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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 40
(7) preambulumbekezdés

(7) A Bizottság által készített 
megvalósíthatósági tanulmány arra a 
következtetésre jutott, hogy a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetének 
egyértelmű szerepe az, hogy olyan 
feladatokat lásson el, amelyekkel a meglévő 
intézmények jelenleg nem foglalkoznak, 
különösen a kutatási adatok és információk
koordinálása, központosítása és terjesztése, a 
férfiak és nők közötti egyenlőség 
nyilvánvalóságának erősítése és a nemek 
közötti egyenlőség valamennyi közösségi 
politikába történő fokozott integrálására 
vonatkozó eszközök fejlesztése terén.

(7) A Bizottság által készített 
megvalósíthatósági tanulmány arra a 
következtetésre jutott, hogy a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetének 
egyértelmű szerepe az, hogy olyan 
feladatokat lásson el, amelyekkel a meglévő 
intézmények jelenleg nem foglalkoznak, 
különösen a kutatási adatok és információk 
koordinálása, központosítása és terjesztése, a 
férfiak és nők közötti egyenlőség 
nyilvánvalóságának erősítése, a nemi 
dimenzió hangsúlyozása és a nemek közötti 
egyenlőség valamennyi közösségi politikába 
történő fokozott integrálására vonatkozó 
eszközök fejlesztése terén.

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 41
(10) preambulumbekezdés

(10) A férfiak és nők közötti egyenlőségre 
vonatkozó objektív, megbízható és 
összehasonlítható információk és adatok 
gyűjtése, elemzése és terjesztése, a nemek 
közötti egyenlőség dimenziójának 
valamennyi politikába történő integrálására 
vonatkozó megfelelő eszközök fejlesztése, 
az érdekelt felek közötti párbeszéd 
elősegítése és az EU-s polgárok 
tudatosságának erősítése szükséges ahhoz, 
hogy a Közösség részére lehetővé váljon a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
politika hatékony előmozdítása, különösen 
egy kibővített Unióban; ezért szükséges a 
Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézetének létrehozása, amely segítené a 
közösségi intézményeket és a tagállamokat 
ezen feladatuk végrehajtása során.

(10) A férfiak és nők közötti egyenlőségre 
vonatkozó objektív, megbízható és 
összehasonlítható információk és adatok 
gyűjtése, elemzése és terjesztése, a nemi 
alapon történő hátrányos megkülönböztetés 
valamennyi formájának megszüntetésére és
a nemek közötti egyenlőség dimenziójának 
valamennyi politikába történő integrálására 
vonatkozó megfelelő eszközök fejlesztése, 
az érdekelt felek közötti párbeszéd 
elősegítése és az EU-s polgárok 
tudatosságának erősítése szükséges ahhoz, 
hogy a Közösség részére lehetővé váljon a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
politika hatékony előmozdítása, különösen 
egy kibővített Unióban; ezért szükséges a 
Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézetének létrehozása, amely segítené a 
közösségi intézményeket és a tagállamokat 
ezen feladatuk végrehajtása során.

Or. el

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Anneli Jäätteenmäki

Módosítás: 42
(10) preambulumbekezdés

(10) A férfiak és nők közötti egyenlőségre 
vonatkozó objektív, megbízható és 
összehasonlítható információk és adatok 

(10) A férfiak és nők közötti egyenlőségre és 
a nemek társadalmi rendszerére vonatkozó 
objektív, megbízható és összehasonlítható 
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gyűjtése, elemzése és terjesztése, a nemek 
közötti egyenlőség dimenziójának 
valamennyi politikába történő integrálására 
vonatkozó megfelelő eszközök fejlesztése, 
az érdekelt felek közötti párbeszéd 
elősegítése és az EU-s polgárok 
tudatosságának erősítése szükséges ahhoz, 
hogy a Közösség részére lehetővé váljon a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
politika hatékony előmozdítása, különösen 
egy kibővített Unióban; ezért szükséges a 
Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézetének létrehozása, amely segítené a 
közösségi intézményeket és a tagállamokat 
ezen feladatuk végrehajtása során.

információk és adatok dokumentálása, 
elemzése és terjesztése, a nemek közötti 
egyenlőség dimenziójának valamennyi
politikába történő integrálására vonatkozó 
megfelelő eszközök fejlesztése, az érdekelt 
felek közötti párbeszéd elősegítése és az EU-
s polgárok tudatosságának erősítése 
szükséges ahhoz, hogy a Közösség részére 
lehetővé váljon a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó politika hatékony 
előmozdítása, különösen egy kibővített 
Unióban; ezért szükséges a Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézetének létrehozása, 
amely segítené a közösségi intézményeket és 
a tagállamokat ezen feladatuk végrehajtása 
során.

