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Ændringsforslag 11
Tadeusz Cymański

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Rådets tekst Ændringsforslag

(7a) udnævnelser skal være baseret på 
fortjeneste, og der skal sikres behørig 
geografisk balance og ligelig fordeling 
mellem kønnene; det må tages med i 
betragtning, at der blandt Kommissionens 
tjenestemænd fra medlemsstater med lav 
beskæftigelse er langt flere kvinder end 
mænd, og at ansættelse af tjenestemænd 
fra disse medlemsstater til EU-
Udenrigstjenesten ville bidrage til sikre 
bedre geografisk balance og ligelig 
fordeling mellem kønnene;  

Or. xm

Begrundelse

Zgodnie z dokumentem "Bulletin Statistique le Personnel de la Commission" (Styczeń 2010) 
do państw o największym udziale kobiet wśród zatrudnionego personelu należą Rumunia 
(78,6%), Estonia (75,8%), Łotwa (75%), Bułgaria (73,9%), Litwa (71,1%), Polska (68,7%), 
Czechy (65,7%) i Słowenia (65,5%), przy średniej dla całej UE 51,5%. Te same państwa 
można wskazać jako liderów w zatrudnianiu kobiet na wyższych stanowiskach 
administratorów - w każdym z nich procent kobiet sięga powyżej 50, przy średniej dla całej 
UE na poziomie 38,4%. Jednocześnie, zgodnie z "modelem Kinnocka", wszystkie te państwa 
oraz inne nowe państwa członkowskie, a także Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i 
Luksemburg, są niedoreprezentowane w dotychczasowym RELEXie, przy czym większość z 
nich zapełniła jedynie ok. 20-30% stanowisk.
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Ændringsforslag 12
Mariya Nedelcheva

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2 – led 2 a (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

- en højtstående koordinator for 
ligestilling med kompetence til at sikre, at 
kønsdimensionen integreres i alle 
politikområder, 

Or. en

Begrundelse

Det ville ikke være muligt i praksis at oprette en tjenestegren til hvert af EU-
Udenrigstjenestens politikområder.     En koordinerende enhed for ligestilling bør dog være 
ansvarlig for gennemførelsen af kønsspørgsmål på alle niveauer i EU-Udenrigstjenestens 
struktur.

Ændringsforslag 13
Mariya Nedelcheva

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 og 2

Rådets tekst Ændringsforslag

2. Hver af Unionens delegationer ledes af 
en delegationschef.

2. Hver af Unionens delegationer ledes af 
en delegationschef. Der skal tilsigtes en 
ligelig fordeling mellem mænd og kvinder 
i tildelingen af stillinger på 
delegationschef-niveau.

Delegationschefen har myndighed over 
hele delegationens personale uanset dets 
status og med hensyn til alle dets 
aktiviteter. Delegationschefen refererer til 
den højtstående repræsentant vedrørende 
den overordnede forvaltning af 
delegationens arbejde og for at sikre 
koordineringen af alle Unionens tiltag.

Delegationschefen har myndighed over 
hele delegationens personale uanset dets 
status og med hensyn til alle dets 
aktiviteter. Delegationschefen refererer til 
den højtstående repræsentant vedrørende 
den overordnede forvaltning af 
delegationens arbejde og for at sikre 
koordineringen af alle Unionens tiltag.

Or. en
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