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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 40
Bod odůvodnění 7

(7) Studie proveditelnosti vypracovaná pro 
Komisi dospěla k závěru, že Evropský 
institut pro rovné postavení žen a mužů má 
jasnou úlohu spočívající v provádění úkolů, 
jimiž se stávající orgány v současnosti 
nezabývají, zejména v oblastech koordinace, 
centralizace a šíření výzkumných údajů a 
informací, zvyšování viditelnosti rovného 
postavení žen a mužů a vývoje nástrojů pro 
lepší začlenění otázky rovného postavení
žen a mužů do všech politik Společenství.

(7) Studie proveditelnosti vypracovaná pro 
Komisi dospěla k závěru, že Evropský 
institut pro rovné postavení žen a mužů má 
jasnou úlohu spočívající v provádění úkolů, 
jimiž se stávající orgány v současnosti 
nezabývají, zejména v oblastech koordinace, 
centralizace a šíření výzkumných údajů a 
informací, zvyšování viditelnosti rovného 
postavení žen a mužů, zdůrazňování 
hlediska rovných příležitostí žen a mužů 
a vývoje nástrojů pro lepší začlenění otázky 
rovného postavení žen a mužů do všech 
politik Společenství.

Or. sv
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Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 41
Bod odůvodnění 10

(10) K tomu, aby Společenství mohlo účinně 
prosazovat politiku rovného postavení žen a 
mužů, zejména v rozšířené Unii, je zapotřebí 
shromažďování, analýza a šíření 
objektivních, spolehlivých a srovnatelných 
informací a údajů o rovném postavení žen a 
mužů, vývoj vhodných nástrojů pro 
začlenění dimenze rovného postavení žen a 
mužů do všech oblastí politik, podpora
dialogu mezi zainteresovanými stranami a 
zvyšování povědomí mezi občany EU; je 
tudíž vhodné zřídit Evropský institut pro 
rovné postavení žen a mužů, který by 
orgánům Společenství a členským státům 
napomáhal tyto úkoly vykonávat. 

(10) K tomu, aby Společenství mohlo účinně 
prosazovat politiku rovného postavení žen a 
mužů, zejména v rozšířené Unii, je zapotřebí 
shromažďování, analýza a šíření 
objektivních, spolehlivých a srovnatelných 
informací a údajů o rovném postavení žen a 
mužů, vývoj vhodných nástrojů pro
vymýcení všech forem diskriminace na 
základě pohlaví a začlenění dimenze 
rovného postavení žen a mužů do všech 
oblastí politik, podpora dialogu mezi 
zainteresovanými stranami a zvyšování 
povědomí mezi občany EU; je tudíž vhodné
zřídit Evropský institut pro rovné postavení
žen a mužů, který by orgánům Společenství 
a členským státům napomáhal tyto úkoly 
vykonávat.

Or. el

Odůvodnění

Basically, the collection and analysis of information should have as its primary objective the 
elimination of discrimination principally based on gender wherever it may occur 
(employment, services, decision-making hubs etc.). This is necessary to achieve the second 
stage, the integration of the gender dimension in all policy areas.

Pozměňovací návrh, který předložila Anneli Jäätteenmäki

Pozměňovací návrh 42
Bod odůvodnění 10

(10) K tomu, aby Společenství mohlo účinně 
prosazovat politiku rovného postavení žen a 
mužů, zejména v rozšířené Unii, je zapotřebí 
shromažďování, analýza a šíření 
objektivních, spolehlivých a srovnatelných 
informací a údajů o rovném postavení žen a 
mužů, vývoj vhodných nástrojů pro 
začlenění dimenze rovného postavení žen a 
mužů do všech oblastí politik, podpora
dialogu mezi zainteresovanými stranami a 

(10) K tomu, aby Společenství mohlo účinně 
prosazovat politiku rovného postavení žen a 
mužů, zejména v rozšířené Unii, je zapotřebí 
dokumentace, analýza a šíření objektivních, 
spolehlivých a srovnatelných informací a 
údajů o rovném postavení žen a mužů a o 
systému rovných příležitostí žen a mužů, 
vývoj vhodných nástrojů pro začlenění 
dimenze rovného postavení žen a mužů do 
všech oblastí politik, podpora dialogu mezi 
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zvyšování povědomí mezi občany EU; je 
tudíž vhodné zřídit Evropský institut pro 
rovné postavení žen a mužů, který by 
orgánům Společenství a členským státům 
napomáhal tyto úkoly vykonávat. 

zainteresovanými stranami a zvyšování 
povědomí mezi občany EU; je tudíž vhodné
zřídit Evropský institut pro rovné postavení
žen a mužů, který by orgánům Společenství 
a členským státům napomáhal tyto úkoly 
vykonávat.