Or. fi

Indokolás

Instituutin tavoitteena tulee olla tasa-arvoa koskevan tutkimustoiminnan ja tutkimustulosten 
hyödyntäminen tehokkaammin.

Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 43
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10α) Mivel a nemek közötti egyenlőség 
megvalósítása nem lehetséges csupán 
diszkriminációellenes politika révén, 
hanem harmonikus együttélést és a nők és 
férfiak társadalomban való 
kiegyensúlyozott részvételét előmozdító 
intézkedéseket kíván meg, ennek a 
célkitűzésnek a megvalósítását az intézet 
feladatai közé kell sorolni.

Or. el

Indokolás

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.
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Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 44
(10b) preambulumbekezdés (új)

(10b) Tekintve a nők által az élet különféle 
területein elért eredmények 
hangsúlyozásának fontosságát – annak 
érdekében, hogy ezáltal a többi nő számára 
követendő, pozitív példával szolgáljanak – , 
az ennek megvalósítását célzó fellépéseket 
szintén az intézet feladatai közé kell sorolni.

Or. el

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Anneli Jäätteenmäki

Módosítás: 45
(12) preambulumbekezdés 

(12) Az intézetnek a lehető legszorosabban 
kell együttműködnie valamennyi közösségi
programmal és szervvel a párhuzamos 
munkavégzés elkerülése érdekében, 
különösen a következők tekintetében: 
Európai Alapítvány az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért, az Európai 
Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség, a Szakképzés-fejlesztési
Központ, valamint bármely, a jövőben 
létrehozásra kerülő Alapvető Jogok 
Ügynöksége.

(12) Az intézet és közösség programjainak 
és szerveinek, különösen az Európai 
Alapítványnak az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért, az Európai 
Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökségnek, a Szakképzés-fejlesztési
Központnak, valamint a jövőben esetlegesen
létrehozásra kerülő Alapvető Jogok
Ügynökségének szoros együttműködésben 
kell elvégezniük feladataikat.

Or. fi

Indokolás

Tasa-arvoasioiden valtavirtaistaminen edellyttää instituutin ja muiden yhteisön virastojen 
toimintojen täydentävyyttä.
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Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 46
(12a) preambulumbekezdés (új)

(12a) Az intézet együttműködést és 
párbeszédet teremt nem kormányzati és 
esélyegyenlőségi szervezetekkel, valamint a 
nemzeti és európai szinten és harmadik 
országokban az egyenlőség elérésére 
aktívan törekvő kapcsolódó testületekkel.

Or. el

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás: 47
(13) preambulumbekezdés 

(13) A Szerződés 3. cikkével összhangban 
szükséges rendelkezni annak ösztönzéséről, 
hogy az igazgatótanács összetételében a 
férfiak és nők részvétele egyensúlyban 
legyen.

(13) A Szerződés 3. cikkével összhangban 
szükséges annak biztosítása, hogy az 
igazgatótanács összetételében a férfiak és 
nők részvétele egyensúlyban legyen és a 
nemek egyenlő mértékben képviseltessék 
magukat.

Or. de

Indokolás

Unter Beachtung des Grundsatzes der Gleichstellung der Geschlechter sollte der 
Verwaltungsrat des Instituts paritätisch mit Männern und Frauen bestzt werden.

Módosítás, előterjesztette: Anneli Jäätteenmäki

Módosítás: 48
(13) preambulumbekezdés 
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(13) A Szerződés 3. cikkével összhangban 
szükséges rendelkezni annak ösztönzéséről, 
hogy az igazgatótanács összetételében a 
férfiak és nők részvétele egyensúlyban 
legyen.

(13) A Szerződés 3. cikkével összhangban 
szükséges rendelkezni annak ösztönzéséről, 
hogy az igazgatótanács összetételében a 
férfiak és nők részvétele egyensúlyban 
legyen. Mind a nőknek, mind pedig a 
férfiaknak legalább 40 százalékos arányban 
kell jelen lenniük az igazgatótanácsban.

Or. fi

Indokolás

Tulee turvata niin naisten kuin miesten edustuksellisuus instituutin hallintoneuvostossa.

