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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a abordagem integrada da igualdade entre os homens e as mulheres no âmbito dos 
trabalhos das comissões e das delegações
(2008/2245(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 2.°, o n.º 2 do artigo 3.°, o artigo 13.° e o n.º 4 do artigo 141.° do 
Tratado CE,

– Tendo em conta a Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, a Carta Social Europeia revista e a jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem,

– Tendo em conta os trabalhos da Direcção-Geral dos Direitos do Homem e dos Assuntos 
Jurídicos do Conselho da Europa, e, muito em especial, do seu comité director para a 
igualdade entre mulheres e homens,

– Tendo em conta a Directiva 2002/73/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Setembro de 2002, que altera a Directiva 76/207/CEE do Conselho relativa à 
concretização do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no que se 
refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção profissionais e às condições de 
trabalho1,

– Tendo em conta a sua resolução de 13 de Março de 2003 sobre a integração da 
perspectiva do género no Parlamento Europeu2,

– Tendo em conta a sua resolução de 18 de Janeiro de 2007 sobre a abordagem integrada da 
igualdade entre mulheres e homens no âmbito dos trabalhos das comissões3,

– Tendo em conta o artigo 45.° do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A6-0000/2006),

A. Considerando que a igualdade entre homens e mulheres é um princípio fundamental do 
Direito Comunitário e que, em virtude do artigo 2.° do Tratado, faz parte das missões da 
Comunidade,

B. Considerando que o n.º 2 do artigo 3.° do Tratado estabelece o princípio da abordagem 
integrada, dispondo que, para todas as acções que persegue, a Comunidade procura 
eliminar as desigualdades e promover a igualdade entre os homens e as mulheres,

C. Considerando o progresso constante da percentagem de deputadas ao Parlamento, que 
passou de 17,5 % em 1979 para 31,08 % em 2009,

D. Considerando que, no seio das direcções-gerais das políticas internas e das políticas 
externes do Parlamento, as mulheres estão sub-representadas e constituem, 
respectivamente, 8,1% e 3,4% do pessoal,

                                               
1 JO L 269 de 5.10.2002, p. 15.
2 JO C 61 E de 10.3.2004, p. 384.
3 JO C 244 E de 18.10.2007, p. 225.
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E. Considerando que, de um modo geral, a maioria das comissões parlamentares atribui uma 
certa importância abordagem integrada da igualdade entre mulheres e homens, enquanto 
uma minoria de comissões só se interessa raramente ou nunca se interessa,

Avaliação da abordagem integrada da igualdade entre mulheres e homens 
1. Salienta que a reivindicação da igualdade entre as mulheres e os homens deve traduzir-se 

numa abordagem prática que não se opõe nem às mulheres nem aos homens; 
2. Salienta que a abordagem prática da igualdade constitui uma evolução positiva tanto para 

as mulheres como para os homens;
3. Salienta que a abordagem integrada da igualdade implica a reorganização, a melhoria, o 

desenvolvimento e a evolução das políticas a fim de que, a todos os níveis e em todas as 
fases, os actores normalmente associados às decisões políticas integrem a dimensão da 
igualdade em todas as políticas;

4. Recorda a necessidade de adoptar e de aplicar uma estratégia acompanhada de objectivos 
concretos para uma abordagem integrada da igualdade entre mulheres e homens nas 
políticas comunitárias da competência das comissões e das delegações parlamentares; 

5. Salienta a importância do mandato do Grupo de Alto Nível para a Igualdade de Género e 
a Diversidade e convida-o a prosseguir o encorajamento e a promoção deste processo em 
todo o Parlamento;

6. Felicita as comissões parlamentares que tornaram operacional a abordagem integrada da 
igualdade nos seus trabalhos, e pede às outras comissões, bem como às delegações, que 
tomem a mesma posição;

7. Encoraja o Secretário-Geral a dar prioridade à formação no domínio da abordagem 
integrada da igualdade dos funcionários de todos os níveis das comissões e das 
delegações parlamentares; reitera o seu pedido de que seja dispensada uma formação em 
matéria de igualdade entre homens e mulheres a todos os deputados do Parlamento a 
partir do início da próxima legislatura;

8. Continua a encorajar a criação de uma ligação entre os funcionários dos secretariados das 
comissões parlamentares das direcções-gerais das políticas internas e das políticas 
externas especialmente formados em matéria de abordagem integrada da igualdade de 
género a fim de permitir um intercâmbio regular das boas práticas;

