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Τροπολογία: Eva-Britt Svensson
Τροπολογία 40

Αιτιολογική σκέψη 7
(7) Η μελέτη σκοπιμότητας που 
διενεργήθηκε για την Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι ενδείκνυται σαφώς η 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ινστιτούτου 
για την ισότητα των φύλων, το οποίο θα 
εκτελεί ορισμένα από τα καθήκοντα με τα 
οποία δεν ασχολούνται προς το παρόν τα 
υφιστάμενα θεσμικά όργανα, ιδίως στους 
τομείς του συντονισμού, της συγκέντρωσης 
και της διάδοσης ερευνητικών δεδομένων 
και πληροφοριών, τη μεγαλύτερη προβολή 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
καθώς και την ανάπτυξη εργαλείων για την 
αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση της 
ισότητας των φύλων σε όλες τις κοινοτικές 
πολιτικές.

(7) Η μελέτη σκοπιμότητας που 
διενεργήθηκε για την Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι ενδείκνυται σαφώς η 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ινστιτούτου 
για την ισότητα των φύλων, το οποίο θα 
εκτελεί ορισμένα από τα καθήκοντα με τα 
οποία δεν ασχολούνται προς το παρόν τα 
υφιστάμενα θεσμικά όργανα, ιδίως στους 
τομείς του συντονισμού, της συγκέντρωσης 
και της διάδοσης ερευνητικών δεδομένων 
και πληροφοριών, τη μεγαλύτερη προβολή 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
με έμφαση στη διάσταση της ισότητας των 
φύλων, καθώς και στην ανάπτυξη εργαλείων 
για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση 
της ισότητας των φύλων σε όλες τις 
κοινοτικές πολιτικές.

Or. sv
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Η συλλογή, η ανάλυση και η διάδοση 
αντικειµενικών, αξιόπιστων και 
συγκρίσιµων πληροφοριών και δεδοµένων 
σχετικά µε την ισότητα µεταξύ ανδρών και 
γυναικών, η ανάπτυξη κατάλληλων 
εργαλείων για την ενσωµάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλους τους τοµείς 
πολιτικής, η προώθηση του διαλόγου µεταξύ 
των ενδιαφεροµένων και η αύξηση της 
ευαισθητοποίησης µεταξύ των ευρωπαίων 
πολιτών είναι απαραίτητα στοιχεία 
προκειµένου η Κοινότητα να µπορέσει να 
προαγάγει αποτελεσµατικά την πολιτική για 
την ισότητα των φύλων, ιδίως στο πλαίσιο 
της διευρυµένης Ένωσης. Ως εκ τούτου, 
κρίνεται σκόπιµο να ιδρυθεί ευρωπαϊκό 
ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων, το 
οποίο θα επικουρεί τα κοινοτικά θεσµικά 
όργανα και τα κράτη µέλη στην εκτέλεση 
αυτών των καθηκόντων.

(10) Η συλλογή, η ανάλυση και η διάδοση 
αντικειµενικών, αξιόπιστων και 
συγκρίσιµων πληροφοριών και δεδοµένων 
σχετικά µε την ισότητα µεταξύ ανδρών και 
γυναικών, η ανάπτυξη κατάλληλων 
εργαλείων για την εξάλειψη κάθε μορφής 
διάκρισης λόγω φύλου και για την 
ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε
όλους τους τοµείς πολιτικής, η προώθηση 
του διαλόγου µεταξύ των ενδιαφεροµένων
και η αύξηση της ευαισθητοποίησης µεταξύ 
των ευρωπαίων πολιτών είναι απαραίτητα
στοιχεία προκειµένου η Κοινότητα να 
µπορέσει να προαγάγει αποτελεσµατικά την
πολιτική για την ισότητα των φύλων, ιδίως 
στο πλαίσιο της διευρυµένης Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, κρίνεται σκόπιµο να ιδρυθεί 
ευρωπαϊκό ινστιτούτο για την ισότητα των
φύλων, το οποίο θα επικουρεί τα κοινοτικά 
θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη στην
εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Βασικός στόχος της συλλογής και ανάλυσης στοιχείων θα πρέπει να είναι σε πρώτο στάδιο η 
εξάλειψη των διακρίσεων που έχουν ως κύρια αιτία το φύλο και μάλιστα  σε όποιον τομέα κι αν 
εμφανίζονται (απασχόληση, υπηρεσίες, κέντρα λήψεως αποφάσεως κτλ). Η εξάλειψη των 
διακρίσεων λόγω φύλου αποτελεί την  αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να επιτευχθεί σε ένα 
δεύτερο στάδιο ο στόχος της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς της 
πολιτικής.

Τροπολογία: Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Η συλλογή, η ανάλυση και η διάδοση 
αντικειμενικών, αξιόπιστων και 
συγκρίσιμων πληροφοριών και δεδομένων 
σχετικά με την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, η ανάπτυξη κατάλληλων 

(10) Η τεκμηρίωση, η ανάλυση και η 
διάδοση αντικειμενικών, αξιόπιστων και 
συγκρίσιμων πληροφοριών και δεδομένων 
σχετικά με την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και το σύστημα των φύλων, η 



AM\593941EL.doc 3/26 PE 367.648v01-00

EL

εργαλείων για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, η προώθηση του διαλόγου μεταξύ 
των ενδιαφερομένων και η αύξηση της 
ευαισθητοποίησης μεταξύ των ευρωπαίων 
πολιτών είναι απαραίτητα στοιχεία 
προκειμένου η Κοινότητα να μπορέσει να 
προαγάγει αποτελεσματικά την πολιτική για 
την ισότητα των φύλων, ιδίως στο πλαίσιο 
της διευρυμένης Ένωσης. Ως εκ τούτου, 
κρίνεται σκόπιμο να ιδρυθεί ευρωπαϊκό
ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων, το 
οποίο θα επικουρεί τα κοινοτικά θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη στην εκτέλεση 
αυτών των καθηκόντων.

ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
όλους τους τομείς πολιτικής, η προώθηση 
του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων 
και η αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ 
των ευρωπαίων πολιτών είναι απαραίτητα 
στοιχεία προκειμένου η Κοινότητα να 
μπορέσει να προαγάγει αποτελεσματικά την 
πολιτική για την ισότητα των φύλων, ιδίως 
στο πλαίσιο της διευρυμένης Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, κρίνεται σκόπιμο να ιδρυθεί 
ευρωπαϊκό ινστιτούτο για την ισότητα των 
φύλων, το οποίο θα επικουρεί τα κοινοτικά 
θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη στην 
εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να έχουν ως σκοπό να αξιοποιήσουν καλύτερα τις έρευνες και τα
αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με την ισότητα των φύλων. 

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

(10α) Δεδομένου ότι για να επιτευχθεί ο 
στόχος της ισότητας των φύλων δεν αρκεί 
η πολιτική για την άρση των διακρίσεων 
αλλά επιβάλλεται και η αρμονική 
συνύπαρξη και προώθηση της ισόρροπης 
συμμετοχής των δύο φύλων στην κοινωνία, 
το Ινστιτούτο οφείλει να ασχοληθεί και με 
την πτυχή αυτή.

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι πολιτικές για την προώθηση της αρμονικής συνύπαρξης των δύο φύλων και την ισόρροπη 
συμμετοχή τους στην κοινωνία, πρέπει να αποτελούν πεδίο προτεραιότητας για το Ινστιτούτο. 



PE 367.648v01-00 4/26 AM\593941EL.doc

EL

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

(10β) Δεδομένου ότι σήμερα οι γυναίκες 
έχουν να επιδείξουν επιτεύγματα σε όλους 
τους τομείς της κοινωνίας, τα οποία πρέπει 
να προβάλλονται για τη διαμόρφωση 
θετικής εικόνας και για την ενθάρρυνση 
άλλων γυναικών, το Ινστιτούτο θα πρέπει 
να αναλάβει δράση και σε αυτόν τον τομέα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Το Ινστιτούτο οφείλει να αναλάβει δράση και για την προβολή της θετικής εικόνας και του 
ρόλου των γυναικών στις σύγχρονες κοινωνίες.

Τροπολογία: Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 45
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Το Ινστιτούτο θα συνεργάζεται όσο το 
δυνατόν στενότερα σε όλα τα κοινοτικά 
προγράμματα και με όλους τους 
κοινοτικούς φορείς ώστε να αποφεύγεται η 
επικάλυψη, ιδίως όσον αφορά το 
ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, τον 
ευρωπαϊκό οργανισμό για την ασφάλεια και 
την υγεία στην εργασία, το ευρωπαϊκό 
κέντρο για την ανάπτυξη της 
επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε 
μελλοντικό οργανισμό θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.

(12) Το Ινστιτούτο και τα κοινοτικά 
προγράμματα καθώς και οι κοινοτικοί 
φορείς και ειδικότερα το ευρωπαϊκό ίδρυμα 
για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
και εργασίας, ο ευρωπαϊκός οργανισμός για 
την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, 
το ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της 
επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε 
μελλοντικός οργανισμός θεμελιωδών 
δικαιωμάτων θα αλληλοσυμπληρώνουν τα 
μεν το έργο των δε, σε στενή συνεργασία 
μεταξύ τους.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές απαιτεί από το Ινστιτούτο και τα
άλλα κοινοτικά όργανα να λειτουργήσουν συμπληρωματικά μεταξύ τους.
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Τροπολογία: Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 46
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

(12α) Το Ινστιτούτο θα πρέπει να 
αναπτύσσει συνεργασία και διάλογο με μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς ισότητας 
καθώς και συναφείς οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται σε θέματα ισότητας, 
σε εθνικό και  ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και 
σε τρίτες χώρες.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη για τη συνοχή του κειμένου, αφού οι προτάσεις αυτές 
αναφέρονται στα άρθρα 8 και 19 της πρότασης του Κανονισμού.

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 47
Αιτιολογική σκέψη 13 

(13) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης, 
κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η ενίσχυση 
της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και 
γυναικών στη σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

(13) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης, 
κρίνεται σκόπιμο να διασφαλισθεί η 
ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών 
στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
και να επιδιωχθεί η ίση εκπροσώπηση των 
δυο φύλων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βάσει της αρχής της ισότητας των φύλων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου πρέπει να
συγκροτείται από ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία: Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 48
Αιτιολογική σκέψη 13 
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(13) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης, 
κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η ενίσχυση 
της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και 
γυναικών στη σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

(13) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης, 
κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η ενίσχυση 
της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και 
γυναικών στη σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο
πρέπει να αποτελείται κατά 40% 
τουλάχιστον από γυναίκες και κατά 40% 
από άνδρες.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Πρέπει να κατοχυρωθεί η εκπροσώπηση και των γυναικών και των ανδρών στο Δ.Σ. του
Ινστιτούτου. 

