11.10.1999

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

A nível internacional, a luta contra o tráfico de crianças é dirigida pelas Nações Unidas, que nomeou um relator
especial sobre o comércio de crianças. A União Europeia continuará a trabalhar no sentido de acabar com a
prática do tráfico de crianças, tanto com as Nações Unidas ! incluindo o relator especial sobre o comércio de
crianças ! como com Governos e organizações não governamentais preocupadas com o assunto.

(1999/C 289/141)

PERGUNTA ESCRITA E-3951/98
apresentada por Hiltrud Breyer (V) à Comissão
(4 de Janeiro de 1999)

Objecto: Igualdade de oportunidades entre homens e mulheres (Gender mainstreaming) na Comissão
1.
De que forma está a Comissão a pôr em prática, no âmbito das suas actividades, o princípio da igualdade
de oportunidades entre homens e mulheres (gender mainstreaming) que preconizou?
2.
Este princípio está a ser aplicado nas diversas Direcções-Gerais, nomeadamente na Direcção da
Agricultura?
3.

Não sendo esse o caso, qual o motivo? Ou será que tal princípio não passa de uma mera figura de estilo?

Resposta de Erkki Liikanen em nome da Comissão
(3 de Março de 1999)
1.
A Comissão tem em consideração a integração das questões de género nas suas próprias políticas de
pessoal, nomeadamente através da execução do seu terceiro programa de acção a favor da igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres (1997/2000), adoptado em 2 de Abril de 1997 (1). Em conformidade
com este programa, a Comissão encarregou os directores-gerais e chefes de serviço de estabelecer planos de
acção específicos com vista a integrar as questões de género nos diferentes aspectos que influenciam a vida
profissional dos funcionários (recrutamento, carreira, formação, horários de trabalho).
2.
Actualmente, a maior parte das direcções-gerais já elaborou um plano de acção e criou um comité
responsável pelo acompanhamento da sua aplicação. Na Direcção-Geral da Agricultura foram criados dois
grupos de trabalho com vista a melhorar a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Um dos
grupos trata das questões directamente ligadas com a política agrícola, o outro das questões ligadas ao pessoal
da direcção-geral. Ambos os grupos são presididos por directores.
3.
A integração das questões de género faz parte das prioridades da Comissão. Na Direcção do Pessoal existe
uma unidade específica, intitulada «Igualdade de oportunidades» encarregada de acompanhar a evolução da
situação e de desenvolver iniciativas que permitam melhor ter em conta o objectivo da integração das questões
de género nas políticas de pessoal, nomeadamente através da organização de seminários sobre esse tema ou
ainda da assistência directa às direcções-gerais e serviços.
(1)
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(1999/C 289/142)

PERGUNTA ESCRITA E-3977/98
apresentada por W.G. van Velzen (PPE) à Comissão
(4 de Janeiro de 1999)

Objecto: Telecomunicações, independência política das Autoridades Reguladoras Nacionais
Recentemente, o ministro alemão dos Assuntos Económicos, Müller, «recomendou» à Deutsche Telekom AG
que retirasse a sua proposta de tarifas para o acesso de terceiros à chamada «última milha» (ver,
nomeadamente, o Financial Times de 28-29 de Novembro de 1998), o que a Deutsche Telekom AG fez.
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