. 

Alteração 28
Artigo 10, nº 1, introdução e alínea a)

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:

1. O Conselho de Administração é 
composto de quatro representantes 
nomeados pelo Conselho, quatro
representantes nomeados pela Comissão, 
quatro representantes nomeados  pelo 
Parlamento Europeu assim como três 
representantes nomeados pela Comissão, 
respeitando o pluralismo e o princípio da 
rotatividade cada um deles em 
representação de um seguintes grupos:

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;

a) organizações  não-governamentais a 
nível comunitário que tenham 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;

Justificação

Um papel equilibrado das três instituições no processo de nomeação do Conselho de 
Administração é uma garantia de independência. A participação activa da sociedade civil 
organizada, baseada no pluralismo e no princípio da rotatividade reflecte a importância do 
seu papel na divulgação e implementação da igualdade entre homens e mulheres e na 
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integração da perspectiva do género.

Alteração 29
Artigo 10, nº 2

2. Os membros do Conselho de 
Administração serão nomeados por forma a 
garantir os mais altos níveis de 
competência e um amplo espectro de 
especializações no âmbito da igualdade 
entre homens e mulheres. 

2. Os membros do Conselho de 
Administração serão nomeados por forma a 
garantir os mais altos níveis de 
competência e um amplo espectro e
transdisciplinar de especializações no 
âmbito da igualdade entre homens e 
mulheres. 

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

Pelo menos dois terços dos membros do 
Conselho de Administração serão 
mulheres.

Os membros suplentes que representam os 
membros efectivos na sua ausência serão 
nomeados segundo o mesmo 
procedimento.

Os membros suplentes que representam os 
membros efectivos na sua ausência serão 
nomeados segundo o mesmo 
procedimento.

O mandato será de cinco anos, renovável 
uma vez.

O mandato será de cinco anos, renovável 
uma vez.

A lista dos membros do Conselho de 
Administração será publicada pelo 
Conselho no Jornal Oficial da União 
Europeia e no sítio internet do Instituto.

A lista dos membros do Conselho de 
Administração será publicada pelo 
Conselho no Jornal Oficial da União 
Europeia e no sítio internet do Instituto e 
em todos os sítios da internet pertinentes.

Justificação

As questões da igualdade entre homens e mulheres são transversais e penetram as esferas 
social, económica, jurídica e cultural da sociedade. É, por conseguinte, necessário, ter um 
Conselho de Administração capaz de enfrentar a discriminação em razão do sexo como 
fenómeno multidimensional. 

Alteração 30
Artigo 10, nº 3

3. O Conselho de Administração elegerá o 
seu presidente e vice-presidente, cargos 
que são exercidos por um período de um 
ano renovável.

3. O Conselho de Administração elegerá o 
seu presidente e vice-presidente, cargos 
que são exercidos por um período de dois 
anos e meio. O presidente e o 
vice-presidente  podem ser destituídos por 
uma maioria de dois terços dos membros 



PR\586558PT.doc 19/27 PE 364.874v01-00

PT

do Conselho de Administração.

Justificação

Um Conselho de Administração mais responsável constitui uma oportunidade para que exista 
uma estrutura dinâmica  que seja capaz de contribuir  de forma positiva  para as tarefas do 
Director.

Alteração 31
Artigo 10, nº 5, alínea b)

b) adoptar o relatório anual referido no 
artigo 3.°, alínea e), comparando, 
nomeadamente, os resultados alcançados 
com os objectivos do programa de trabalho 
anual; este relatório será transmitido até 15 
de Junho ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à Comissão, ao Tribunal de 
Contas, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões; 

b) adoptar o relatório anual referido no 
artigo 3.°, alínea e), comparando, 
nomeadamente, os resultados alcançados 
com os objectivos do programa de trabalho 
anual; este relatório será transmitido até 15 
de Junho ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à Comissão, ao Tribunal de 
Contas, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões e 
publicado no sítio internet do Instituto.