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 49
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα) 

(13a) Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου
Ισότητας Φύλων πρέπει να είναι η
ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε
θέματα ενσωμάτωσης της ισότητας των
φύλων στις διάφορες πολιτικές και σε 
γενικότερα θέματα ισότητας των φύλων σε 
επίπεδο ΕΕ. Το Ινστιτούτο πρέπει επίσης 
να παίξει ένα ρόλο στην ανταλλαγή 
πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα 
διακρίσεων οφειλόμενων και σε άλλους 
λόγους, π.χ. με έρευνες ως προς την 
κατάσταση στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 50
Άρθρο 1, τίτλος (νέο)

Ορισμός
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Or. es

Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 51
Άρθρο 1 

1. Δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (στο εξής καλούμενο 
"το Ινστιτούτο").

1. Δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (στο εξής καλούμενο 
"το Ινστιτούτο"), το οποίο ασκεί τις 
δραστηριότητές του κατά τρόπο 
ανεξάρτητο από τις εθνικές αρχές και την 
κοινωνία των πολιτών και είναι αυτόνομο 
απέναντι στα κοινοτικά θεσμικά όργανα.
Το Ινστιτούτο έχει νομική προσωπικότητα. 
Διαθέτει, σε κάθε κράτος μέλος, την 
ευρύτερη δικαιοπρακτική ικανότητα που 
αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας. 
Ειδικότερα, δύναται να αποκτά ή να 
διαθέτει κινητή ή ακίνητη περιουσία και να 
παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με τη συνένωση των άρθρων 5 και 6, το άρθρο 1 αποκτά καλύτερη συγκρότηση και ο
Κανονισμός αποκτά λιγότερα άρθρα και μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία: Lissy Gröner, Amalia Sartori

Τροπολογία 52
Άρθρο 2 

2. Οι γενικοί στόχοι του Ινστιτούτου είναι, 
αφενός, να επικουρεί τα κοινοτικά θεσμικά 
όργανα, ιδίως την Επιτροπή, και τις αρχές 
των κρατών μελών στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων λόγω φύλου και την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και, 

2. Οι γενικοί στόχοι του Ινστιτούτου είναι, 
αφενός, να προωθεί τα δικαιώματα της 
Γυναίκας, να συμβάλει και να εντείνει την 
ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις κοινοτικές πολιτικές και στις 
απορρέουσες εθνικές πολιτικές, να στηρίξει 
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αφετέρου, να συμβάλλει στη μεγαλύτερη 
προβολή αυτών των θεμάτων στους 
πολίτες της ΕΕ. 

την ισότητα των φύλων και να 
καταπολεμήσει τις διακρίσεις λόγω φύλου 
προωθώντας τις πιο καινοτόμες και 
διατομεακές αντιλήψεις και την προώθηση 
της ισότητας των φύλων και, αφετέρου, να 
προωθήσει τη συνειδητοποίηση αυτών των 
θεμάτων μεταξύ των πολιτών της Ένωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός κοινοτικού φορέα ισότητας των φύλων, πρέπει να θυμίσουμε
ότι το σημερινό πρόβλημα μεταξύ των φύλων είναι οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 53
Άρθρο 2 

2. Οι γενικοί στόχοι του Ινστιτούτου είναι, 
αφενός, να επικουρεί τα κοινοτικά θεσμικά 
όργανα, ιδίως την Επιτροπή, και τις αρχές 
των κρατών μελών στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου και την προώθηση 
της ισότητας των φύλων και, αφετέρου, να 
συμβάλλει στη μεγαλύτερη προβολή αυτών 
των θεμάτων στους πολίτες της ΕΕ.

2. Οι γενικοί στόχοι του Ινστιτούτου είναι, 
αφενός, να επικουρεί τα κοινοτικά θεσμικά 
όργανα, ιδίως την Επιτροπή, και τις αρχές 
των κρατών μελών στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου και την προώθηση 
της ισότητας των φύλων και, αφετέρου, να 
προωθήσει τη συνειδητοποίηση του 
θέματος της ισότητας των φύλων μεταξύ 
των πολιτών της ΕΕ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το Ινστιτούτο πρέπει να έχει μεταξύ των στόχων του και την προώθηση μιας μεγαλύτερης
συνειδητοποίησης μεταξύ των πολιτών σε ό,τι αφορά τις πολιτικές επί θεμάτων ισότητας των 
φύλων.

Τροπολογία: Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 54
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο α)

(α) συλλέγει, καταγράφει, αναλύει και 
διαδίδει συναφείς αντικειμενικές, 

(α) τεκμηριώνει, αναλύει και παρέχει
συναφείς αντικειμενικές, αξιόπιστες και 
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αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες για 
την ισότητα των φύλων, καθώς και 
αποτελέσματα από έρευνες που έχουν 
διαβιβαστεί σε αυτό από τα κράτη μέλη, τα 
κοινοτικά θεσμικά όργανα, ερευνητικά 
κέντρα, εθνικούς φορείς ισότητας, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανώσεις·

συγκρίσιμες πληροφορίες για την ισότητα 
των φύλων και για το σύστημα των φύλων, 
καθώς και αποτελέσματα από έρευνες που 
έχουν διαβιβαστεί σε αυτό από τα κράτη 
μέλη, τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, 
ερευνητικά κέντρα, εθνικούς φορείς 
ισότητας, μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
τρίτες χώρες και διεθνείς οργανώσεις· 

Or. fi

Αιτιολόγηση

Το Ινστιτούτο σκοπό του θα πρέπει να έχει να συμβάλει στις γνώσεις επί των οποίων θα 
στηριχθεί το έργο της προαγωγής της ισότητας των φύλων. Υπάρχει κατ΄αρχήν ανάγκη
συντονισμού των γνώσεων επί του θέματος της ισότητας και των ερευνητικών πορισμάτων. 
Εφόσον υλοποιηθούν σωστά, ο συντονισμός και η διαχείριση των γνώσεων σχετικά με την 
ισότητα των φύλων μπορούν να εξοικονομήσουν πόρους και να βελτιώσουν την ποιότητα του 
παραγόμενου έργου.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 55
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο α) 