9. Salienta a necessidade de que as comissões e as delegações parlamentares disponham de 
instrumentos adequados para um bom conhecimento da abordagem integrada da 
igualdade, como indicadores, dados e estatísticas repartidos por sexo, bem como a 
repartição dos recursos orçamentais na perspectiva igualdade entre as mulheres e os 
homens; 

10. Salienta que a aplicação da abordagem integrada da igualdade deve ter em conta a 
especificidade de cada comissão ou delegação parlamentar; solicita que as comissões e as 
delegações participem activamente nas avaliações realizadas regularmente pela Comissão 
dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros com base no questionário apresentado 
aos presidentes e vice-presidentes responsáveis pela abordagem integrada da igualdade 
entre as mulheres e os homens, que incluam os incumprimentos neste domínio nos 
trabalhos das comissões e das delegações, bem como os progressos realizados na 
aplicação da abordagem integrada da igualdade no seio de cada comissão;
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11. Salienta a importância de que papel e as responsabilidades das comissões e das 
delegações parlamentares no domínio da abordagem integrada da igualdade de género 
sejam bem definidos;

12. Convida a Mesa do Parlamento, nos seus contactos com os parlamentos dos Estados-
Membros, a sublinhar o modelo positivo que constitui o Grupo de Alto Nível para a 
Igualdade de Género e a Diversidade;

13. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à  Comissão e 
ao Conselho da Europa.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

INTRODUÇÃO

Como base do relatório de iniciativa (Abordagem integrada da igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres no âmbito dos trabalhos das comissões e das delegações 
(INI/2008/2245) Relatora: Anna Záborská), foi dirigido um questionário aos presidentes/vice-
presidentes responsáveis pela integração da dimensão de género nas comissões e nas 
delegações. Foram dezanove as comissões que responderam, uma das quais, a comissão 
ECON, sob forma de carta endereçada à relatora (19 de 21 comissões). Em contrapartida, 
nenhuma delegação respondeu ao questionário.
O questionário compunha-se de 28 perguntas, divididas em 4 partes: campo de acção, 
estratégia, aplicação da integração da dimensão de género, assim como perícia, consulta e 
cooperação em matéria de dimensão de género. 

A. CAMPO DE ACÇÃO

As perguntas relativas à abordagem integrada da igualdade entre as mulheres e os homens são
importantes para os trabalhos legislativos das doze comissões (AGRI, CULT, DEVE, 
ECON, EMPL, ENVI, INTA, ITRE, JURI, LIBE, REGI, e TRAN) (Q4).    

À luz das competências de diferentes comissões previstas pelo Regimento, entre os 
sectores-chave, em que a dimensão da igualdade entre as mulheres e homens adquire 
pertinência (Q5), as comissões referiram, entre outras:

 a questão do género no contexto da aplicação do Tratado da UE e a avaliação do seu 
funcionamento; equilíbrio homens-mulheres aquando da nomeação dos representantes 
do Parlamento em conferências intergovernamentais e futuras convenções; aumento 
do número de mulheres deputadas ao Parlamento Europeu (AFCO);

 atenção especial à abordagem integrada da dimensão de género na fase da elaboração 
dos relatórios e dos pareceres; promoção da linguagem que respeite a neutralidade 
entre os géneros nas reuniões e documentos da comissão, abordagem da igualdade de 
género nos intercâmbios com os oradores convidados e nas delegações da comissão 
(AFET);

 desenvolvimento rural, desenvolvimento da Política Agrícola Comum (AGRI);
 as questões relativas ao género são importantes em todos os domínios da competência 

da comissão (CULT);
 Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento, ajuda humanitária e Instrumento de 

Cooperação para o Desenvolvimento (identificada como "questão transversal" em 
numerosos documentos estratégicos por país (DEVE);

 seguros, pensões, Estratégia de Lisboa, fiscalidade dos serviços de interesse geral e 
micro-finanças (ECON);

 emprego, política social, condições de trabalho, discriminação no mercado de trabalho  
(EMPL); 

 saúde pública, produtos farmacêuticos e cosméticos, saúde ambiental (pesticidas, 
biocidas, resíduos) (ENVI);