Justificação

O papel central do Instituto justifica a máxima  transparência  relativamente à publicação 
anual do relatório anual. 

Alteração 32
Artigo 10, nº 9

9. O presidente reunirá o Conselho pelo 
menos duas vezes por ano. O presidente 
convocará reuniões extraordinárias por 
iniciativa própria ou a pedido de um terço 
dos membros do Conselho de 
Administração.

9. O/A presidente reunirá o Conselho pelo 
menos duas vezes por ano. O/A presidente 
convocará reuniões extraordinárias por 
iniciativa própria ou a pedido de um terço 
dos membros do Conselho de 
Administração.
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Alteração 33
Artigo 10, nº 11

11. Os Directores da Fundação Europeia 
para a Melhoria das Condições de Vida e 
de Trabalho, da Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho, do 
Centro para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional e de qualquer futura 
Agência dos Direitos Fundamentais serão 
convidados a participar nas reuniões do 
Conselho de Administração como 
observadores. 

11. Os Directores da Fundação Europeia 
para a Melhoria das Condições de Vida e 
de Trabalho, da Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho, do 
Centro para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional e de qualquer futura 
Agência dos Direitos Fundamentais serão 
convidados a participar nas reuniões do 
Conselho de Administração como 
observadores a fim de  coordenar os 
respectivos programas de trabalho  no que 
diz respeito à integração da perspectiva do 
género.

Justificação

Em conformidade com as alterações ao artigo 2, essa participação no trabalho do Conselho 
de Administração deveria servir para reforçar a coordenação dos trabalhos entre os vários 
organismos comunitários implicados.

Alteração 34
Artigo 11, nº 1

1. O Instituto será dirigido por um Director 
nomeado pelo Conselho de Administração 
sob proposta da Comissão. Antes da sua 
nomeação, o candidato indigitado pelo 
Conselho de Administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração
perante as comissões competentes do 
Parlamento Europeu e a responder a 
perguntas formuladas pelos respectivos 
membros.

1. O Instituto será dirigido por um Director 
nomeado pelo Conselho de Administração, 
com base numa lista de candidatos 
proposta pela Comissão depois de um 
concurso geral, na sequência da 
publicação no Jornal Oficial da União
Europeia e noutros lugares de 
convocação de manifestações de interesse.
Antes da sua nomeação, os candidatos 
serão convidados desde logo a proferir 
uma declaração perante as comissões 
competentes do Parlamento Europeu e a 
responder a perguntas formuladas pelos 
respectivos membros. No processo de 
nomeação, o Conselho de Administração 
tomará devidamente em conta a posição 
do Parlamento Europeu.
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Justificação

O papel crucial do Director no cumprimento dos objectivos do Instituto  requer um processo 
aberto e selectivo, para garantir que o cargo seja preenchido pelo perfil mais exigente
possível. 

Alteração 35
Artigo 11, nº 2, parte introdutória

2. O mandato do Director terá uma duração 
de cinco anos. Sob proposta da Comissão 
e após avaliação, este mandato pode ser 
renovado por um período que não exceda 5 
anos. No âmbito da avaliação, a Comissão 
examinará nomeadamente:

2. O mandato do Director terá uma duração 
de cinco anos. Após avaliação, este 
mandato pode ser renovado por um período 
que não exceda 5 anos. No âmbito da 
avaliação, o Conselho de Administração
examinará nomeadamente:

Justificação

Para garantir a total independência e responsabilizar mais  o Conselho de Administração 
não deve contemplar a participação da Comissão no processo de avaliação.

Alteração 36
Artigo 12, nº 1

1. O Fórum Consultivo será composto de 
membros de organismos competentes 
especializados em questões de igualdade 
entre homens e mulheres, com base num 
representante indigitado por cada Estado-
Membro, assim como três membros, sem 
direito de voto, nomeados pela Comissão, 
em representação das partes interessadas 
a nível europeu, nomeadamente 
organizações não-governamentais com 
um interesse legítimo em contribuir para 
a luta contra discriminação em razão do 
sexo e para a promoção de igualdade 
entre homens e mulheres e organizações 
representativas dos empregadores e dos 
trabalhadores a nível comunitário. Os 
representantes podem ser substituídos por 
suplentes, designados na mesma ocasião.