(α) συλλέγει, καταγράφει, αναλύει και 
διαδίδει συναφείς αντικειμενικές, αξιόπιστες 
και συγκρίσιμες πληροφορίες για την 
ισότητα των φύλων, καθώς και 
αποτελέσματα από έρευνες που έχουν 
διαβιβαστεί σε αυτό από τα κράτη μέλη, τα 
κοινοτικά θεσμικά όργανα, ερευνητικά 
κέντρα, εθνικούς φορείς ισότητας, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανώσεις·

(α) συλλέγει, καταγράφει, αναλύει και
διαδίδει συναφείς αντικειμενικές, αξιόπιστες
και συγκρίσιμες πληροφορίες για την
ισότητα των φύλων, καθώς και
αποτελέσματα από έρευνες που έχουν
διαβιβαστεί σε αυτό από τα κράτη μέλη, τα
κοινοτικά θεσμικά όργανα, ερευνητικά
κέντρα, εθνικούς φορείς ισότητας, μη
κυβερνητικές οργανώσεις, τρίτες χώρες και
διεθνείς οργανώσεις· επισημαίνει στους 
ανωτέρω φορείς τους τομείς που δεν έχουν 
ακόμη διερευνηθεί και προτείνει 
πρωτοβουλίες για την κάλυψη των 
ελλείψεων·

Or. it

Αιτιολόγηση

Έργο του Ινστιτούτου είναι να συλλέγει στοιχεία και να κάνει αναλύσεις. Ιδιαίτερη προσοχή στο
πλαίσιο αυτό πρέπει να δοθεί στη διενέργεια αναλύσεων επί των τομέων εκείνων που δεν έχουν 
διερευνηθεί επαρκώς, ή για τους οποίους δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση.
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 56
Άρθρο 3, παράγραφος1, σημείο αα) (νέο)

αα) συλλέγει, καταγράφει και αναλύει 
δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή της 
κοινοτικής νομοθεσίας για την ισότητα 
των φύλων στα κράτη μέλη, τα οποία 
διαβιβάζονται από κοινοτικά και εθνικά 
όργανα, εμπειρογνώμονες και 
εκπροσώπους μη κυβερνητικών 
(γυναικείων και μη) οργανώσεων 

Or. el

Αιτιολόγηση

Για τη διαμόρφωση μίας όσο το δυνατόν πληρέστερης και ρεαλιστικής εικόνας σχετικά με το 
στάδιο εξέλιξης της ισότητας των φύλων, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να συλλέγονται επαρκή 
στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή στα κράτη μέλη της κοινοτικής νομοθεσίας για την εξάλειψη 
των διακρίσεων λόγω φύλου. Η  μελέτη και ανάλυση των στοιχείων αυτών θα βοηθήσει στην 
εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων ως προς την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 
κανόνων, αλλά και ως προς την αναγνώριση των σημείων και τομέων εκείνων όπου η πρόοδος 
δεν είναι ακόμα η προσδοκώμενη.

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 57
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο β)

(β) αναπτύσσει μεθόδους για τη βελτίωση 
της συγκρισιμότητας, την 
αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας των 
δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την 
καθιέρωση κριτηρίων που βελτιώνουν τη 
συνοχή των πληροφοριών·

(β) συνεργάζεται με την Eurostat και όλες 
τις σχετικές υπηρεσίες, με σκοπό την
ανάπτυξη μεθόδων για τη βελτίωση της 
συγκρισιμότητας, την αντικειμενικότητας 
και της αξιοπιστίας των δεδομένων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με την καθιέρωση 
κριτηρίων που βελτιώνουν τη συνοχή των 
πληροφοριών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία με την Εurostat και τις άλλες σχετικές υπηρεσίες (ευρύτερες από τις καθαρά
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στατιστικές υπηρεσίες) παρέχει στο Ινστιτούτο τη δυνατότητα να αναπροσανατολίζει την έρευνα 
προς την ειδική κατεύθυνση της ισότητας των φύλων, όπου αυτό ζητείται.

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 58
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο βα) (νέο)

βα) αναπτύσσει και χρησιμοποιεί μεθόδους 
κάθετης τομεακής συλλογής στοιχείων, 
συγκριτικές αξιολογήσεις στοιχείων και 
περιπτωσιολογικές μελέτες για την
εκτίμηση των ιδιαιτέρων προβλημάτων 
συγκεκριμένων κατηγοριών γυναικών που 
είναι θύματα διπλής ή πολλαπλής 
διακριτικής μεταχείρισης (μέλη εθνικών ή 
θρησκευτικών μειονοτήτων, γυναίκες με 
αναπηρία κτλ)

Or. el

Αιτιολόγηση

Ορισμένες κατηγορίες γυναικών, μεταξύ των οποίων οι γυναίκες μέλη μειονοτήτων ή οι 
γυναίκες με κάποια αναπηρία ή οι ηλικιωμένες γυναίκες, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα 
διακριτικής μεταχείρισης. Οι ιδιαιτερότητες αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
συλλογή στοιχείων ως προς τη θέση των γυναικών αυτών, γεγονός που προϋποθέτει την 
ανάπτυξη και υποστήριξη εξειδικευμένων μεθόδων και εργαλείων. 