Or. fi

Odůvodnění

The Institute should have the objective of making more effective use of research work and 
research findings concerning equality.

Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 43
Bod odůvodnění 10a (nový)

(10a) Vzhledem k tomu, že rovného 
postavení žen a mužů nelze dosáhnout 
pouze politikou nediskriminace, ale kromě 
harmonického soužití jsou k tomu zapotřebí 
i opatření na podporu vyvážené účasti 
mužů a žen v životě společnosti, jedním 
z úkolů institutu by mělo být i dosažení 
tohoto cíle.

Or. el

Odůvodnění

The Institute should have the objective of making more effective use of research work and 
research findings concerning equality.

Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 44
Bod odůvodnění 10b (nový)

(10b) Vzhledem k tomu, že je dnes 
podstatné zdůrazňovat úspěchy žen ve 
všech oblastech života, aby se ostatním 
ženám poskytl příklad hodný následování, 
k úkolům institutu by měly patřit i kroky 
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k zajištění této činnosti.

Or. el

Odůvodnění

The Institute must seek to project a positive image concerning the role of women in present 
day societies.

Pozměňovací návrh, který předložila Anneli Jäätteenmäki

Pozměňovací návrh 45
Bod odůvodnění 12

(12) Institut bude spolupracovat tak úzce, 
jak to bude možné, se všemi programy a 
subjekty Společenství, aby se zamezilo 
duplicitě, především s Evropskou nadací 
pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek, Evropskou agenturou pro 
bezpečnost a zdraví při práci, Evropským 
střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání
a jakoukoliv budoucí agenturou pro 
základní práva.

(12) Institut a programy a subjekty 
Společenství a především Evropská nadace
pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek, Evropská agentura pro 
bezpečnost a zdraví při práci, Evropské 
středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
a každá budoucí agentura pro základní 
práva by měly úzce spolupracovat 
a vzájemně se tak ve své činnosti doplňovat.

Or. fi

Odůvodnění

Mainstreaming of equality issues requires the Institute and other Community bodies to work 
in a complementary fashion.

Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 46
Bod odůvodnění 12a (nový)

(12a) Institut rozvíjí spolupráci a dialog 
s nevládními organizacemi, s organizacemi 
zabývajícími se problematikou rovných 
příležitostí a s dalšími subjekty, které se 
rovněž aktivně zasazují o dosažení 
rovnoprávnosti na vnitrostátní a na 
evropské úrovni a ve třetích zemích.
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Or. el

Odůvodnění

This amendment is necessary for the sake of consistency since these provisions are contained 
in Articles 8 and 19 of the proposal for a regulation.

Pozměňovací návrh, který předložila Karin Jöns

Pozměňovací návrh 47
Bod odůvodnění 13

(13) V souladu s článkem 3 Smlouvy je 
vhodné přijmout ustanovení na podporu
vyvážené účasti žen a mužů ve složení
správní rady.

(13) V souladu s článkem 3 Smlouvy je 
vhodné zajistit vyváženou účast mužů a žen
ve složení správní rady a usilovat o 
rovnoměrné obsazení.

Or. de

Odůvodnění

With due regard for the principle of equality of the sexes, the Institute's Management Board 
should consist of equal numbers of men and women.

Pozměňovací návrh, který předložila Anneli Jäätteenmäki

Pozměňovací návrh 48
Bod odůvodnění 13

(13) V souladu s článkem 3 Smlouvy je 
vhodné přijmout ustanovení na podporu 
vyvážené účasti žen a mužů ve složení 
správní rady.

(13) V souladu s článkem 3 Smlouvy je 
vhodné přijmout ustanovení na podporu 
vyvážené účasti žen a mužů ve složení 
správní rady. Správní radu by mělo tvořit 
alespoň 40 % žen a 40 % mužů.