Módosítás, előterjesztette: Corien Wortmann-Kool

Módosítás: 49
(13a) preambulumbekezdés (új)

(13a) a Nemek Közötti Egyenlőség Intézete 
legfőbb célkitűzésének a nemek közötti 
egyenlőségre és az esélyegyenlőség 
általános érvényesítésére vonatkozó, uniós 
szintű információ- és tapasztalatcserének 
kell lennie. Az intézetnek fontos szerepet 
kell játszania a más alapokon történő 
hátrányos megkülönböztetésről szóló 
információ- és tapasztalatcserében is, 
például az Európai Unióban uralkodó 
helyzet feltérképezését célzó felmérések 
készítésével.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Módosítás: 50
1. cikk cím (új)

Fogalommeghatározás

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Módosítás: 51
1. cikk 

1. Létrejön a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézete (a továbbiakban: az 
intézet).

1. Létrejön a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézete (a továbbiakban: az 
intézet), amely a nemzeti hatóságoktól és a 
civil szférától függetlenül látja el feladatait, 
és a közösségi intézmények tekintetében 
önálló.

Az intézet jogi személy. Valamennyi 
tagállamban élvezi mindazt a 
jogképességet, amellyel az adott tagállam a 
jogi személyeket saját joga alapján 
felruházza. Különösen ingó és ingatlan 
tulajdont szerezhet, illetve azzal 
rendelkezhet, valamint jogi eljárásban 
félként vehet részt.

Or. es

Indokolás

Con la unión de los Art. 5 y 6 el artículo 1 tiene entidad suficiente y el Reglamento se 
descarga de artículos y gana en claridad

Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner, Amalia Sartori

Módosítás: 52
2. cikk 

2. Az intézet átfogó célkitűzése a közösségi 
intézmények, különösen a Bizottság és a 
tagállami hatóságok segítése a nemi alapon 
történő hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelemben, valamint a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításában, továbbá ezen 
kérdéseknek az EU polgárai közötti 
kiemelése.

2. Az intézet átfogó célkitűzése a nők 
jogainak előmozdítása, a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítésének 
valamennyi közösségi politikába és az azok 
eredményeként születő nemzeti politikákba 
történő beépítésének elősegítése és 
megszilárdítása, illetve a nemek közötti 
egyenlőségért és a nemi alapon történő 
hátrányos megkülönböztetés ellen folytatott
küzdelem támogatása, a leginkább 
innovatív és interdiszciplináris 
megközelítések elősegítése, illetve annak 
révén, hogy a polgárok körében 
tudatosítják az ilyen kérdéseket. 



PE 367.648v01-00 8/25 AM\593941HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 53
2. cikk 

2. Az intézet átfogó célkitűzése a közösségi 
intézmények, különösen a Bizottság és a 
tagállami hatóságok segítése a nemi alapon 
történő hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelemben, valamint a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításában, továbbá ezen 
kérdéseknek az EU polgárai közötti 
kiemelése.

2. Az intézet átfogó célkitűzése a közösségi 
intézmények, különösen a Bizottság és a 
tagállami hatóságok segítése a nemi alapon 
történő hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelemben és a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításában, továbbá a tudatosság 
növelése a nemek közötti egyenlőség 
vonatkozásában az EU polgárai között.

Or. it

Indokolás

L'istituto deve avere tra i suoi obiettivi anche quello di creare una maggiore consapevolezza 
tra i cittadini sulle politiche di genere.

Módosítás, előterjesztette: Anneli Jäätteenmäki

Módosítás: 54
3. cikk (1) bekezdés a) pont

a) összegyűjti, nyilvántartja, elemzi és 
terjeszti a nemek közötti egyenlőség 
tekintetében a vonatkozó, objektív, 
megbízható és összehasonlítható 
információkat, ideértve a tagállamok, 
közösségi intézmények, kutatóközpontok, 
nemzeti esélyegyenlőségi szervek, nem 
kormányzati szervezetek, érintett harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek által 
közölt kutatási eredményeket;

a) dokumentálja, elemzi és elérhetővé teszi
a nemek közötti egyenlőség és a nemek 
társadalmi rendszere tekintetében a 
vonatkozó, objektív, megbízható és 
összehasonlítható információkat, ideértve a 
tagállamok, közösségi intézmények, 
kutatóközpontok, nemzeti esélyegyenlőségi 
szervek, nem kormányzati szervezetek, 
érintett harmadik országok és nemzetközi 
szervezetek által közölt kutatási 
eredményeket;
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Or. fi

