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PA_Legam

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(3) De EDEO zal de hoge 
vertegenwoordiger ondersteunen bij de 
uitoefening van haar mandaat om het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid ("GBVB") van de 
Europese Unie uit te voeren en zorg te 
dragen voor de samenhang van het externe 
optreden van de EU. De EDEO zal de hoge 
vertegenwoordiger ondersteunen in haar 
hoedanigheid van voorzitter van de Raad 
Buitenlandse Zaken, onverminderd de 
normale taken van het secretariaat-generaal 
van de Raad. De EDEO zal de hoge 
vertegenwoordiger tevens ondersteunen in 
haar hoedanigheid van vicevoorzitter van 
de Commissie bij de uitoefening, in de 
Commissie, van de taken van de 
Commissie op het gebied van de externe 
betrekkingen en bij de coördinatie van de 
overige aspecten van het externe optreden 
van de Unie, onverminderd de normale 
taken van de Commissiediensten.

(3) De EDEO zal de hoge 
vertegenwoordiger ondersteunen bij de 
uitoefening van zijn of haar mandaat om 
het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid ("GBVB") van de 
Europese Unie uit te voeren en zorg te 
dragen voor de samenhang van het externe 
optreden van de EU. De EDEO zal de hoge 
vertegenwoordiger ondersteunen in zijn of 
haar hoedanigheid van voorzitter van de 
Raad Buitenlandse Zaken, onverminderd 
de normale taken van het secretariaat-
generaal van de Raad. De EDEO zal de 
hoge vertegenwoordiger tevens 
ondersteunen in zijn of haar hoedanigheid 
van vicevoorzitter van de Commissie bij de 
uitoefening, in de Commissie, van de taken 
van de Commissie op het gebied van de 
externe betrekkingen en bij de coördinatie 
van de overige aspecten van het externe 
optreden van de Unie, onverminderd de 
normale taken van de Commissiediensten.
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Er zij aan herinnerd dat het 
beginsel van gelijke kansen en gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen op 
het gebied van werkgelegenheid en beroep 
is verankerd in artikel 157 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en er reeds uitgebreide 
wetgeving bestaat voor de gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen wat 
betreft toegang tot het arbeidsproces en 
arbeidsvoorwaarden.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

1. De EDEO wordt beheerd door een 
secretaris-generaal die onder het gezag van 
de hoge vertegenwoordiger handelt. De 
secretaris-generaal neemt alle maatregelen 
die nodig zijn voor de vlotte werking van 
de EDEO, ook met betrekking tot het 
administratief en budgettair beheer van de 
dienst. Hij zorgt voor de effectieve 
coördinatie tussen alle afdelingen van het 
centraal bestuur en met de delegaties van 
de Unie, en vertegenwoordigt de EDEO.

1. De EDEO wordt beheerd door een 
secretaris-generaal die onder het gezag van 
de hoge vertegenwoordiger handelt. De 
secretaris-generaal neemt alle maatregelen 
die nodig zijn voor de vlotte werking van 
de EDEO, ook met betrekking tot het 
administratief en budgettair beheer van de 
dienst. De secretaris-generaal zorgt voor 
de effectieve coördinatie tussen alle 
afdelingen van het centraal bestuur en met 
de delegaties van de Unie, en 
vertegenwoordigt de EDEO.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

- een afdeling die als taak heeft erop toe te 
zien dat genderaspecten worden 
geïntegreerd in alle beleidsgebieden, 
geleid door een coördinator op hoog 
niveau voor gendergelijkheid.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2 – alinea's 1 en 2

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

2. Elke delegatie van de Unie wordt geleid 
door een delegatiehoofd.

2. Elke delegatie van de Unie wordt geleid
door een delegatiehoofd. Er wordt 
gestreefd naar evenveel vrouwen als 
mannen op delegatiehoofdniveau.

Het delegatiehoofd oefent gezag uit over 
alle personeelsleden van de delegatie, 
ongeacht hun statuut, alsook over al hun 
activiteiten. Het hoofd legt aan de hoge 
vertegenwoordiger verantwoording af voor 
het algehele beheer van de werkzaamheden 
van de delegatie en voor het verzekeren 
van de coördinatie van alle acties van de 
Unie.

Het delegatiehoofd oefent gezag uit over 
alle personeelsleden van de delegatie, 
ongeacht hun statuut, alsook over al hun 
activiteiten. Het delegatiehoofd legt aan de 
hoge vertegenwoordiger verantwoording af 
voor het algehele beheer van de 
werkzaamheden van de delegatie en voor 
het verzekeren van de coördinatie van alle 
acties van de Unie.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 6

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

6. Alle benoemingen in de EDEO stoelen 
op verdienste en een maximale 
geografische spreiding. In het EDEO-
personeel is een adequate aanwezigheid 
van onderdanen van alle lidstaten 
gewaarborgd.

6. Alle benoemingen in de EDEO stoelen 
op verdienste en een maximale 
geografische spreiding en waarborgen 
gendergelijkheid op alle niveaus. In het 
EDEO-personeel is een adequate 
aanwezigheid van onderdanen van alle 
lidstaten gewaarborgd.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 9

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

9. De hoge vertegenwoordiger stelt de, op 
verdienste en een maximale geografische 
spreiding te baseren, selectieprocedures 
voor het EDEO-personeel vast 
overeenkomstig het statuut en de regeling 
welke van toepassing is op de andere 
personeelsleden, en houdt daarbij terdege 
rekening met een evenwichtige 
deelneming van vrouwen en mannen.

9. De hoge vertegenwoordiger stelt de, op 
verdienste en een maximale geografische 
spreiding te baseren, selectieprocedures 
voor het EDEO-personeel vast 
overeenkomstig het statuut en de regeling 
welke van toepassing is op de andere 
personeelsleden, en waarborgt daarbij een 
evenwichtige deelneming van vrouwen en 
mannen op alle niveaus.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 13

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

13. Er wordt voor adequate gezamenlijke 
opleiding voor het EDEO-personeel 

13. Er wordt voor adequate gezamenlijke 
opleiding voor het EDEO-personeel 
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gezorgd, waarbij met name wordt 
uitgegaan van bestaande nationale 
praktijken en structuren. De hoge 
vertegenwoordiger stelt binnen een jaar na 
de inwerkingtreding van dit besluit 
passende maatregelen daartoe vast.

gezorgd, waarbij met name wordt 
uitgegaan van bestaande nationale 
praktijken en structuren. Bij deze opleiding 
wordt aandacht besteed aan concepten en 
methodes voor gendermainstreaming en 
gendergelijkheid. De hoge 
vertegenwoordiger stelt binnen een jaar na 
de inwerkingtreding van dit besluit 
passende maatregelen daartoe vast.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het deel van de algemene begroting 
van de Europese Unie dat betrekking 
heeft op de EDEO moet bepalingen 
inhouden inzake de bevordering van 
gendergelijkheid en vrouwenemancipatie 
bij externe betrekkingen.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 2

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

2. De hoge vertegenwoordiger dient in 
2012 bij de Raad een verslag in over de 
werking van de EDEO.

2. De hoge vertegenwoordiger dient in 
2012 bij de Raad een verslag in over de 
werking van de EDEO. Het verslag bevat 
objectieve, betrouwbare en vergelijkbare 
informatie en gegevens over de gelijkheid 
van mannen en vrouwen binnen de 
EDEO en een analyse van de noodzaak 
om passende instrumenten te ontwikkelen 
voor het uitbannen van alle vormen van 
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discriminatie op grond van geslacht.

Or. en