Or. fi

Odůvodnění

It is necessary to guarantee the representation of both women and men on the Institute's 
Management Board.
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Pozměňovací návrh, který předložila Corien Wortmann-Kool

Pozměňovací návrh 49
Bod odůvodnění 13a (nový)

13a) Hlavním cílem Institutu pro rovné 
postavení žen a mužů by měla být výměna 
informací a zkušeností týkajících se 
rovných příležitostí a rovného postavení žen 
a mužů ve všech oblastech na úrovni EU. 
Institut pro rovné postavení žen a mužů by 
měl rovněž hrát roli při výměně informací a 
zkušeností týkajících se diskriminace z 
jiných důvodů, a to prováděním průzkumů 
situace v EU.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Pozměňovací návrh 50
Čl. 1 název (nový)

Definice

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Pozměňovací návrh 51
Článek 1

1. Zřizuje se Evropský institut pro rovné 
postavení žen a mužů (dále jen „institut“).

1. Zřizuje se Evropský institut pro rovné 
postavení žen a mužů (dále jen „institut“), 
který vykonává svou činnost nezávisle na 
vnitrostátních orgánech a občanské 
společnosti a ve vztahu k orgánům 
Společenství je autonomní.
Institut má právní subjektivitu. Má 
v každém z členských států nejširší 
způsobilost k právům a právním úkonům, 
jakou jejich vnitrostátní právo přiznává 
právnickým osobám. Může zejména 
nabývat a zcizovat movitý či nemovitý 
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majetek a vystupovat před soudem.

Or. es

Odůvodnění

Bringing Articles 5 and 6 together will give Article 1 sufficient ‘body’ and cause the 
Regulation both to shed a couple of articles and to gain in clarity.

Pozměňovací návrh, který předložily Lissy Gröner a Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 52
Článek 2

2. Hlavním cílem institutu je pomáhat 
orgánům Společenství, zejména Komisi, 
a orgánům členských států v boji proti 
diskriminaci na základě pohlaví a při 
prosazování rovného postavení žen a mužů 
a zvyšovat povědomí o takových otázkách 
mezi občany EU.

2. Hlavním cílem institutu je prosazovat 
práva žen, přispívat k začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů do všech politik 
Společenství a z nich vyplývajících 
národních politik a posilovat toto 
začleňování, podporovat rovné postavení 
žen a mužů, bojovat proti diskriminaci na 
základě pohlaví prosazováním 
nejinovativnějších a interdisciplinárních 
přístupů a zvyšovat povědomí o takových 
otázkách mezi občany EU.

Or. en

Odůvodnění

In the context of the creation of a Community Body aiming at gender equality, it is essential to 
remind that the actual problem of gender is the discrimination against women.

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 53
Článek 2

2. Hlavním cílem institutu je pomáhat 
orgánům Společenství, zejména Komisi, 
a orgánům členských států v boji proti 
diskriminaci na základě pohlaví a při 
prosazování rovného postavení žen a mužů a 
zvyšovat povědomí o takových otázkách 

2. Hlavním cílem institutu je pomáhat 
orgánům Společenství, zejména Komisi, 
a orgánům členských států v boji proti 
diskriminaci na základě pohlaví a při 
prosazování rovného postavení žen a mužů a 
rozvíjet povědomí občanů EU o otázkách 
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mezi občany EU. rovného postavení mužů a žen. 

Or. it

Odůvodnění

The Institute's objectives should also include that of making the general public more aware of 
gender policies.

Pozměňovací návrh, který předložila Anneli Jäätteenmäki

Pozměňovací návrh 54
Čl. 3 odst. 1 písm. a)

a) shromažďuje, zaznamenává, analyzuje a 
šíří příslušné objektivní, spolehlivé 
a srovnatelné informace týkající se rovného 
postavení žen a mužů, včetně výsledků 
výzkumu, které institutu sdělí členské státy, 
orgány Společenství, výzkumná střediska, 
vnitrostátní subjekty zabývající se rovným 
postavením, nevládní organizace, příslušné 
třetí země a mezinárodní organizace;

a) dokumentuje, analyzuje a poskytuje
příslušné objektivní, spolehlivé 
a srovnatelné informace týkající se rovného 
postavení žen a mužů a systému rovných 
příležitostí žen a mužů, včetně výsledků 
výzkumu, které institutu sdělí členské státy, 
orgány Společenství, výzkumná střediska, 
vnitrostátní subjekty zabývající se rovným 
postavením, nevládní organizace, příslušné 
třetí země a mezinárodní organizace;

Or. fi

Odůvodnění

Justification

The Institute should have the objective of contributing to the knowledge on which work to 
promote gender equality is based. There is a need primarily to coordinate knowledge of 
equality and research findings. Provided that it is carried out well, the coordination and 
management of knowledge about equality may both save resources and improve the quality of 
the work done.