PR\763501PT.doc 7/12 PE418.282v01-00

PT

 audições públicas e trocas de pontos de vista, tomada em conta da questão da 
igualdade de género pelos relatores e relatores de parecer na elaboração de 
documentos, equilíbrio homens-mulheres entre os oradores (DROI);

 política dos consumidores (IMCO);
 comércio e aspectos do desenvolvimento (INTA);
 investigação, indústria (ITRE);
 direitos fundamentais (LIBE),
 pesca costeira e desenvolvimento integrado e sustentável das zonas de pesca, a 

aquicultura e a indústria de transformação e a política estrutural (PECH);
 legislação em matéria de fundos estruturais da UE, FEDER, Fundo de Coesão e FSE, 

avaliação das outras políticas da União sobre a coesão social (REGI);
 missões PESD - o comportamento do pessoal enviado junto da população, 

minas/resíduos de guerra explosivos e desminagem, processo de desarmamento,  
desmobilização e reinserção (DDR) nos países em situação pós-conflito (SEDE);

 transporte como domínio do emprego e da segurança rodoviária (TRAN). 

Foram numerosas as comissões que aplicaram a abordagem integrada da igualdade entre 
as mulheres e os homens nos seus trabalhos legislativos e/ou não legislativos (Q7). 
Catorze de dezanove comissões (12/19 em 2006) declaram ter já introduzido esta abordagem 
nos seus trabalhos legislativos e/ou não legislativos. 
Alguns exemplos:
AFET- promoção da igualdade de género na cena internacional 
AGRI- parecer sobre a igualdade entre as mulheres e os homens na União Europeia - 2007
CULT- as questões de género são tomadas plenamente em conta na preparação de relatórios e 
pareceres e em outras actividades de comissões, como as audições públicas e as delegações
DEVE- Os Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento englobam uma perspectiva do 
género. Um dos objectivos centra-se na igualdade dos géneros e na emancipação das mulheres 
(MCR3)
DROI- Direitos da Mulher são parte integrante dos Direitos do Homem, temas recentemente 
tratados: crimes de honra, um estudo sobre a integração da dimensão de género nas acções 
externas
ECON- emprego das mulheres e sua integração no mercado do trabalho, educação, formação 
ao logo da vida, conciliação da vida profissional com a vida familiar, bem como a educação 
dos consumidores no domínio da finança e do crédito
EMPL - directiva sobre o tempo de trabalho, pensões e orientações para o emprego 
IMCO- necessidades específicas dos grupos vulneráveis sublinhadas no relatório "Estratégia 
para a política dos consumidores" 
PECH- relatórios sobre a pesca costeira e os problemas encontrados pelos pescadores 
costeiros, as redes de mulheres na pesca, a aquicultura e as actividades de diversificação e a 
pesca e a aquicultura no contexto da gestão integrada das zonas costeiras da Europa 
REGI- a abordagem integrada da igualdade entre as mulheres e os homens  figura nos 
regulamentos dos Fundos estruturais enquanto dimensão transversal da programação e 
aplicação das políticas.
SEDE- em dois relatórios relativos à Estratégia Europeia de Segurança  (relatores von Wogau 
e Kuhne)
TRAN - alterações e relatórios relativos ao transporte e ao turismo, estudo relativo às 
mulheres e o transporte na Europa
AFCO, ENVI, JURI, LIBE e CONT não introduziram a abordagem integrada da igualdade 
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entre mulheres e homens nos respectivos trabalhos

B. ESTRATÉGIA SOBRE A IGUALDADE DAS MULHERES E DOS HOMENS,
OBJECTIVOS DAS COMISSÕES A CURTO E LONGO PRAZO

Onze comissões parlamentares não debateram nem adoptaram uma estratégia sobre a 
dimensão da igualdade entre mulheres e homens nos diferentes sectores abordados nos 
seus trabalhos. Quatro comissões adoptaram uma estratégia desse tipo, a saber: AFET, 
PECH, REGI, SEDE. AFCO, AGRI e ENVI conduziram debates tendo em vista a adopção de 
uma estratégia. Como termo de comparação, em 2006, 14 comissões não debateram nem 
adoptarem qualquer estratégia. Quatro conduziram debates sobre uma estratégia e só uma já a 
havia aprovado.

