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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 3

Rådets förslag Ändringsförslag

(3) Avdelningen kommer att stödja den 
höga representanten när hon uppfyller sitt 
mandat att genomföra Europeiska unionens 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
(nedan kallad Gusp) och säkerställa 
enhetlighet i unionens handlande.
Avdelningen kommer att stödja den höga 
representanten i hennes egenskap av 
ordförande för rådet (utrikes frågor) utan 
att detta påverkar de ordinarie 
arbetsuppgifter som rådets 
generalsekretariat har. Avdelningen
kommer även att stödja den höga 
representanten i hennes egenskap av vice 
ordförande för kommissionen, när det 
gäller hennes ansvar inom kommissionen 
för dess åligganden i fråga om yttre 
förbindelser och när det gäller 
samordningen av andra aspekter av 
unionens yttre åtgärder, utan att detta 
påverkar de ordinarie arbetsuppgifter som 
kommissionens avdelningar har.

(3) Avdelningen kommer att stödja den 
höga representanten när han eller hon 
uppfyller sitt mandat att genomföra 
Europeiska unionens gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitik (nedan kallad Gusp) 
och säkerställa enhetlighet i unionens 
handlande. Avdelningen kommer att stödja 
den höga representanten i hans eller
hennes egenskap av ordförande för rådet
(utrikes frågor) utan att detta påverkar de 
ordinarie arbetsuppgifter som rådets 
generalsekretariat har. Avdelningen 
kommer även att stödja den höga 
representanten i hans eller hennes 
egenskap av vice ordförande för 
kommissionen, när det gäller hans eller
hennes ansvar inom kommissionen för dess 
åligganden i fråga om yttre förbindelser 
och när det gäller samordningen av andra 
aspekter av unionens yttre åtgärder, utan att 
detta påverkar de ordinarie arbetsuppgifter 
som kommissionens avdelningar har.
(Ändringen gäller generellt för den 
granskade lagtexten. Om den antas måste 
redaktionella ändringar göras i hela 
texten.)

Or. en
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Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 10a (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(10a) Principen om lika möjligheter för 
och lika behandling av kvinnor och män i 
frågor som rör anställning och yrke finns 
inskriven i artikel 157 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
det finns redan ett omfattande regelverk 
om likabehandling av kvinnor och män i 
fråga om tillgång till anställning och 
arbetsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1

Rådets förslag Ändringsförslag

1. Avdelningen ska ledas av en 
generalsekreterare som ska vara 
underställd den höga representanten.
Generalsekreteraren ska vidta alla åtgärder 
som är nödvändiga för att avdelningen ska 
kunna fungera obehindrat, inbegripet 
förvaltning av administrativa frågor och 
budgeten. Han ska säkerställa effektiv 
samordning mellan alla avdelningar i den 
centrala förvaltningen och med unionens 
delegationer, och han ska företräda 
avdelningen.

1. Avdelningen ska ledas av en 
generalsekreterare som ska vara 
underställd den höga representanten.
Generalsekreteraren ska vidta alla åtgärder 
som är nödvändiga för att avdelningen ska 
kunna fungera obehindrat, inbegripet 
förvaltning av administrativa frågor och 
budgeten. Generalsekreteraren ska 
säkerställa effektiv samordning mellan alla 
avdelningar i den centrala förvaltningen 
och med unionens delegationer samt
företräda avdelningen.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 2a (ny)

Rådets förslag Ändringsförslag

– en avdelning med behörighet att 
säkerställa integrering av 
jämställdhetsperspektivet på alla 
politikområden ledd av en 
jämställdhetssamordnare på hög nivå.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2 – styckena 1 och 2

Rådets förslag Ändringsförslag

2. Varje unionsdelegation ska ledas av en 
delegationschef.

2. Varje unionsdelegation ska ledas av en 
delegationschef. På delegationschefsnivå 
ska man sträva efter jämn (50/50) 
könsfördelning.

All personal på delegationen ska vara 
underställd delegationschefen, oavsett 
ställning och det gäller för all verksamhet.
Delegationschefen ska rapportera till den 
höga representanten och vara ansvarig för 
all verksamhet på delegationen, och han 
ska säkerställa samordningen med 
unionens alla åtgärder.

All personal på delegationen ska vara 
underställd delegationschefen, oavsett 
ställning och det gäller för all verksamhet.
Delegationschefen ska rapportera till den 
höga representanten och vara ansvarig för 
all verksamhet på delegationen, och han 
ska säkerställa samordningen med 
unionens alla åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 6

Rådets förslag Ändringsförslag

6. Alla utnämningar inom den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder ska bygga på 
meriter och på principen om rekrytering 
över största möjliga geografiska område.
Avdelningens personal ska på ett 
meningsfullt sätt innehålla medborgare 
från alla medlemsstater.

6. Alla utnämningar inom den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder ska bygga på 
meriter och på principen om rekrytering 
över största möjliga geografiska område
och på alla nivåer ska en jämn 
könsfördelning garanteras. Avdelningens 
personal ska på ett meningsfullt sätt bestå 
av medborgare från alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 9

Rådets förslag Ändringsförslag

9. Den höga representanten ska fastställa 
urvalsförfarandena för avdelningens 
personal, vilka ska bygga på meriter och på 
principen om rekrytering över största 
möjliga geografiska område, i enlighet med 
tjänsteföreskrifterna och 
anställningsvillkoren för övriga anställda,
med vederbörlig hänsyn tagen till 
könsfördelningen.

9. Den höga representanten ska fastställa 
urvalsförfarandena för avdelningens 
personal, vilka ska bygga på meriter och på 
principen om rekrytering över största 
möjliga geografiska område, i enlighet med 
tjänsteföreskrifterna och 
anställningsvillkoren för övriga anställda,
och jämn könsfördelning ska garanteras 
på alla nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 13

Rådets förslag Ändringsförslag

13. Åtgärder ska vidtas för att ge 13. Åtgärder ska vidtas för att ge 
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avdelningens personal erforderlig 
gemensam utbildning med utgångspunkt i 
framför allt befintliga nationella metoder 
och strukturer. Den höga representanten 
ska vidta lämpliga åtgärder för detta syfte 
inom ett år efter det att detta beslut har trätt 
i kraft.

avdelningens personal erforderlig 
gemensam utbildning med utgångspunkt i 
framför allt befintliga nationella metoder 
och strukturer. Denna utbildning ska 
omfatta principer och metoder för 
integrering av ett jämställdhetsperspektiv 
och jämställdhet mellan kvinnor och män.
Den höga representanten ska vidta 
lämpliga åtgärder för detta syfte inom ett år 
efter det att detta beslut har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Rådets förslag Ändringsförslag

4a. Avdelningens avsnitt i 
Europeiska unionens allmänna budget 
ska innehålla bestämmelser om 
främjandet av jämställdheten och 
kvinnors egenmakt i yttre förbindelser.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 2

Rådets förslag Ändringsförslag

2. Den höga representanten ska 2012 
rapportera till rådet om hur avdelningen 
fungerar.

2. Den höga representanten ska 2012 
rapportera till rådet om hur avdelningen 
fungerar. Rapporten ska innehålla 
objektiva, trovärdiga och jämförbara 
uppgifter och data om jämställdheten 
mellan kvinnor och män på avdelningen 
samt en analys av behovet av att utveckla 
lämpliga verktyg för att avlägsna alla 
typer av diskriminering på grund av kön.
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