1. O Fórum Consultivo será composto de 
membros de organismos competentes 
especializados em questões de igualdade 
entre homens e mulheres, com base num 
representante indigitado por cada 
Estado-Membro.
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Justificação

A participação activa  das ONG no Conselho de Administração e a redefinição do mandato
do Fórum Consultivo torna inútil a existência de uma  dupla representação no Fórum
Consultivo.

Alteração 37
Artigo 12, nº 4

4. O Fórum Consultivo constituirá um 
mecanismo ao serviço do intercâmbio de 
informação relativa às questões de 
igualdade entre homens e mulheres e da 
utilização comum dos conhecimentos. 
Assegurará a estreita cooperação entre o 
Instituto e os organismos competentes nos 
Estados-Membros.

4. O Fórum Consultivo apoiará o Director 
na elaboração dos programas  de 
actividades anuais e a médio prazo do 
Instituto. 

Constituirá um mecanismo de
cooperação entre as administrações 
nacionais  na execução das acções  de  
integração da perspectiva do género  nas 
políticas nacionais e um mecanismo para 
o seguimento da função referida na 
alínea h)bis do nº 1 do artigo 3.

Justificação

No âmbito da criação da Rede, o papel do Fórum Consultivo deverá ser reorientado  para
complementar as novas funções do Instituto  e assegurar o seguimento e a coordenação da 
execução.. 

Alteração 38
Artigo 12, nº 8

8. O Director pode convidar peritos ou 
representantes dos sectores económicos 
pertinentes, empregadores, sindicatos, 
organismos profissionais ou de 
investigação ou ainda organizações não-
governamentais com experiência 
reconhecida em áreas relacionadas com o 
trabalho do instituto a cooperar em tarefas 
específicas e participar nas actividades 
relevantes do Fórum Consultivo.

8. O/A Director (a) pode por  iniciativa 
própria ou por proposta dos membros do 
Fórum Consultivo convidar peritos ou 
representantes dos sectores económicos 
pertinentes, empregadores, sindicatos, 
organismos profissionais ou de 
investigação ou ainda organizações não-
governamentais com experiência 
reconhecida em áreas relacionadas com o 
trabalho do instituto a cooperar em tarefas 
específicas e participar nas actividades 
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relevantes do Fórum Consultivo.

Justificação

Os membros do Fórum Consultivo são considerados peritos e encontram-se numa situação 
privilegiada para propor a participação de outros peritos. 

Alteração 39
Artigo 19, nº 1

1. O Instituto está aberto à participação de 
países que tenham celebrado acordos com 
a Comunidade Europeia por força dos 
quais tenham aprovado e apliquem a 
legislação comunitária nas matérias 
reguladas pelo presente regulamento.

1. O Instituto está aberto à participação de 
países que tenham celebrado acordos com 
a Comunidade Europeia por força dos 
quais tenham aprovado e apliquem a 
legislação comunitária nas matérias 
reguladas pelo presente regulamento, por 
exemplo, relativamente à violência contra 
as mulheres, a mutilações genitais
femininas, o tráfico de seres humanos, a 
resolução de conflitos e a participação das 
mulheres nos processos de tomada de 
decisões sociais, económicas e políticas.

Justificação

A cooperação com países terceiros , em particular fora da UE, não deveria ignorar os tipos 
mais flagrantes e violentos de discriminação  tais como as mutilações genitais femininas e o 
tráfico de mulheres,  bem como outros problemas relacionados  com a plena participação das 
mulheres  na vida pública.  
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Antecedentes

A ideia de criar um Instituto da Igualdade entre Homens e Mulheres surgiu pela primeira vez 
em 1995. O Ministro sueco para a igualdade entre homens e mulheres apresentou então um 
projecto de proposta em 1999 num seminário em Estocolmo. 