No seu Plano de Acção Abordagem Integrada da Igualdade entre os Homens e as Mulheres 
(Gender Mainstreaming Action Plan), a comissão AFET compromete-se a promover 
activamente a igualdade de género nos seus trabalhos e a continuar a abordar estas questões 
com os oradores convidados, bem como por ocasião das suas delegações. A comissão AFET 
comprometeu-se igualmente a zelar por que as questões relativas à igualdade de género sejam 
devidamente tomadas em consideração na elaboração dos relatórios e dos pareceres. A 
comissão irá procurar, na medida do possível, garantir que 33% dos oradores que participam 
nas audições sejam mulheres. A comissão AFET comprometeu-se ainda a promover uma 
linguagem que respeite a neutralidade entre os géneros nos seus documentos e reuniões e 
expressou também a vontade de examinar o equilíbrio entre os homens e as mulheres entre os 
enviados especiais da UE e os chefes de delegações da comissão. 

A estratégia SEDE foi aprovada a 19 de Março de 2007 sob a forma de um documento 
intitulado Gender mainstreaming action plan. A subcomissão SEDE comprometeu-se a 
promover a dimensão da igualdade entre homens e mulheres nos seus trabalhos, mediante a 
introdução das questões relativas à igualdade de género nos seus relatórios e pareceres. A 
subcomissão irá igualmente velar por que, na atribuição dos relatórios e pareceres, seja tida 
em consideração a proporção homens/mulheres e promover a representação proporcional nas 
suas delegações, bem como respeitar a representação equilibrada dos géneros entre os 
oradores convidados para as audições públicas, prevendo, nomeadamente, uma quota de 33% 
de oradoras. Além disso, a Subcomissão da Segurança e da Defesa compromete-se a 
promover uma linguagem respeitadora da neutralidade entre os géneros por ocasião das 
reuniões e nos documentos escritos.
A SEDE considera essenciais duas questões no contexto da igualdade de género: a aplicação 
da Resolução 1325 do CS das Nações Unidas no âmbito da PESD e de normas de 
comportamento geral para as operações PESD, assim como a reforma do sector da segurança 
e do desarmamento, da desmobilização e da reintegração (DDR). 

A REGI, na sua estratégia intitulada Mission Statement on Promoting Gender Equality in 
the work of the Committee comprometeu-se a promover a igualdade de género nos seus 
trabalhos internos, solicitando aos grupos políticos (na medida do possível) que a 
representação das mulheres na comissão reflicta a proporção das mulheres no seio do 
Parlamento e que essa proporção seja também respeitada aquando da nomeação dos membros 
da Mesa e dos coordenadores da comissão. A REGI pretende igualmente que a sua Mesa 
assegure que esse equilíbrio entre homens e mulheres no âmbito da comissão se reflicta na 
atribuição de relatórios e pareceres. A REGI pretende igualmente que o princípio da igualdade 
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de oportunidades se aplique no processo de nomeação do seu secretariado.
Nas suas acções externas, a REGI compromete-se a incorporar regularmente as questões 
relativas à igualdade de género nos seus relatórios legislativos, nos seus relatórios de 
iniciativa e pareceres em preparação, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento 
regional. A REGI irá controlar estreitamente os efeitos da dimensão de género na utilização 
dos Fundos estruturais.

A estratégia PECH, aprovada em 2006, define as orientações para a promoção da igualdade 
de género. A PECH compromete-se a promover a integração da dimensão de género, a fim de 
contribuir para um maior reconhecimento legal e social do trabalho realizado pelas mulheres e 
dos seus direitos. Este objectivo pode ser alcançado em particular pelo desenvolvimento de 
instrumentos que permitam a recolha e a divulgação de informações sobre a situação das 
mulheres, pela participação das mulheres no processo de tomada de decisões, pela integração 
dos princípios da igualdade de género nos projectos legislativos e uma aplicação eficaz dos 
princípios da igualdade de género no Fundo Europeu das Pescas e outros instrumentos 
financeiros relativos à política da pesca. A comissão PECH compromete-se também a 
incorporar as questões relativas à igualdade de género nos seus relatórios legislativos e de 
iniciativa. Além disso, a PECH prevê organizar pelo menos uma vez por ano uma troca de 
pontos de vista sobre a política da igualdade de género e a avaliação do impacto segundo o 
género para as reuniões dos coordenadores e da comissão.

As comissões AFET, SEDE e PECH definiram objectivos concretos de acção. A comissão 
AFET menciona a organização de uma audição pública "As mulheres nos países árabes", o 
exame do equilíbrio entre homens e mulheres entre os enviados especiais UE e as delegações 
da Comissão e prevê convidar os seus deputados a assegurar que a perspectiva da igualdade 
de género seja tomada em consideração durante futuras delegações.
A PECH definiu na estratégia os seus objectivos, mencionados infra.
A subcomissão SEDE refere a aplicação da Resolução 1325 do CSNU no âmbito da PESD e 
normas de comportamento geral para as operações PESD.

C. APLICAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Todas as comissões, excepto a comissão CULT, definiram nos seus projectos (relatórios, 
audições públicas) futuros temas que se revestem de grande interesse para a igualdade 
entre mulheres e homens. Na maioria dos casos, estes temas coincidem com os 
sectores-chave, como indicados na parte A do questionário.

Sete comissões verificaram a disponibilidade dos dados ou estatísticas repartidos por género, 
a saber: as comissões AGRI, EMPL, ENVI, PECH, REGI, SEDE e TRAN.
A comissão PECH, apesar da existência de estudos consagrados às mulheres no sector da 
pesca, deplora a carência de dados estatísticos repartidos por género. A subcomissão SEDE
solicitou ao Conselho que apresentasse dados estatísticos relativos à presença de 
mulheres/homens nas operações PESD. A subcomissão dispõe também de ferramentas 
estatística relativas à integração da perspectiva de género nas missões da PESD A comissão 
AGRI observa que existe uma carência de estatísticas e que as que existem não reflectem, por 
exemplo, o trabalho de cônjuges que ajudam nas explorações agrícolas. A comissão AGRI 
solicitou à Comissão e a EUROSTAT que se colmatem essas lacunas e eliminem os 
elementos discriminatórios na recolha de dados. A comissão EMPL, durante o exame da 
legislação relativa às estatísticas sobre o trabalho. A comissão TRAN encomendou um estudo 
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sobre as mulheres e o transporte na Europa, que apresenta dados estatísticos relativos à falta 
de equilíbrio entre homens e mulheres no sector do transporte na Europa. A comissão REGI
encomendou um estudo intitulado "Abordagem integrada da igualdade entre mulheres e 
homens no contexto da utilização dos fundos estruturais", que dá nota da disponibilidade dos 
dados.

Três comissões (DROI, PECH e SEDE) definiram indicadores adequados. Segundo a 
comissão PECH os dados quantitativos em matéria de emprego são os mais passíveis de 
quantificação, mas, na medida do possível, há também que ter em conta outros dados, 
(estatuto jurídico e social, dificuldades sociais e culturais, acesso e nível de formação e 
ensino, etc.). A comissão DROI solicitou indicadores no contexto do Instrumento Europeu 
para a Democracia e os Direitos do Homem, domínio em que a integração da dimensão de 
género constitui um dos objectivos horizontais. 

As comissões PECH e ENVI são as únicas que analisaram a repartição dos recursos 
orçamentais por cada um dos seus domínios de acção do ponto de vista da igualdade entre 
mulheres e homens. A comissão PECH cita os artigos do regulamento do Conselho relativo ao 
Fundo Europeu para as Pescas que contêm várias referências positivas na matéria. Contudo, 
esse documento não apresenta uma repartição das dotações entre os diferentes eixos, pois tal 
repartição é da responsabilidade dos Estados-Membros no âmbito dos seus programas 
operacionais. (Q15)

Quanto aos métodos a utilizar para aplicar a abordagem integrada da igualdade entre 
mulheres e homens, quatro comissões recorreram a métodos específicos para aplicar a 
integração da perspectiva de género. A comissão AFET utiliza a análise comparativa 
(benchmarking), a REGI a avaliação do impacto segundo o género, a SEDE as estatísticas 
repartidas por género e a comissão PECH declara estar pronta a utilizar todos os métodos 
disponíveis. Esta opinião é partilhada pela comissão DROI.

D. ESPECIALIZAÇÃO E CONSULTA SOBRE A DIMENSÃO DO GÉNERO

A maior parte das comissões consultou regularmente os peritos, órgãos nacionais e ONG, 
bem como outras organizações que trabalham no domínio directamente no domínio da 
igualdade de género, através das audições públicas, ou encomendando estudos. Só as 
comissões AFCO, AGRI, CONT, CULT, IMCO e JURI não beneficiaram de tais consultas. A 
comissão DROI salienta que os peritos das ONG especializadas nas questões de género 
participam regularmente nas suas audições públicas. O mesmo se verifica com as comissões 
PECH e REGI. No que se refere à comissão DEVE, a consulta das ONG e de peritos externos 
faz parte integrante da elaboração dos relatórios, dos pareceres e da organização das 
delegações.