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 55
Čl. 3 odst. 1 písm. a)

a) shromažďuje, zaznamenává, analyzuje a 
šíří příslušné objektivní, spolehlivé 
a srovnatelné informace týkající se rovného 
postavení žen a mužů, včetně výsledků 

a) shromažďuje, zaznamenává, analyzuje a 
šíří příslušné objektivní, spolehlivé 
a srovnatelné informace týkající se rovného 
postavení žen a mužů, včetně výsledků 



AM\593941CS.doc 9/24 PE 367.648v01-00

CS

výzkumu, které institutu sdělí členské státy, 
orgány Společenství, výzkumná střediska, 
vnitrostátní subjekty zabývající se rovným 
postavením, nevládní organizace, příslušné 
třetí země a mezinárodní organizace;

výzkumu, které institutu sdělí členské státy, 
orgány Společenství, výzkumná střediska, 
vnitrostátní subjekty zabývající se rovným 
postavením, nevládní organizace, příslušné 
třetí země a mezinárodní organizace; výše 
uvedené subjekty upozorňuje na 
neprozkoumané sektory a navrhuje 
iniciativy k zaplnění takových mezer;

Or. it

Odůvodnění

One of the Institute's tasks is to collect data and to carry out analyses.  In this area, particular 
attetion must be paid to the performance of analyses in sectors which are under-researched 
or under-documented.

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 56
Čl. 3 odst. 1 písm. aa) (nový)

aa) shromažďuje, zaznamenává a 
analyzuje informace o provádění právních 
předpisů týkajících se rovného postavení 
žen a mužů ve členských státech 
Společenství, které obdržel od Společenství 
a národních orgánů, odborníků a zástupců 
nevládních organizací (zabývajících se 
otázkami žen a jinou problematikou).

Or. el

Odůvodnění

In order to obtain as full and accurate a picture as possible of progress made in the field of 
gender equality, adequate information concerning the implementation in the Member States 
of Community legislation seeking to eliminate gender discrimination is of particular value. 
The study and analysis of this information will make it possible to draw useful inferences 
concerning the effectiveness of existing measures and to pinpoint those aspects and areas in 
which progress is still falling short of expectations.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anne Van Lancker

Pozměňovací návrh 57
Čl. 3 odst. 1 písm. b)

b) vyvíjí metody pro zlepšování 
srovnatelnosti, objektivity a spolehlivosti 
údajů na evropské úrovni vytvářením
kritérií, která zlepší konzistentnost 
informací;

b) spolupracuje s EUROSTATEM a všemi 
příslučnými subjekty za účelem vyvíjení
metod pro zlepšování srovnatelnosti, 
objektivity a spolehlivosti údajů na evropské 
úrovni vytvářením kritérií, která zlepší 
konzistentnost informací;

Or. en

Odůvodnění

Cooperation with Eurostat and other relevant bodies ( broader than pure statistical bodies) 
enables the Institute to redirect its research towards a gender specific approach where 
requested.

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 58
Čl. 3 odst. 1 písm. ba) (nový)

ba) vyvíjí a aplikuje metody úrp 
shromažďování údajů napříč jednotlivými 
sektory, srovnávací analýzy informací a pro 
případové studie za účelem hodnocení 
konkrétních problémů, s nimiž se potýkají 
specifické kategorie žen v důsledku dvojí či 
vícenásobné diskriminace (příslušnost 
k etnické či náboženské menšině, zdravotní
postižení atd.)

Or. el

Odůvodnění

Certain categories of women, for example those belonging to minority groups, women with 
disabilities or elderly women, are particularly affected by discrimination. Account must be 
taken of this in collecting information concerning them, requiring measures for the 
development and promotion of specialised methods and resources.
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Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 59
Čl. 3 odst. 1 písm. c)

c) vyvíjí, analyzuje a hodnotí metodologické 
nástroje za účelem podpory začlenění otázky 
rovného postavení žen a mužů do všech 
politik Společenství;

c) vyvíjí, analyzuje, hodnotí metodologické 
nástroje za účelem podpory začlenění otázky 
rovného postavení žen a mužů do všech 
politik Společenství, podporuje jejich 
použití a ověřuje jejich účinnost;

Or. it

Odůvodnění

If gender policies are to be integrated to a greater extent into EU policies, the Institute must 
promote methodological tools and in particular must assess the effectiveness thereof.