A Agenda de Política Social, aprovada pelo Conselho Europeu em Nice, em Dezembro de 
2000, reconheceu a necessidade de aumentar a sensibilização, de uma utilização em comum 
dos recursos e de um intercâmbio de experiências para promover a igualdade entre  homens e 
mulheres. 

A Comissão Europeia lançou posteriormente um estudo de viabilidade, publicado em Janeiro 
de 2002, que avaliava a necessidade de um tal instituto e as tarefas que deveria levar a cabo. 

Para estimular mais o debate sobre a criação de um Instituto da Igualdade entre Homens e 
Mulheres, o Parlamento Europeu lançou um estudo sobre a justificação, os objectivos e a 
organização de um Instituto da Igualdade entre Homens e Mulheres  a nível da UE. O estudo 
foi publicado em Junho de 2004. Ambos os estudos salientam a utilidade do Instituto e 
recomendam a sua criação. 

O Comissário Spidla, durante uma troca de pontos de vista com a Mesa e os coordenadores da 
Comissão FEMM (16 de Janeiro de 2005), anunciou uma proposta futura relativa ao 
estabelecimento do Instituto da Igualdade entre Homens e Mulheres. Em 8 de Março de 2005, 
o Dia Internacional da Mulher, a Comissão Europeia  publicou a sua proposta  de regulamento  
do Conselho e do Parlamento Europeu  para que seja criado um Instituto Europeu da 
Igualdade entre Homens e Mulheres . 

A Comissão dos Direitos da Mulheres da Igualdade dos Géneros organizou uma audição 
pública em 13 de Setembro de 2005 para recolher opiniões de especialistas sobre os aspectos 
organizacionais, as tarefas, a função de coordenação e o papel da sociedade civil organizada. 

Os relatores acolhem com satisfação a proposta da Comissão, em especial o esforço, de criar 
um organismo independente centrado especificamente nos aspectos relativos à igualdade entre 
homens e mulheres. As relatoras apoiam plenamente a ideia de um organismo dedicado 
exclusivamente aos assuntos da igualdade entre homens e mulheres, dado que desse modo se 
assegura que o objectivo superior da igualdade entre homens e mulheres, como estabelecido 
no Tratado, não fique para segundo lugar em relação a qualquer outra política de luta contra a 
discriminação a nível da UE. 
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2. Temas principais

A. Mandato do Instituto:  

Na opinião das relatoras, o mandato do Instituto deveria sublinhar uma abordagem 
mais dinâmica para criar um valor acrescentado efectivo. 
Os estudos de viabilidade tanto da Comissão como do Parlamento assinalaram  a necessidade 
de dispor de um centro de excelência, reconhecido como elemento central por todos os actores 
implicados nas políticas de igualdade entre homens e mulheres, a nível europeu e nacional. 

B. Funções do Instituto:

A descrição das funções propostas pela Comissão não reflecte completamente as necessidades 
específicas a nível da UE em matéria de conhecimentos sobre a igualdade entre homens e 
mulheres. 
As relatoras destacam a necessidade de permitir que o Instituto se centre na análise e na 
divulgação de conhecimentos especializados. 
Embora os conhecimentos sobre a discriminação em razão do sexo estejam dispersos, já há 
uma determinada quantidade de dados e estatísticas à disposição de todas as instituições, 
facilitadas por organismos competentes tanto da UE como a nível nacional. O principal 
problema é a pertinência desses dados no que se refere ao planeamento e à aplicação das 
políticas.

O problema da comparabilidade dos dados deveria ser tratado através de uma cooperação 
específica com os organismos estatísticos pertinentes, mas os encargos da recolha de dados, 
que iriam requerer uma quantidade de recursos consequentemente maiores do que o previsto 
na ficha financeira da Comissão, devem ser incumbidos aos organismos competentes 
respectivos, para garantir a melhor utilização possível dos recursos. 