No atinente à especialização interna do Parlamento (comissão FEMM, o seu secretariado, 
departamento temático, serviço jurídico e biblioteca), catorze comissões beneficiaram dessa 
consulta. A comissão PECH declara tomar em consideração a maior parte das sugestões 
incluídas nos pareceres da comissão FEMM e encomendou ao departamento temático um 
estudo intitulado "O papel das mulheres no desenvolvimento sustentável das zonas de pesca 
europeias". A comissão EMPL recorre à biblioteca, ao departamento temático e declara tomar 
em consideração os pareceres da comissão FEMM. A biblioteca elaborou para a comissão 
REGI um documento intitulado "A integração da perspectiva de género na política regional"
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e o departamento temático lançou um estudo externo sobre "Abordagem integrada da 
igualdade entre mulheres e homens no contexto da utilização dos Fundos estruturais". A 
comissão ENVI beneficiou principalmente dos pareceres da comissão FEMM apresentados 
sobre os seus relatórios. A comissão LIBE tem em conta os pareceres da comissão FEMM 
apresentados sobre os seus relatórios. A comissão DEVE beneficia da especialização do 
departamento temático e a AFET participa regularmente nos seminários organizados pela 
comissão FEMM.

De um modo geral, dezassete comissões indicaram que a cooperação entre a sua comissão e 
a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros é regular ou esporádica. 
As comissões AFET, CULT, DEVE, EMPL, ITRE, LIBE e PECH cooperam regularmente 
com a comissão FEMM. A título de exemplo, a comissão DEVE organizou com a comissão 
FEMM uma audição "As mulheres e a guerra" e considera essa cooperação positiva e regular. 
A comissão AFET coopera sobretudo através de vice-presidentes responsáveis pela integração 
da dimensão da igualdade de género e a rede conexa dos administradores, a comissão CULT 
congratula-se com os pareceres elaborados pela comissão FEMM sobre os seus relatórios e 
tem esses pareceres em devida consideração. Independentemente da cooperação com a 
comissão FEMM, a comissão EMPL menciona igualmente os conflitos de competências 
relativamente às propostas da Comissão. 

Cinco comissões solicitaram à Comissão Europeia que avaliasse o impacto de um dossiê
sobre a igualdade entre mulheres e homens (DROI, INTA, ITRE, PECH e REGI). INTA fê-lo 
aquando da aprovação de certos parágrafos do parecer da comissão FEMM sobre o comércio 
e a redução da pobreza, a comissão DROI aquando da implementação da iniciativa europeia 
para a democracia e os direitos do homem (IEDDH) aquando do pedido mais geral relativo ao 
instrumento financeiro.

À pergunta "Como concebe a especialização sobre as questões de género no seio do 
secretariado da sua comissão?", dez comissões responderam que a especialização está a 
desenvolver-se. Cinco secretariados possuem uma boa especialização (AFET, CONT, CULT, 
DROI e EMPL). 
No secretariado da comissão INTA, a especialização sobre as questões de género é 
qualificada de inexistente.

Quanto à composição das comissões, esta apresenta-se da seguinte forma:

Comissão MEP F MEP H Total % 
Mulheres Observações

AFCO 12 42 54 22,2
AFET 38 133 171 22,2
AGRI 28 64 92 30,4

CONT 31 52 83 37,4 entre os membros, 20% são mulheres, 
entre os suplentes, 39% são mulheres.

CULT 32 43 75 41,6

o presidente e um dos vice-
presidentes são mulheres e também os 
coordenadores dos grupos PPE, PSE e 
GUE. 

DEVE 27 44 71 38
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DROI 27 45 72 37,5
EMPL 43 58 101 42,5
ENVI 56 79 135 41,4

IMCO 36 52 88 40,9
(mulheres ocupam as funções de 
presidente, primeiro e segundo vice-
presidente).

INTA 15 50 65 23
ITRE 38 69 107 35,5
JURI 16 36 52 30,7
LIBE 51 64 115 44,3

PECH 14 49 63 22,2

evolução bastante positiva, mas que 
não reflecte toda a realidade, pois as 
mulheres estão entre os membros 
mais activos no âmbito da  comissão 
e ocupam funções específicas no seio 
da Mesa (3 vice-presidentes) e 
coordenadoras dos grupos políticos.

REGI 30 80 110 27,2
SEDE 15 55 70 21,4
TRAN 21 78 99 21,2