Indokolás

Instituutin tavoitteena tulee olla tasa-arvontyön tietopohjan edistäminen. On tarvetta 
ensisijaisesti koordinoida tasa-arvo- ja tutkimustietoa. Hyvin toteutettuna tasa-arvotiedon 
koordinointi ja hallinta voi merkitä sekä resurssien säästöä ja toiminnan laadullista 
parantamista.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 55
3. cikk (1) bekezdés a) pont

a) összegyűjti, nyilvántartja, elemzi és 
terjeszti a nemek közötti egyenlőség 
tekintetében a vonatkozó, objektív,
megbízható és összehasonlítható 
információkat, ideértve a tagállamok, 
közösségi intézmények, kutatóközpontok, 
nemzeti esélyegyenlőségi szervek, nem 
kormányzati szervezetek, érintett harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek által 
közölt kutatási eredményeket;

a) összegyűjti, nyilvántartja, elemzi és 
terjeszti a nemek közötti egyenlőség 
tekintetében a vonatkozó, objektív, 
megbízható és összehasonlítható 
információkat, ideértve a tagállamok, 
közösségi intézmények, kutatóközpontok, 
nemzeti esélyegyenlőségi szervek, nem 
kormányzati szervezetek, érintett harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek által 
közölt kutatási eredményeket; felhívja a fent
említett szervezetek figyelmét a nem 
kutatott szektorokra és a hiányosságok 
pótlására kezdeményezéseket javasol;

Or. it

Indokolás

Compito dell'Istituto é quello di raccogliere dati e svolgere  analisi. In quest'azione una 
particolare attenzione dovrà essere data allo svolgimento d'analisi nei settori  poco indagati 
o dove esiste scarsa documentazione.

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 56
3. cikk (1) bekezdés aa) pont (új)

aa) összegyűjti, nyilvántartja és elemzi a 
Közösségtől, nemzeti testületektől, 
szakértőktől és (a nők és egyéb ügyekkel 
foglalkozó) nem kormányzati szervezetektől 
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a közösségi nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó jogszabályoknak a 
tagállamokban való végrehajtásáról kapott 
információkat;

Or. el

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Anne Van Lancker

Módosítás: 57
3. cikk (1) bekezdés b) pont 

b) olyan módszereket fejleszt ki, amelyek az 
adatok európai szintű 
összehasonlíthatóságát, objektivitását és 
megbízhatóságát növelik olyan kritériumok 
létrehozása által, amelyek elősegítik az 
információk konzisztenciáját; 

b) együttműködik az EUROSTATTAL és 
valamennyi érintett szervvel, annak 
érdekében, hogy olyan módszereket 
fejlesszen ki, amelyek az adatok európai 
szintű összehasonlíthatóságát, objektivitását 
és megbízhatóságát növelik olyan 
kritériumok létrehozása által, amelyek 
elősegítik az információk konzisztenciáját; 

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 58
3. cikk (1) bekezdés ba) pont (új)
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ba) módszereket fejleszt ki és alkalmaz a 
szektoronkénti vertikális adatgyűjtés, az 
információk összehasonlító elemzése és az 
esettanulmányok terén a nők egyedi 
csoportjait kétszeres vagy többszörös 
(etnikai vagy nemzeti kisebbséghez való 
tartozás, fogyatékosság stb.) hátrányos 
megkülönböztetés miatt érő sajátos 
problémák felmérése céljából;

Or. el

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 59
3. cikk (1) bekezdés c) pont 

c) fejleszti, elemzi és értékeli a módszertani 
eszközöket a nemek közötti egyenlőség 
valamennyi közösségi politikába történő 
integrációjának támogatása érdekében;

c) fejleszti, elemzi és értékeli a módszertani 
eszközöket, valamint előmozdítja 
használatukat és ellenőrzi hatékonyságukat
a nemek közötti egyenlőség valamennyi 
közösségi politikába történő integrációjának 
támogatása érdekében;

Or. it

Indokolás

Affinché le politiche di genere possano essere maggiormente integrate nelle politiche europee 
é importante che l'istituto promuova strumenti metodologici e soprattutto ne analizzi 
l'efficacia.