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 59
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο γ)

(γ) αναπτύσσει, αναλύει και αξιολογεί 
μεθοδολογικά εργαλεία που στηρίζουν την 
ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις κοινοτικές πολιτικές·

(γ) αναπτύσσει, αναλύει , αξιολογεί και 
προωθεί τη χρήση μεθοδολογικών
εργαλείων που στηρίζουν την ενσωμάτωση
της ισότητας των φύλων σε όλες τις
κοινοτικές πολιτικές και ελέγχει την 
αποτελεσματικότητά τους·

Or. it
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Αιτιολόγηση

Για να μπορέσουν οι πολιτικές που αφορούν την ισότητα των φύλων να ενσωματωθούν
περισσότερο στις ευρωπαϊκές πολιτικές,,πρέπει να προωθήσει το Ισντιτούτο μεθοδολογικά
εργαλεία και κυρίως να αναλύσει την αποτελεσματικότητά τους..

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 60
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο δ)

(δ) διενεργεί έρευνες για την κατάσταση που 
επικρατεί στην Ευρώπη όσον αφορά την 
ισότητα των φύλων·

(δ) διενεργεί έρευνες τόσο σε κοινοτικό όσο 
και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για 
την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη 
όσον αφορά την ισότητα των φύλων·

Or. el

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι έρευνες θα πρέπει αναλόγως της θεματικής και των συγκεκριμένων 
αναγκών να μπορούν να επικεντρώνονται και σε περιφέρειες της ΕΕ, γεγονός που θα 
παρακινήσει  περιφερειακές και τοπικές αρχές να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων.

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 61
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο δ)

(δ) διενεργεί έρευνες για την κατάσταση που
επικρατεί στην Ευρώπη όσον αφορά την
ισότητα των φύλων·

(δ) διενεργεί έρευνες για την κατάσταση που
επικρατεί στην Ευρώπη όσον αφορά την
ισότητα των φύλων, την ενσωμάτωση της 
ισότητας των φύλων στις πολιτικές, το 
συνυπολογισμό της ισότητας των φύλων 
στον προϋπολογισμό, την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων στον τομέα της ισότητας 
των φύλων, και ελέγχει ειδικότερα την 
αποτελεσματικότητα των πληροφοριών για 
τις αντίστοιχες κοινοτικές και εθνικές 
πολιτικές ·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το καθήκον αυτό ανταποκρίνεται στους στόχους του Ινστιτούτου και έχει πολλαπλασιαστικό
αποτέλεσμα επί του έργου του.

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 62
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο δ)

(δ) διενεργεί έρευνες για την κατάσταση που
επικρατεί στην Ευρώπη όσον αφορά την
ισότητα των φύλων·

(δ) διενεργεί έρευνες για την κατάσταση που
επικρατεί όσον αφορά την ισότητα των
φύλων και για την ενσωμάτωση της 
διάστασης της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις πολιτικές και στη δημοσιονομική 
διαδικασία της ΕΕ, ειδικότερα σε ό,τι 
αφορά τη μέτρηση της έμπρακτης 
εφαρμογής των σχετικών κοινοτικών και 
εθνικών πολιτικών και του τρόπου με τον 
οποίο οι σχετικές κοινοτικές και εθνικές 
πολιτικές επηρεάζουν τις γυναίκες και τους 
άνδρες·

Or. sv

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 63
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο δ)

(δ) διενεργεί έρευνες για την κατάσταση που
επικρατεί στην Ευρώπη όσον αφορά την
ισότητα των φύλων·

(δ) διενεργεί έρευνες για την κατάσταση που
επικρατεί στην Ευρώπη όσον αφορά την
ισότητα των φύλων και τις διακρίσεις που 
οφείλονται και σε άλλους λόγους·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 64
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο στ)
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(στ) διοργανώνει συνεδριάσεις με 
εμπειρογνώμονες προς υποστήριξη του 
ερευνητικού έργου·

(στ) διοργανώνει ειδικές συνεδριάσεις με 
εμπειρογνώμονες προς υποστήριξη του 
ερευνητικού έργου του Ινστιτούτου και 
προς διασφάλιση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης της ισότητας των φύλων στις 
έρευνές του πάντοτε·

Or. sv

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 65
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο στ)

(στ) διοργανώνει συνεδριάσεις με 
εμπειρογνώμονες προς υποστήριξη του 
ερευνητικού έργου·

(στ) διοργανώνει και προωθεί συνεδριάσεις
με εμπειρογνώμονες προς υποστήριξη του
ερευνητικού έργου·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων είναι εξαιρετικά σημαντική και προς το
σκοπό αυτό πρέπει το Ινστιτούτο να προωθεί τη διοργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων, 
ώστε να προωθηθεί ο διάλογος.

Τροπολογία: Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 66
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο ζ) 

(ζ) οργανώνει, με τους ενδιαφερομένους, 
διασκέψεις, εκστρατείες, στρογγυλές 
τράπεζες, σεμινάρια και συνεδριάσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

(ζ) οργανώνει, με τους ενδιαφερομένους, 
διασκέψεις, εκστρατείες, στρογγυλές 
τράπεζες, σεμινάρια και συνεδριάσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να 
συνειδητοποιήσουν περισσότερο οι πολίτες 
της ΕΕ το θέμα της ισότητας των φύλων 
χάρη στα μέσα ενημέρωσης, και συντονίζει 
την κατάρτιση ενός προγράμματος 
εκδηλώσεων·