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 60
Čl. 3 odst. 1 písm. d)

d) provádí průzkumy situace v Evropě 
týkající se rovného postavení žen a mužů;

d) provádí ve Společenství, na celostátní 
a regionální úrovni průzkumy situace v 
Evropě týkající se rovného postavení žen a 
mužů;

Or. el

Odůvodnění

The possibility of focusing surveys on certain EU regions, depending on the issues involved 
and specific needs must be made clear, thereby prompting regional and local authorities to 
act decisively to raise awareness of matters relating to gender equality.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Van Lancker

Pozměňovací návrh 61
Čl. 3 odst. 1 písm. d)

d) provádí průzkumy situace v Evropě 
týkající se rovného postavení žen a mužů;

d) provádí průzkumy situace v Evropě 
týkající se rovného postavení žen a mužů, 
zohledňování rovných příležitostí žen 
a mužů ve všech oblastech, přípravy 
rozpočtů s ohledem na rovné postavení žen 
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a mužů a hodnocení dopadu rovných 
příležitostí žen a mužů a sleduje především 
účinnost informací o příslušných politikách 
Společenství a národních politikách

Or. en

Odůvodnění

this task should be in line with the Institute's objective and with the added value of the output 
of the Gender Institute

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 62
Čl. 3 odst. 1 písm. d)

d) provádí průzkumy situace v Evropě
týkající se rovného postavení žen a mužů;

d) provádí průzkumy situace týkající se
rovného postavení žen a mužů a začleňuje 
hledisko rovnosti do všech politik 
a rozpočtových postupů EU, zejména 
s ohledem na zjišťování účinnosti příslušné 
politiky Společenství a národních politik 
a míry jejich dopadu na ženy a muže;

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předložila Corien Wortmann-Kool

Pozměňovací návrh 63
Čl. 3 odst. 1 písm. d)

d) provádí průzkumy situace v Evropě 
týkající se rovného postavení žen a mužů;

d) provádí průzkumy situace v Evropě 
týkající se rovného postavení žen a mužů 
a diskriminace z jiných důvodů

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 64
Čl. 3 odst. 1 písm. f)
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(f) organizuje setkání odborníků s cílem 
podporovat výzkumnou činnost;

f) organizuje zvláštní setkání odborníků 
s cílem podporovat výzkumnou činnost 
institutu a zajistit, aby při ní bylo neustále 
bráno v potaz hledisko rovných příležitostí 
žen a mužů;

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 65
Čl. 3 odst. 1 písm. f)

f) organizuje setkání odborníků s cílem 
podporovat výzkumnou činnost;

f) organizuje a propaguje setkání odborníků 
s cílem podporovat výzkumnou činnost;

Or. it

Odůvodnění

The exchange of information amongst experts is extremely important, for which reason the 
Institute should promote the organisation of meetings of experts in order to encourage 
dialogue.

Pozměňovací návrh, který předložila Anneli Jäätteenmäki

Pozměňovací návrh 66
Čl. 3 odst. 1 písm. g)

g) spolu s příslušnými zainteresovanými 
stranami organizuje konference, kampaně, 
kulaté stoly, semináře a setkání na evropské 
úrovni;

g) spolu s příslušnými zainteresovanými 
stranami a za použití sdělovacích 
prostředků organizuje konference, kampaně, 
kulaté stoly, semináře a setkání na evropské 
úrovni s cílem zvýšit povědomí občanů EU 
o otázkách rovnosti; koordinuje 
harmonogram plánovaných událostí.

Or. fi

Odůvodnění

The public debate on gender and equality issues also affects the promotion of equality, and 
the media are therefore essential collaborators. Popularising research findings, 
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communicating knowledge derived from equality projects and the attempt to create a sound 
foundation in the form of knowledge for the information  about gender and equality issues 
propagated by the media should be among the Institute's duties.  

There is a need to gather together information about events and campaigns to be organised at 
European level.

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 67
Čl. 3 odst. 1 písm. g

g) spolu s příslušnými zainteresovanými 
stranami organizuje konference, kampaně, 
kulaté stoly, semináře a setkání na evropské 
úrovni;

g) spolu s příslušnými zainteresovanými 
stranami organizuje a podporuje konference, 
kampaně, kulaté stoly, semináře a setkání na 
evropské úrovni;

Or. it

Odůvodnění

Exchanging information is extremely important, for which reason the Institute should promote 
the organisation of gatherings at European level.

Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 68
Čl. 3 odst. 1 písm. ga) (nové)

ga) zkoumá právě uplatňovanou politiku 
rovného postavení žen a mužů a informuje 
o svých zjištěních, aby zdůraznil nutnost 
harmonického soužití a vyvážené účasti 
mužů a žen v životě společnosti

Or. el

Odůvodnění

Policies seeking to promote harmonious co-existence and balanced participation by men and 
women within society should be a priority for the Institute.
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Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 69
Čl. 3 odst. 1 písm. gb) (nové)

gb) systematicky shromažďuje informace 
o úspěšném působení žen ve všech 
oblastech života, předkládá svá zjištění 
a navrhuje politiky a iniciativy, jejichž 
prostřednictvím bude možné tyto úspěchy 
zveřejňovat a stavět na nich

Or. el

Odůvodnění

The Institute must seek to project a positive image of the role of women in present day 
societies.

Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 70
Čl. 3 odst. 1 písm. gc) (nové)

gc) rozvíjí dialog a spolupráci s nevládními 
organizacemi, s organizacemi zabývajícími 
se problematikou rovných příležitostí 
a s dalšími subjekty, které se rovněž aktivně 
zasazují o dosažení rovnoprávnosti 
na vnitrostátní a na evropské úrovni

Or. el

Odůvodnění

Cooperation between the Institute and non-governmental and other organisations must be 
included not only in the provisions of Article 8 but also among the Institute's list of tasks.

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 71
Čl. 3 odst. 1 písm. h)

h) vytváří dokumentační zdroje přístupné 
pro veřejnost. 

h) vytváří dokumentační zdroje přístupné 
pro veřejnost a vyzývá zainteresované 
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sociální partnery, aby k těmto zdrojům 
přispěli veškerou existující a související 
dokumentací.

Or. it

Odůvodnění

The social partners should contribute their documentation to the resources.

Pozměňovací návrh, který předložila Karin Jöns

Pozměňovací návrh 72
Čl. 3 odst. 1 písm. ha) (nové)

(ha) zřídit interaktivní službu, která 
obětem diskriminace z důvodu pohlaví 
umožní, aby o takové diskriminaci v 
Evropské unii  informovaly a podaly 
příslušné informace. 

Or. de

Odůvodnění

This is intended to ensure that a direct channel to the public is established. However, the 
Institute's tasks should not include helping to eliminate such discrimination.

Pozměňovací návrh, který předložila Anneli Jäätteenmäki

Pozměňovací návrh 73
Čl. 3 odst. 1 písm. ha) (nové)

ha) propaguje příklady osvědčených 
postupů.

Or. fi

Odůvodnění

This will produce added value over and above the benefits of the work done to promote 
equality at national level.
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Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 74
Článek 4a (nový)

Článek 4a
Síť pro rovné postavení mužů a žen

1. S cílem co nejrychleji a nejefektivněji 
vytvořit síť v souvislosti s čl. 3 odst. 1 
písm. d) vyhlásí institut veřejné nabídkové 
řízení, aby na základě kritérií, která si sám 
stanoví, sestavil seznam středisek, orgánů, 
organizací a odborníků, kteří se zabývají 
rovným postavením mužů a žen 
a zohledňováním rovnosti mužů a žen ve 
všech politikách.
2. Na základě seznamu zmíněného odstavci 
1 vyzve správní rada vybrané organizace či 
jednotlivce ze seznamu k členství v síti.

Or. it

Odůvodnění

The gender-equality network will facilitate the exchange of information. It must be ensured 
that the members of the network are of good standing.

Pozměňovací návrh, který předložila María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Pozměňovací návrh 75
Článek 5

Nezávislost institutu 
Institut vykonává svou činnost nezávisle na 
vnitrostátních orgánech a občanské 
společnosti a ve vztahu k orgánům 
Společenství je autonomní.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Included in Article 1.
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Pozměňovací návrh, který předložila María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Pozměňovací návrh 76
Článek 6

Právní subjektivita a způsobilost k právním 
úkonům
Institut má právní subjektivitu. Má v 
každém z členských států nejširší 
způsobilost k právům a právním úkonům, 
jakou jejich vnitrostátní právo přiznává 
právnickým osobám. Může zejména 
nabývat a zcizovat movitý či nemovitý 
majetek a vystupovat před soudem.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Incorporated into Article 1.

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 77
Čl. 8 odst. 1

1. Aby mohl institut snáze vykonávat své 
úkoly, spolupracuje s organizacemi ve 
členských státech, např. se subjekty 
zabývajícími se rovným postavením, 
výzkumnými středisky, nevládními 
organizacemi, sociálními partnery i 
s příslušnými organizacemi na evropské či 
mezinárodní úrovni a se třetími zeměmi.

1. Aby mohl institut snáze vykonávat své 
úkoly, spolupracuje s organizacemi ve 
členských státech, např. se subjekty 
zabývajícími se rovným postavením, 
výzkumnými středisky, vysokými školami,
nevládními organizacemi, sociálními 
partnery i s příslušnými organizacemi na 
evropské či mezinárodní úrovni a se třetími 
zeměmi.