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 60
3. cikk (1) bekezdés d) pont 
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d) felméréseket végez a nemek közötti 
egyenlőség európai helyzetéről;

d) felméréseket végez közösségi, nemzeti és 
regionális szinten a nemek közötti 
egyenlőség európai helyzetéről;

Or. el

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Anne Van Lancker

Módosítás: 61
3. cikk (1) bekezdés d) pont 

d) felméréseket végez a nemek közötti 
egyenlőség európai helyzetéről;

d) felméréseket végez a nemek közötti 
egyenlőség európai helyzetéről, a nemek 
közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítéséről, a nemek közötti 
esélyegyenlőséget figyelembe vevő 
költségvetés-készítésről és hatásvizsgálatról, 
és különösen az érintett közösségi és 
nemzeti politikákról szóló tájékoztatás 
hatékonyságát ellenőrzi;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 62
3. cikk (1) bekezdés d) pont 

d) felméréseket végez a nemek közötti 
egyenlőség európai helyzetéről;

d) felméréseket végez a nemek közötti 
egyenlőség helyzetéről és a nemi dimenzió 
valamennyi közösségi politikába és az EU 
költségvetési eljárásába történő 
integrálásáról, különös tekintettel annak 
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mérésére, hogy a mennyire hatékonyak a 
vonatkozó közösségi és nemzeti politikák, és 
hogy a vonatkozó közösségi és nemzeti 
politikák hogyan érintik a nőket és a 
férfiakat;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Corien Wortmann-Kool

Módosítás: 63
3. cikk (1) bekezdés d) pont 

d) felméréseket végez a nemek közötti 
egyenlőség európai helyzetéről;

d) felméréseket végez a nemek közötti 
egyenlőség és a más alapokon történő 
hátrányos megkülönböztetés európai 
helyzetéről; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 64
3. cikk (1) bekezdés f) pont 

f) a kutatómunka támogatása érdekében 
szakértői üléseket szervez;

f) az intézet kutatómunkája támogatása 
érdekében külön szakértői üléseket szervez
és biztosítja, hogy kutatómunkájában a 
nemi dimenzió mindig jelen legyen;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 65
3. cikk (1) bekezdés f) pont 

f) a kutatómunka támogatása érdekében 
szakértői üléseket szervez;

f) a kutatómunka támogatása érdekében 
szakértői üléseket szervez és támogat;

Or. it
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Indokolás

Lo scambio di informazioni tra esperti é estremamente importante a tal fine l'istituto dovrà 
farsi promotore di organizzare riunioni di esperti per favorire il dialogo.

Módosítás, előterjesztette: Anneli Jäätteenmäki

Módosítás: 66
3. cikk (1) bekezdés g) pont 

g) az európai szinten érdekelt felekkel 
konferenciákat, kampányokat, kerekasztal-
találkozókat, szemináriumokat és üléseket 
szervez;

g) az európai szinten érdekelt felekkel 
konferenciákat, kampányokat, kerekasztal-
találkozókat, szemináriumokat és üléseket 
szervez a média felhasználásával az uniós 
polgárok esélyegyenlőségének növelése 
érdekében; a megszervezett 
rendezvényekről eseménynaptárt vezet.

Or. fi

Indokolás

Yleinen keskustelu sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmista vaikuttaa myös tasa-arvon 
edistymiseen ja siksi media on oleellinen yhteistyökumppani. Tutkimuksen popularisointi, 
tasa-arvohankkeiden synnyttämän tiedon välitys ja pyrkimys luoda hyvä tietopohja median 
välittämälle sukupuoli- ja tasa-arvotiedolle tulisivat olla instituutin tehtäviä
Tarvitaan kootusti tietoa Euroopan tasolla järjestettävistä tilaisuuksista ja kampanjoista.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 67
3. cikk (1) bekezdés g) pont 

g) az európai szinten érdekelt felekkel 
konferenciákat, kampányokat, kerekasztal-
találkozókat, szemináriumokat és üléseket 
szervez;

g) az európai szinten érdekelt felekkel 
konferenciákat, kampányokat, kerekasztal-
találkozókat, szemináriumokat és üléseket 
szervez és támogat;

Or. it

Indokolás

Lo scambio di informazioni  é estremamente importante a tal fine l'istituto dovrà farsi 
promotore di organizzare momenti di incontro a livello europeo.
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Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 68
3. cikk (1) bekezdés ga) pont (új)

ga) megvizsgálja a jelenleg végrehajtás 
alatt álló, a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó politikákat és megállapításait 
bemutatja, hogy rávilágítson a harmónikus 
együttélés és a nők és férfiak 
kiegyensúlyozott részvételének 
szükségességére;

Or. el

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 69
3. cikk (1) bekezdés gb) pont (új)

gb) következetesen információt gyűjt a nők 
által az élet különféle területein elért 
eredményekről, megállapításait bemutatja 
és javaslatot tesz olyan politikákra és 
kezdeményezésekre, amelyek a 
nyilvánosság elé tárják az ilyen 
sikertörténeteket és azokra építenek;