Or. fi
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Αιτιολόγηση

Ο δημόσιος διάλογος περί φύλων και ισότητας φύλων επηρεάζει και την όλη προαγωγή της
ισότητας των φύλων, και σε αυτό τα μέσα ενημέρωσης είναι βασικοί συνεργάτες. Μεταξύ των
καθηκόντων του Ινστιτούτου θα πρέπει να είναι η εκλαΐκευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, 
η δημοσιοποίηση των γνώσεων που απορρέουν από προγράμματα ισότητας και η επιδίωξη 
δημιουργίας υγειών θεμελίων για την ενημέρωση επί θεμάτων φύλων και ισότητας φύλων μέσα 
από τα μέσα ενημέρωσης.
Πρέπει επίσης  να συντονίζονται οι πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και τις εκστρατείες που 
οργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 67
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο ζ) 

(ζ) οργανώνει, με τους ενδιαφερομένους, 
διασκέψεις, εκστρατείες, στρογγυλές 
τράπεζες, σεμινάρια και συνεδριάσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

(ζ) οργανώνει και προωθεί, με τους
ενδιαφερομένους, διασκέψεις, εκστρατείες, 
στρογγυλές τράπεζες, σεμινάρια και
συνεδριάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων είναι εξαιρετικά σημαντική και προς το
σκοπό αυτό πρέπει το Ινστιτούτο να προωθεί τη διοργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων, 
ώστε να προωθηθεί ο διάλογος.

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 68
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο ζ α) (νέο)

ζα). μελετά και παρουσιάζει τις σύγχρονες 
εφαρμοσμένες πολιτικές για την ισοτιμία 
(parité-mixité) των δύο φύλων, με στόχο να 
αναδειχθεί η ανάγκη αρμονικής 
συνύπαρξης και ισόρροπης συμμετοχής 
των δύο φύλων.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Οι πολιτικές για την προώθηση της αρμονικής συνύπαρξης των δύο φύλων και η ισόρροπη 
συμμετοχή τους στην κοινωνία, πρέπει να αποτελεί πεδίο προτεραιότητας των καθηκόντων του 
Ινστιτούτου.

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 69
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο ζ β) (νέο)

ζβ). συλλέγει συστηματικά και παρουσιάζει 
στοιχεία για τις κατακτήσεις των γυναικών 
σε όλους τους τομείς και προτείνει 
πολιτικές και πρωτοβουλίες για την 
ανάδειξη και αξιοποίηση αυτών των 
επιτυχημένων περιπτώσεων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Το Ινστιτούτο οφείλει να αναλάβει δράση και για την προβολή της θετικής εικόνας και του 
ρόλου των γυναικών στις σύγχρονες κοινωνίες.

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 70
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο ζ γ) (νέο)

ζγ). αναπτύσσει διάλογο και συνεργασία με 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς 
ισότητας και συναφείς οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ισότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία του Ινστιτούτου με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους λοιπούς φορείς 
πρέπει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο που περιλαμβάνει το σύνολο των καθηκόντων του και 
πέραν δηλαδή του άρθρου 8.
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Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 71
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο η)

η) καταρτίζει πηγές τεκμηρίωσης 
προσβάσιμες για το κοινό.

η) καταρτίζει πηγές τεκμηρίωσης 
προσβάσιμες για το κοινό και ζητεί από 
τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς 
εταίρους να μεταβιβάσουν σε αυτές όλα τα 
τεκμήρια που υπάρχουν σχετικά με αυτό το 
θέμα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι να μεταβιβάσουν στην πηγή τεκμηρίωσης τα δικά τους στοιχεία..

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 72
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο η α) (νέο)

(ηa) συγκροτεί μια διαδραστική υπηρεσία
μέσω της οποίας θα μπορούν τα θύματα
διακρίσεων λόγω φύλου να καταγγέλλουν
τέτοιες διακρίσεις εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και η οποία θα παρέχει
πληροφορίες επί του θέματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να υπάρχει απευθείας δίαυλος επικοινωνίας με το κοινό. Πάντως, στα καθήκοντα
του Ινστιτούτου δεν θα περιλαμβάνεται η παροχή βοήθειας για την εξάλειψη αυτών των 
διακρίσεων.

Τροπολογία: Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 73
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο η α) (νέο)

η a) προβάλλει παραδείγματα βέλτιστων
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πρακτικών.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Έτσι θα δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία πέρα και πάνω από τα οφέλη του έργου που έχει γίνει 
για την προώθηση της ισότητας σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 74
Άρθρο 4 α (νέο)

Άρθρο 4α
Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων

1. Για να καταστεί δυνατή η όσο το 
δυνατόν ταχύτερη και πιο αποτελεσματική 
σύσταση του δικτύου που προβλέπεται στο 
άρθρο 3(1)(δ), το Ινστιτούτο προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό προκειμένου να 
καταρτίσει, βάσει δικών του κριτηρίων, 
κατάλογο των κέντρων, οργανισμών, 
οργανώσεων και εμπειρογνωμόνων που 
ασχολούνται με θέματα ισότητας των 
φύλων και ενσωμάτωσης της διάστασης 
της ισότητας των φύλων στην πολιτική.
2. Βάσει του καταλόγου που προβλέπει η
παράγραφος 1, το διοικητικό συμβούλιο
προσκαλεί τις οργανώσεις ή τα
μεμονωμένα άτομα που επελέγησαν και
περιλαμβάνονται στον κατάλογο να
συμμετάσχουν στο Δίκτυο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών και πρέπει να 
διασφαλιστεί η ποιότητα των μελών του δικτύου.

Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 75
Άρθρο 5
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Ανεξαρτησία του Ινστιτούτου
Το Ινστιτούτο διενεργεί τις 
δραστηριότητές του κατά τρόπο 
ανεξάρτητο από τις εθνικές αρχές και την 
κοινωνία των πολιτών και είναι αυτόνομο 
ως προς τα κοινοτικά θεσμικά όργανα.

Διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Μεταφέρεται στο άρθρο 1.

Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 76
Άρθρο 6

Νομική προσωπικότητα και 
δικαιοπρακτική ικανότητα
Το Ινστιτούτο έχει νομική προσωπικότητα. 
Απολαύει, σε κάθε κράτος μέλος, την 
ευρύτερη δικαιοπρακτική ικανότητα που 
αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα 
δυνάμει της νομοθεσίας τους. Ειδικότερα, 
δύναται να αποκτά ή να διαθέτει κινητή ή 
ακίνητη περιουσία και να παρίσταται 
ενώπιον δικαστηρίου.

Διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Μεταφέρεται στο άρθρο 1.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 77
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Το Ινστιτούτο, για να διευκολύνεται στην 
εκτέλεση των καθηκόντων του, 
συνεργάζεται με οργανισμούς στα κράτη 
μέλη, όπως φορείς ισότητας, ερευνητικά 

1. Το Ινστιτούτο, για να διευκολύνεται στην 
εκτέλεση των καθηκόντων του, 
συνεργάζεται με οργανισμούς στα κράτη 
μέλη, όπως φορείς ισότητας, ερευνητικά 
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κέντρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
κοινωνικούς εταίρους, καθώς και με 
συναφείς οργανισμούς σε ευρωπαϊκό ή 
διεθνές επίπεδο και με τρίτες χώρες.

κέντρα, πανεπιστήμια, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, κοινωνικούς εταίρους, καθώς 
και με συναφείς οργανισμούς σε ευρωπαϊκό 
ή διεθνές επίπεδο και με τρίτες χώρες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει το Ινστιτούτο να συνεργάζεται και με τα πανεπιστήμια.

Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 78
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται 
από έξι εκπροσώπους που διορίζονται από 
το Συμβούλιο, έξι εκπροσώπους που 
διορίζονται από την Επιτροπή, καθώς και 
τρεις εκπροσώπους που διορίζονται από την 
Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Καθένας 
εκπροσωπεί μία από τις ακόλουθες ομάδες:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται 
από έξι εκπροσώπους που διορίζονται από 
το Συμβούλιο, έξι εκπροσώπους που 
διορίζονται από την Επιτροπή, καθώς και 
τρεις εκπροσώπους που διορίζονται από την 
Επιτροπή. Καθένας εκπροσωπεί μία από τις 
ακόλουθες ομάδες:

Or. es

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 79
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται 
από έξι εκπροσώπους που διορίζονται από 
το Συμβούλιο, έξι εκπροσώπους που 
διορίζονται από την Επιτροπή, καθώς και 
τρεις εκπροσώπους που διορίζονται από την 
Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Καθένας 
εκπροσωπεί μία από τις ακόλουθες ομάδες:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται 
από έξι εκπροσώπους που διορίζονται από 
το Συμβούλιο, έξι εκπροσώπους που 
διορίζονται από την Επιτροπή, καθώς και 
τρεις εκπροσώπους που διορίζονται από 
κοινού από το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
χωρίς δικαίωμα ψήφου. Καθένας 
εκπροσωπεί μία από τις ακόλουθες ομάδες:

Or. el
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Αιτιολόγηση

Επειδή ακριβώς πρόκειται για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου η 
επιλογή των τριών εκπροσώπων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να απολαμβάνει διπλής 
νομιμοποίησης και κατά συνέπεια θα πρέπει να επιλέγονται και από τα δύο θεσμικά όργανα. 

Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Τροπολογία 80
Άρθρο 10, παράγραφος 1, σημείο α)

α) σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις σε 
κοινοτικό επίπεδο, οι οποίες έχουν έννομο 
συμφέρον να συμβάλουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου 
και στην προώθηση της ισότητας των 
φύλων·

α) μια οργάνωση γυναικών σε κοινοτικό 
επίπεδο, η οποία έχει έννομο συμφέρον να 
συμβάλει στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου και στην προώθηση 
της ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία: Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 81
Άρθρο 10, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο επιδιώκουν 
την ίση εκπροσώπηση ανδρών και 
γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να
περιλαμβάνει άνδρες και γυναίκες σε 
ποσοστό τουλάχιστον 40% το κάθε φύλο.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Πρέπει να κατοχυρωθεί η εκπροσώπηση και των γυναικών και των ανδρών στο Δ.Σ. του
Ινστιτούτου.

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 82
Άρθρο 10, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο επιδιώκουν 
την ίση εκπροσώπηση ανδρών και 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει ίσος
αριθμός ανδρών και γυναικών. 
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γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βάσει της αρχής της ισότητας των φύλων, το Δ. Σ. του Ινστιτούτου πρέπει να αποτελείται από
ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 83
Άρθρο 10, παράγραφος 3

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον 
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του για 
ανανεώσιμη θητεία ενός έτους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον 
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του για 
ανανεώσιμη θητεία δυόμιση ετών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα δυόμιση έτη προσφέρουν περισσότερο χρόνο στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο για να
συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν δράσεις.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 84
Άρθρο 10, παράγραφος 7

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με
απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος 
του προέδρου.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με 
απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η 
ψήφος του προέδρου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για τη λήψη αποφάσεων εντός του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος πρέπει να είναι ίσος με
τα άλλα μέλη του.
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Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 85
Άρθρο 10, παράγραφος 11 α (νέα)