Or. it

Odůvodnění

The Institute should also work with universities.
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Pozměňovací návrh, který předložila María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Pozměňovací návrh 78
Čl. 10 odst. 1 úvodní část

1. Správní rada se skládá ze šesti zástupců 
jmenovaných Radou, šesti zástupců
jmenovaných Komisí a dále ze tří zástupců 
jmenovaných Komisí, kteří nemají 
hlasovací právo, z nichž každý zastupuje 
jednu z následujících skupin:

1. Správní rada se skládá ze šesti zástupců 
jmenovaných Radou, šesti zástupců 
jmenovaných Komisí a dále ze tří zástupců 
jmenovaných Komisí, z nichž každý 
zastupuje jednu z následujících skupin:

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 79
Čl. 10 odst. 1

1. Správní rada se skládá ze šesti zástupců 
jmenovaných Radou, šesti zástupců 
jmenovaných Komisí a dále ze tří zástupců 
jmenovaných Komisí, kteří nemají hlasovací 
právo, z nichž každý zastupuje jednu 
z následujících skupin:

1. Správní rada se skládá ze šesti zástupců 
jmenovaných Radou, šesti zástupců 
jmenovaných Komisí a dále ze tří zástupců 
jmenovaných společně Radou a Komisí, 
kteří nemají hlasovací právo, z nichž každý 
zastupuje jednu z následujících skupin:

Or. el

Odůvodnění

Since the question concerns the composition of the institute’s Management Board, the three 
representatives without the right to vote must have dual legitimacy and hence be selected by 
both institutions. 

Pozměňovací návrh, který předložila María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Pozměňovací návrh 80
Čl. 10 odst. 1 písm. a)

a) příslušnou nevládní organizaci na úrovni 
Společenství, která má oprávněný zájem 
přispívat k boji proti diskriminaci z důvodu
pohlaví a k prosazování rovného postavení
žen a mužů;

a) představitele organizace žen na úrovni 
Společenství, která má oprávněný zájem 
přispívat k boji proti diskriminaci z důvodu
pohlaví a k prosazování rovného postavení
žen a mužů;
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Anneli Jäätteenmäki

Pozměňovací návrh 81
Čl. 10 odst. 2 pododstavec 2

Komise a Rada budou usilují o to, aby byli 
ve správní radě rovnoměrně zastoupeni 
muži i ženy.

Správní radu musí tvořit alespoň 40 % žen 
a 40 % mužů.

Or. fi

Odůvodnění

With due regard for the principle of equality of the sexes, the Institute's Management Board 
should consist of equal numbers of men and women.

Pozměňovací návrh, který předložila Karin Jöns

Pozměňovací návrh 82
Čl. 10 odst. 2 pododstavec 2

Komise a Rada budou usilují o to, aby byli 
ve správní radě rovnoměrně zastoupeni
muži i ženy.

Správní rada bude rovnoměrně obsazena 
muži a ženami. 

Or. de

Odůvodnění

With due regard for the principle of equality of the sexes, the Institute's Management Board 
should consist of equal numbers of men and women.

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 83
Čl. 10 odst. 3

3. Správní rada volí předsedu a 
místopředsedu na období jednoho roku 
s možností prodloužení.

3. Správní rada volí předsedu a 
místopředsedu na období dvou let a půl 
s možností prodloužení.

Or. it
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Odůvodnění

Two and a half years is a more suitable period which will give the Chairperson and the Vice-
Chairperson greater scope for launching and developing activities.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 84
Čl. 10 odst. 7

7. Rozhodnutí správní rady se přijímají 
absolutní většinou odevzdaných hlasů. Při 
rovnosti hlasů má rozhodující hlas 
předseda.

7. Rozhodnutí správní rady se přijímají 
absolutní většinou odevzdaných hlasů. Při 
rovnosti hlasů předseda nemá rozhodující 
hlas.

Or. fr

Odůvodnění

For the purpose of the taking of decisions by the Management Board, the Chairperson should 
be placed on a footing of equality with the other members of the Board.

Pozměňovací návrh, který předložila Corien Wortmann-Kool

Pozměňovací návrh 85
Čl. 10 odst. 11a (nový)

11 a) Řídící orgány Institutu pro rovné 
postavení žen a mužů by měly koordinovat 
své pracovní programy s řídícími orgány 
každé budoucí agentury pro základní práva, 
aby se předešlo překrývání jejich činností.

Or. nl

Odůvodnění

In order to avoid overlapping activities, the Institute and the future agency must coordinate 
their work.