Or. el

Indokolás

Το Ινστιτούτο οφείλει να αναλάβει δράση και για την προβολή της θετικής εικόνας και του 
ρόλου των γυναικών στις σύγχρονες κοινωνίες.
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Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 70
3. cikk (1) bekezdés gc) pont (új)

gc) együttműködést és párbeszédet teremt 
nem kormányzati és esélyegyenlőségi 
szervezetekkel, valamint a nemzeti és 
európai szinten az egyenlőség elérésére 
aktívan törekvő kapcsolódó testületekkel;

Or. el

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 71
3. cikk (1) bekezdés h) pont 

h) a nyilvánosság számára hozzáférhető 
dokumentációs eszközöket hoz létre.

h) a nyilvánosság számára hozzáférhető 
dokumentációs eszközöket hoz létre és 
felhívja az érdekelt szociális partnereket
ezekhez minden, már létező dokumentáció 
hozzáadására.

Or. it

Indokolás

Occorre che le parti sociali conferiscano la loro documentazione al fondo.

Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás: 72
3. cikk (1) bekezdés ha) pont (új)

ha) olyan interaktív szolgálatot állít fel, 
amely lehetővé teszi, hogy a nemi alapon 
történő hátrányos megkülönböztetés
áldozatai bejelentést tehessenek erről a 
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megkülönböztetésről az  EU-ban, és 
tájékoztatást nyújthassanak róla.

Or. de

Indokolás

Mit dieser Vorgehensweise soll sichergestellt werden, dass ein direkter Kanal zu den Bürgern 
etabliert wird. Es sollte allerdings nicht die Aufgabe des Instituts sein, zur Beseitigung 
solcher Diskriminierungen beizutragen.

Módosítás, előterjesztette: Anneli Jäätteenmäki

Módosítás: 73
3. cikk (1) bekezdés ha) pont (új)

ha) terjeszti a legjobb gyakorlatokra 
vonatkozó példákat;

Or. fi

Indokolás

Tuottaa lisäarvoa kansallisella tasolla tehdylle tasa-arvotyölle.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 74
4a. cikk (új)

4a. cikk
A nemek közötti egyenlőség hálózata

(1) Az 1. cikk (d) bekezdésében említett
hálózat mielőbbi és a lehető 
leghatékonyabb létrehozása érdekében az 
intézetnek nyílt jelentkezési felhívást kell 
kiírnia, hogy az intézet által megállapított 
szabályok alapján listát lehessen 
összeállítani a nemek közötti egyenlőség és 
a nemek közötti egyenlőség minden 
politikába való belefoglalása iránt 
elhivatott központokról, testületekről, 
szervezetekről és szakértőkről.



PE 367.648v01-00 18/25 AM\593941HU.doc

HU

(2) Az (1) bekezdésben említett lista alapján 
az igazgatótanács felkéri a kiválasztott és a 
listán is szereplő szervezeteket vagy 
személyeket a hálózatban való részvételre.

Or. it

Indokolás

La rete sull'uguaglianza di genere favorisce lo scambio d'informazioni. E' necessario 
assicurare la qualità dei partner che faranno parte della rete.

Módosítás, előterjesztette: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Módosítás: 75
5. cikk

Az intézet függetlensége 
Az intézet a nemzeti hatóságoktól és a 
társadalomtól függetlenül látja el 
feladatait, és a közösségi intézmények 
tekintetében önálló.

törölve

Or. es

Indokolás

Se incluye en el artículo 1

Módosítás, előterjesztette: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Módosítás: 76
6. cikk

Jogi személyiség és cselekvőképesség
Az intézet jogi személy. Valamennyi 
tagállamban élvezi mindazt a 
jogképességet, amellyel az adott tagállam a 
jogi személyeket saját joga alapján 
felruházza. Különösen ingó és ingatlan 
tulajdont szerezhet, illetve azzal 
rendelkezhet, valamint jogi eljárásban 

törölve
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félként részt vehet.

Or. es

Indokolás

Se uniría al artículo 1

Módosítás, előterjesztette: llPia Elda Locatelli

Módosítás: 77
8. cikk (1) bekezdés

(1) Az intézet feladatai végrehajtásának 
segítése érdekében az intézet együttműködik 
a tagállami szervezetekkel, így 
esélyegyenlőségi szervekkel, 
kutatóközpontokkal, nem kormányzati 
szervezetekkel, szociális partnerekkel, 
valamint az érintett európai vagy nemzetközi 
szintű szervezetekkel és harmadik 
országokkal.