C. Método de trabalho

Embora a proposta da Comissão sublinhe a necessidade de dispor de uma base fundamentada 
na troca de conhecimentos para o trabalho do Instituto a estrutura desse intercâmbio parece 
demasiado estática e não garante um valor acrescentado efectivo aos resultados do Instituto. 

Nesta perspectiva, as relatoras propõem a criação de uma Rede da igualdade entre 
Homens e Mulheres, que permitirá  que todos os actores pertinentes mantenham um 
intercâmbio de conhecimentos sistemático, centrando-se nas boas práticas  e nas 
abordagens mais inovadoras da integração da perspectiva do género. 

A Rede deveria ser ao mesmo tempo um instrumento de para uma utilização em comum da 
informação e um instrumento para manter um constante intercâmbio que beneficiaria todos os 
peritos do Instituto, os peritos e os responsáveis  nacionais , assim como as organizações não 
governamentais e os centros de investigação. 
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D. Independência do Instituto

As relatoras gostariam de salientar ainda mais a independência do Instituto. Dado que as suas 
funções vão muito além da assistência técnica da Comissão, existe uma clara necessidade de 
sublinhar a independência do Instituto. É surpreendente que existam duas propostas da 
Comissão, uma referente ao Instituto da Igualdade entre homens e mulheres e outra relativa a 
Agência dos Direitos Fundamentais, com uma diferença substancial no que se refere à  
independência desses organismos. 

E. Estrutura do Instituto

A estrutura do Instituto é funcional no que respeita aos seus objectivos, às suas funções  e à
sua independência. 

Nesta perspectiva, as relatoras desejariam propor uma composição equilibrada do Conselho 
de Administração, com um papel igual, e, por conseguinte, neutro para o Conselho, o 
Parlamento e a Comissão.
Além disso, a participação da sociedade civil deveria ser também mais eficaz no Conselho de 
Administração  através da concessão de direito de voto aos três representantes das ONG, os 
empresários e os trabalhadores. 
De igual modo, na última reunião da Comissão dos Orçamentos com os directores dos 
organismos descentralizados salientou-se um desequilíbrio importante entre homens e 
mulheres em muitos dos organismos. 
As relatoras  gostariam, por isso, de estabelecer uma quota mínima de 2/3 de mulheres 
representantes no Conselho de Administração, como sinal de apoio à participação das 
mulheres nos processos de tomada de decisões. 

O papel do Director é crucial para o bom funcionamento do Instituto e deveria ficar claro que 
a sua selecção terá que ser efectuada de acordo com um processo claro e transparente  para 
garantir o perfil mais adequado para este cargo. A responsabilidade do Director deveria ser 
apenas para com o Conselho de Administração sem interferência da Comissão, dado que isso 
poderia levar a uma violação da independência do Instituto. 

O papel do Fórum Consultivo deveria ser reorientado com a criação da Rede da igualdade 
entre homens e mulheres.
As relatoras gostariam de reforçar a ligação  entre a formulação e a aplicação das políticas 
no que se refere à integração da perspectiva do género e à igualdade entre homens e mulheres. 
O papel do Fórum Consultivo deveria contribuir para a planificação estratégica do Instituto, 
apresentando contribuições de especialistas ao Director assim como coordenando as 
actividades da integração da perspectiva do género a nível nacional, para manter uma ponte 
constante entre o conhecimento, as políticas e a implementação. 
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3. Conclusões

As alterações propostas pelas relatoras visam aumentar a eficácia e a pertinência do papel do 
Instituto no quadro das políticas da UE.
No entanto, parece muito difícil  alcançar os objectivos do Instituto sem uma contribuição 
financeira apropriada. Embora a ficha financeira da Comissão seja puramente indicativa é 
claro que em tais circunstâncias corremos o risco de criar um "tigre de papel" que poderia 
prejudicar seriamente a credibilidade do compromisso da UE para com a Igualdade entre 
homens e mulheres. 