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 86
Čl. 12 odst. 1
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1. Poradní sbor se skládá z členů příslušných 
orgánů specializujících se na otázky rovného 
postavení žen a mužů, přičemž každý 
členský stát nominuje jednoho zástupce a 
Komise jmenuje tři členy bez hlasovacího 
práva, kteří zastupují zainteresované strany 
na evropské úrovni, např. nevládní 
organizace, jež mají oprávněný zájem 
přispívat k boji proti diskriminaci z důvodu 
pohlaví a k prosazování rovného postavení 
žen a mužů, a dále zástupce organizací 
zaměstnavatelů a zaměstnanců na úrovni 
Společenství. Zástupce mohou vystřídat 
náhradníci, kteří budou jmenováni ve 
stejnou dobu.

1. Poradní sbor se skládá z členů příslušných 
orgánů specializujících se na otázky rovného 
postavení žen a mužů, přičemž každý 
členský stát nominuje dva zástupce, z nichž 
jeden bude představovat nevládní 
organizace, jež mají oprávněný zájem 
přispívat k boji proti diskriminaci z důvodu 
pohlaví a k prosazování rovného postavení 
žen a mužů. 

Or. it

Odůvodnění

NGOs must be actively involved in the Advisory Forum.

Pozměňovací návrh, který předložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pozměňovací návrh 87
Čl. 12 odst. 1

1. Poradní sbor se skládá z členů příslušných 
orgánů specializujících se na otázky rovného 
postavení žen a mužů, přičemž každý 
členský stát nominuje jednoho zástupce a 
Komise jmenuje tři členy bez hlasovacího 
práva, kteří zastupují zainteresované strany 
na evropské úrovni, např. nevládní 
organizace, jež mají oprávněný zájem 
přispívat k boji proti diskriminaci z důvodu
pohlaví a k prosazování rovného postavení
žen a mužů, a dále zástupce organizací 
zaměstnavatelů a zaměstnanců na úrovni 
Společenství. Zástupce mohou vystřídat 
náhradníci, kteří budou jmenováni ve 
stejnou dobu.

1. Poradní sbor se skládá z členů příslušných 
orgánů specializujících se na otázky rovného 
postavení žen a mužů, přičemž každý 
členský stát nominuje jednoho zástupce a 
Komise jmenuje tři členy bez hlasovacího 
práva, kteří zastupují zainteresované strany, 
např. nevládní organizace, jež mají 
oprávněný zájem přispívat k boji proti 
diskriminaci z důvodu pohlaví a 
k prosazování rovného postavení žen a 
mužů, a dále zástupce organizací 
zaměstnavatelů a zaměstnanců. Zástupce 
mohou vystřídat náhradníci, kteří budou 
jmenováni ve stejnou dobu.

Or. el
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Odůvodnění

Since NGOs and employers’ and workers’ associations at Community level will be 
represented on the Management Board, it is necessary to ensure that the Advisory Forum 
includes other organisations which, while active in the field of European policy making, have 
obtained their experience at local and regional level.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Van Lancker

Pozměňovací návrh 88
Čl. 12 odst. 4 pododstavec 1a (nový)

Podporuje ředitele při přípravě ročních 
a střednědobých plánů činnosti institutu 
a sleduje činnosti institutu.

Or. en

Odůvodnění

The advisory forum ought to be redirected and should intervene in a pro-active way in the 
activities of the Gender Institute. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 89
Čl. 19 odst. 1

1. Institut je otevřen účasti zemí, jež 
s Evropským společenstvím uzavřely 
dohody, na jejichž základě přijaly a uplatnily
právní předpisy Společenství v oblasti, na 
niž se toto nařízení vztahuje.

1. Institut je otevřen účasti zemí, jež 
s Evropským společenstvím uzavřely 
dohody, na jejichž základě přijaly a uplatnily
právní předpisy Společenství v oblasti, na 
niž se toto nařízení vztahuje, např. předpisy 
týkající se násilí na ženách, mrzačení 
ženských pohlavních orgánů, obchodu 
s lidmi, řešení konfliktů a podílu žen na 
trhu práce a na společenských, 
hospodářských a politických rozhodovacích 
procesech.

Or. sv
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Pozměňovací návrh, který předložily Lissy Gröner a Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 90
Článek 23

Institut zahájí svou činnost do dvanácti 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Institut zahájí svou činnost, jakmile to bude 
možné, každopádně nejpozději do dvanácti
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Taking into account that the set-up phase is crucial for the Institute's success, it must not be 
subject to any delay linked to the allocation of the seat.