(1) Az intézet feladatai végrehajtásának 
segítése érdekében az intézet együttműködik 
a tagállami szervezetekkel, így 
esélyegyenlőségi szervekkel, 
kutatóközpontokkal, egyetemekkel, nem 
kormányzati szervezetekkel, szociális 
partnerekkel, valamint az érintett európai 
vagy nemzetközi szintű szervezetekkel és 
harmadik országokkal.

Or. it

Indokolás

Si ritiene che l'istituto debba collaborare anche con le università.

Módosítás, előterjesztette: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Módosítás: 78
10. cikk (1) bekezdés bevezető rész

(1) Az igazgatótanács a Tanács és a 
Bizottság által kinevezett hat-hat 
képviselőből, valamint a Bizottság által 
kinevezett, szavazati joggal nem rendelkező 
három képviselőből áll, amely három 
képviselő egyenként a következő csoportok 
egyikét képviseli:

(1) Az igazgatótanács a Tanács és a 
Bizottság által kinevezett hat-hat 
képviselőből, valamint a Bizottság által 
kinevezett, és még három képviselőből áll, 
amely három képviselő egyenként a 
következő csoportok egyikét képviseli:

Or. es



PE 367.648v01-00 20/25 AM\593941HU.doc

HU

Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 79
10. cikk (1) bekezdés

(1) Az igazgatótanács a Tanács és a 
Bizottság által kinevezett hat-hat 
képviselőből, valamint a Bizottság által 
kinevezett, szavazati joggal nem rendelkező 
három képviselőből áll, amely három 
képviselő egyenként a következő csoportok 
egyikét képviseli:

(1) Az igazgatótanács a Tanács és a 
Bizottság által kinevezett hat-hat 
képviselőből, valamint a Tanács és a
Bizottság által közösen kinevezett, szavazati 
joggal nem rendelkező három képviselőből 
áll, amely három képviselő egyenként a 
következő csoportok egyikét képviseli:

Or. el

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Módosítás: 80
10. cikk (1) bekezdés a) pont

a) egy megfelelő nem kormányzati szervezet
közösségi szinten, amelynek jogos érdeke 
fűződik a nemen alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelemben és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításában való 
részvételhez;

a) egy olyan nőjogi szervezet képviselője 
közösségi szinten, amelynek jogos érdeke 
fűződik a nemen alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelemben és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításában való 
részvételhez;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anneli Jäätteenmäki

Módosítás: 81
10. cikk (2) bekezdés második albekezdés

A Bizottság és a Tanács célja, hogy az 
igazgatótanácsban a férfiak és nők egyenlő 
képviselete megvalósuljon.

Mind a nőknek, mind pedig a férfiaknak 
legalább 40 százalékos arányban kell jelen 
lenniük az igazgatótanácsban.
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Or. fi

Indokolás

Tulee turvata niin naisten kuin miesten edustuksellisuus instituutin hallintoneuvostossa.

Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás: 82
10. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés

A Bizottság és a Tanács célja, hogy az 
igazgatótanácsban a férfiak és nők egyenlő 
képviselete megvalósuljon.

Az igazgatótanácsban a férfiak és nők
száma egyenlő.

Or. de

Indokolás

Unter Beachtung des Grundsatzes der Gleichstellung der Geschlechter sollte der 
Verwaltungsrat des Instituts paritätisch mit Männern und Frauen besetzt sein.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 83
10. cikk (3) bekezdés

(3) Az igazgatótanács megválasztja elnökét 
és alelnökét egy egyszer megújítható egy 
éves időszakra.

(3) Az igazgatótanács megválasztja elnökét 
és alelnökét egyszer megújítható két és 
féléves időszakra.

Or. it

Indokolás

Due anni e mezzo sono un periodo più congruo per permettere al presidente ed al vice 
presidente di svolgere ed avviare  attività.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 84
10. cikk (7) bekezdés

(7) Az igazgatótanács határozatait a leadott (7) Az igazgatótanács határozatait a leadott 
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szavazatok abszolút többségével hozza meg. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.

szavazatok abszolút többségével hozza meg. 
Szavazategyenlőség esetén nem döntő 
érvényű az elnök szavazata.

Or. fr

Indokolás

S'agissant de la prise de décision au sein du Conseil d'administration, le président devrait 
être mis sur un pied d'égalité avec les autres membres du Conseil.

Módosítás, előterjesztette: Corien Wortmann-Kool

Módosítás: 85
10. cikk (11a) bekezdés (új)

(11a) A a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézetének vezetése és a jövőbeni 
Alapvető Jogok Ügynökségének vezetése 
egyezteti munkaprogramját annak 
érdekében, hogy tevékenységeik ne 
legyenek átfedésben.