11 α) Η διοίκηση του Ινστιτούτου
Ισότητας Φύλων και η διοίκηση
οποιουδήποτε Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων που ενδεχομένως θα
συγκροτηθεί, πρέπει να συντονίζουν μεταξύ
τους τα προγράμματα δραστηριοτήτων
τους, ώστε να αποτραπούν επικαλύψεις 
δραστηριοτήτων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Για να αποτραπεί η επικάλυψη δραστηριοτήτων, πρέπει το Ινστιτούτο και ο οποιοσδήποτε 
Οργανισμός Δικαιωμάτων που θα δημιουργηθεί να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 86
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Το Συμβουλευτικό Σώμα αποτελείται από 
μέλη αρμόδιων φορέων που ειδικεύονται 
στα ζητήματα ισότητας των φύλων· κάθε 
κράτος μέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο. Το 
Συμβουλευτικό Σώμα περιλαμβάνει επίσης 
τρία μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα 
οποία διορίζονται από την Επιτροπή και 
εκπροσωπούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν έννομο 
συμφέρον να συμβάλουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου 
και στην προώθηση της ισότητας των 
φύλων, καθώς και οι ενώσεις εργοδοτών 
και εργαζομένων σε κοινοτικό επίπεδο. Οι 
εκπρόσωποι δύνανται να αντικαθίστανται 
από αναπληρωτές, οι οποίοι διορίζονται 
ταυτόχρονα.

1. Το Συμβουλευτικό Σώμα αποτελείται από 
μέλη αρμόδιων φορέων που ειδικεύονται 
στα ζητήματα ισότητας των φύλων· κάθε 
κράτος μέλος ορίζει δυο εκπροσώπους, εκ 
των οποίων ο ένας εκπροσωπεί μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν έννομο 
συμφέρον να συμβάλουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου 
και στην προώθηση της ισότητας των 
φύλων.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Οι ΜΚΟ πρέπει να μετέχουν ενεργά στο Συμβουλευτικό Σώμα.

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 87
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Το Συμβουλευτικό Σώμα αποτελείται από 
μέλη αρμόδιων φορέων που ειδικεύονται 
στα ζητήματα ισότητας των φύλων· κάθε 
κράτος μέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο. Το 
Συμβουλευτικό Σώμα περιλαμβάνει επίσης 
τρία μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα οποία 
διορίζονται από την Επιτροπή και 
εκπροσωπούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν έννομο 
συμφέρον να συμβάλουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου 
και στην προώθηση της ισότητας των 
φύλων, καθώς και οι ενώσεις εργοδοτών και 
εργαζομένων σε κοινοτικό επίπεδο. Οι 
εκπρόσωποι δύνανται να αντικαθίστανται 
από αναπληρωτές, οι οποίοι διορίζονται 
ταυτόχρονα.

1. Το Συμβουλευτικό Σώμα αποτελείται από 
μέλη αρμόδιων φορέων που ειδικεύονται 
στα ζητήματα ισότητας των φύλων· κάθε 
κράτος μέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο. Το 
Συμβουλευτικό Σώμα περιλαμβάνει επίσης 
τρία μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα οποία 
διορίζονται από την Επιτροπή και 
εκπροσωπούν ενδιαφερόμενους φορείς, 
όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
έχουν έννομο συμφέρον να συμβάλουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου 
και στην προώθηση της ισότητας των 
φύλων, καθώς και οι ενώσεις εργοδοτών και 
εργαζομένων. Οι εκπρόσωποι δύνανται να 
αντικαθίστανται από αναπληρωτές, οι οποίοι 
διορίζονται ταυτόχρονα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Εφόσον στο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκπροσωπούνται οι ΜΚΟ και οι ενώσεις εργοδοτών και 
εργαζομένων σε κοινοτικό επίπεδο, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι στο Συμβουλευτικό Σώμα θα 
εκπροσωπούνται και λοιποί φορείς που δρουν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής αλλά που 
η εμπειρία τους προέρχεται από την τοπική και περιφερειακή διάσταση.
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Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 88
Άρθρο 12, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Στηρίζει το Διευθυντή στην κατάρτιση του
ετήσιου και του ενδιάμεσου προγράμματος
δραστηριοτήτων και επιβλέπει τις
δραστηριότητες του Ινστιτούτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Συμβουλευτικό Σώμα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί ώστε να παρεμβαίνει σε πρώιμη φάση
στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου .

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 89
Άρθρο 19, παράγραφος 1

1. Το Ινστιτούτο είναι ανοικτό στη 
συμμετοχή χωρών που έχουν συνάψει 
συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
δυνάμει των οποίων έχουν υιοθετήσει και 
εφαρμόζουν κοινοτική νομοθεσία στον 
τομέα που καλύπτει ο παρών κανονισμός.

1. Το Ινστιτούτο είναι ανοικτό στη 
συμμετοχή χωρών που έχουν συνάψει 
συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
δυνάμει των οποίων έχουν υιοθετήσει και 
εφαρμόζουν κοινοτική νομοθεσία στον 
τομέα που καλύπτει ο παρών κανονισμός.επί 
παραδείγματι, σχετικά με τη βία κατά των 
γυναικών, τον ακρωτηριασμό των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, την 
εμπορία ανθρώπων, την επίλυση των 
συγκρούσεων και τη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά και στις κοινωνικές, 
οικονομικές και πολιτικές διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων.

Or. sv
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Τροπολογία: Lissy Gröner, Amalia Sartori

Τροπολογία 90
Άρθρο 23

Το Ινστιτούτο αρχίζει να λειτουργεί εντός 
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Το Ινστιτούτο αρχίζει να λειτουργεί το
συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε
εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή η φάση της εκκίνησης είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του Ινστιτούτου, δεν
πρέπει να εξαρτάται από καμία καθυστέρηση στο θέμα της έδρας.