Or. nl

Indokolás

Ten einde overlappende werkzaamheden te voorkomen moeten het instituut en het op te 
richten bureau hun werkzaamheden op elkaar afstemmen.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 86
12. cikk (1) bekezdés

(1) A tanácsadó fórum a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekre 
szakosodott illetékes szervek tagállamok 
által kijelölt egy-egy képviselőjéből, 
valamint a Bizottság által kijelölt, szavazati 
joggal nem rendelkező három olyan 
képviselőből áll, akik az európai szinten 
érdekelt feleket képviselik, például olyan
nem kormányzati szervezeteket, amelyeknek 
jogos érdeke fűződik a nemen alapuló 

(1) A tanácsadó fórum a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekre 
szakosodott illetékes szervek tagállamok 
által kijelölt két-két képviselőjéből áll, akik 
közül az egyik olyan nem kormányzati 
szervezetek képviselője, amelyeknek jogos 
érdeke fűződik a nemen alapuló 
megkülönböztetés elleni küzdelemben és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításában 
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megkülönböztetés elleni küzdelemben és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításában 
való részvételhez, illetve a munkáltatók és 
munkavállalók közösségi szintű 
szervezeteit. A képviselők az azonos időben 
kinevezett póttagokkal helyettesíthetők.

való részvételhez.

Or. it

Indokolás

Le ONG devono partecipare attivamente  al forum consultivo

Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 87
12. cikk (1) bekezdés

(1) A tanácsadó fórum a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekre 
szakosodott illetékes szervek tagállamok 
által kijelölt egy-egy képviselőjéből, 
valamint a Bizottság által kijelölt, szavazati 
joggal nem rendelkező három olyan 
képviselőből áll, akik az európai szinten
érdekelt feleket képviselik, például olyan 
nem kormányzati szervezeteket, amelyeknek 
jogos érdeke fűződik a nemen alapuló 
megkülönböztetés elleni küzdelemben és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításában 
való részvételhez, illetve a munkáltatók és 
munkavállalók közösségi szintű szervezeteit. 
A képviselők az azonos időben kinevezett 
póttagokkal helyettesíthetők.

(1) A tanácsadó fórum a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekre 
szakosodott illetékes szervek tagállamok 
által kijelölt egy-egy képviselőjéből, 
valamint a Bizottság által kijelölt, szavazati 
joggal nem rendelkező három olyan 
képviselőből áll, akik az érdekelt feleket 
képviselik, például olyan nem kormányzati 
szervezeteket, amelyeknek jogos érdeke 
fűződik a nemen alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelemben és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításában való 
részvételhez, illetve a munkáltatók és 
munkavállalók szervezeteit. A képviselők az 
azonos időben kinevezett póttagokkal 
helyettesíthetők.

Or. el

Indokolás

Εφόσον, στο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκπροσωπούνται οι ΜΚΟ, 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 η 
εμπειρία τους προέρχεται από την τοπική και περιφερειακή διάσταση.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Van Lancker

Módosítás: 88
12. cikk (4) bekezdés (1a) albekezdés (új)

Támogatja az igazgatót az intézet éves és 
középtávú tevékenységi programjának 
elkészítésében, és felügyeli az intézet 
tevékenységét.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 89
19. cikk (1) bekezdés

(1) Az intézet nyitott azon országok 
részvételére, amelyek az Európai 
Közösséggel olyan megállapodást kötöttek, 
amelyek értelmében elfogadják és 
alkalmazzák az e rendelet hatálya alá tartozó 
területre vonatkozó közösségi joganyagot.

(1) Az intézet nyitott azon országok 
részvételére, amelyek az Európai 
Közösséggel olyan megállapodást kötöttek, 
amelyek értelmében elfogadják és 
alkalmazzák az e rendelet hatálya alá tartozó 
területre vonatkozó közösségi joganyagot, 
így például a nőkkel szembeni erőszak, a 
női nemi szerv megcsonkítása, az 
emberkereskedelem, a konfliktusok 
megoldása és a nők munkaerőpiaci és a 
szociális, gazdasági és politikai 
döntéshozatali folyamatokban való 
részvétele terén.

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner, Amalia Sartori

Módosítás: 90
23. cikk

Az intézetnek az e rendelet hatálybalépését 
követő tizenkét hónapon belül

Az intézetnek minél hamarabb, de
legkésőbb az e rendelet hatálybalépését 
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működőképesnek kell lennie. követő tizenkét hónap múlva
működőképesnek kell lennie.

Or. en

Indokolás

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.


