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Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 40
Punkt uzasadnienia 7

(7) Przeprowadzona przez Komisję analiza 
wykonalności stwierdza, że dla 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Mężczyzn i Kobiet przewidziano jasno 
określoną rolę, która polega na prowadzeniu 
niektórych zadań, którymi obecnie nie 
zajmują się dotychczas działające instytucje, 
szczególnie w dziedzinie koordynacji, 
centralizacji i rozprzestrzeniania danych i 
informacji z badań, uwidocznienia w 
większym stopniu równości mężczyzn i 
kobiet oraz rozwoju narzędzi służących 
lepszemu włączeniu zasady równości płci do 
wszystkich działań wspólnotowych. 

(7) Przeprowadzona przez Komisję analiza 
wykonalności stwierdza, że dla 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Mężczyzn i Kobiet przewidziano jasno 
określoną rolę, która polega na prowadzeniu 
niektórych zadań, którymi obecnie nie 
zajmują się dotychczas działające instytucje, 
szczególnie w dziedzinie koordynacji, 
centralizacji i rozprzestrzeniania danych i 
informacji z badań, uwidocznienia w 
większym stopniu równości mężczyzn i 
kobiet, uwydatnienia perspektywy 
problematyki płci oraz rozwoju narzędzi 
służących lepszemu włączeniu zasady 
równości płci do wszystkich działań 
wspólnotowych. 

Or. sv
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 41
Punkt uzasadnienia 10

(10) Gromadzenie, analiza i 
rozprzestrzenianie obiektywnych, rzetelnych 
i porównywalnych informacji i danych na 
temat równości mężczyzn i kobiet, 
opracowanie odpowiednich narzędzi 
włączania wymiaru płci do wszystkich 
dziedzin działalności, wspieranie dialogu 
między zainteresowanymi stronami oraz 
podnoszenie świadomości obywateli UE to 
działania niezbędne dla umożliwienia 
Wspólnocie skutecznego promowania 
polityki równości płci, zwłaszcza w 
rozszerzonej Unii; w związku z powyższym, 
właściwe jest ustanowienie Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet, 
który będzie wspomagać instytucje 
Wspólnoty i Państw Członkowskich w 
realizacji tych zadań. 

(10) Gromadzenie, analiza i 
rozprzestrzenianie obiektywnych, rzetelnych 
i porównywalnych informacji i danych na 
temat równości mężczyzn i kobiet, 
opracowanie odpowiednich narzędzi 
zwalczania wszelkich form dyskryminacji ze 
względu na płeć oraz włączania wymiaru 
płci do wszystkich dziedzin działalności, 
wspieranie dialogu między 
zainteresowanymi stronami oraz 
podnoszenie świadomości obywateli UE to 
działania niezbędne dla umożliwienia 
Wspólnocie skutecznego promowania 
polityki równości płci, zwłaszcza w 
rozszerzonej Unii; w związku z powyższym 
właściwe jest ustanowienie Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet, 
który będzie wspomagać instytucje 
Wspólnoty i Państw Członkowskich w 
realizacji tych zadań. 

Or. el

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 42
Punkt uzasadnienia 10

(10) Gromadzenie, analiza i 
rozprzestrzenianie obiektywnych, rzetelnych 
i porównywalnych informacji i danych na 
temat równości mężczyzn i kobiet, 
opracowanie odpowiednich narzędzi 

(10) Dokumentowanie, analiza i 
rozprzestrzenianie obiektywnych, rzetelnych 
i porównywalnych informacji i danych na 
temat równości mężczyzn i kobiet oraz 
systemu specyficznego dla problematyki 
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włączania wymiaru płci do wszystkich 
dziedzin działalności, wspieranie dialogu 
między zainteresowanymi stronami oraz 
podnoszenie świadomości obywateli UE to 
działania niezbędne dla umożliwienia 
Wspólnocie skutecznego promowania 
polityki równości płci, zwłaszcza w 
rozszerzonej Unii; w związku z powyższym, 
właściwe jest ustanowienie Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet, 
który będzie wspomagać instytucje 
Wspólnoty i Państw Członkowskich w 
realizacji tych zadań. 

płci, opracowanie odpowiednich narzędzi 
włączania wymiaru płci do wszystkich 
dziedzin działalności, wspieranie dialogu 
między zainteresowanymi stronami oraz 
podnoszenie świadomości obywateli UE to 
działania niezbędne dla umożliwienia 
Wspólnocie skutecznego promowania 
polityki równości płci, zwłaszcza w 
rozszerzonej Unii; w związku z powyższym 
właściwe jest ustanowienie Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet, 
który będzie wspomagać instytucje 
Wspólnoty i Państw Członkowskich w 
realizacji tych zadań. 

Or. fi

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 43
Punkt uzasadnienia 10 a (nowy)

(10a) Biorąc pod uwagę fakt, że osiągnięcie 
równości płci nie jest możliwe wyłącznie 
poprzez stosowanie polityki 
antydyskryminacyjnej, lecz wymaga także 
harmonijnego współistnienia oraz działań 
wspierających zrównoważone uczestnictwo 
mężczyzn i kobiet w społeczeństwie, 
osiągnięcie tego celu powinno stać się 
jednym z zadań instytutu. 

Or. el

Uzasadnienie

Policies seeking to achieve the harmonious co-existence of men and women and their 
balanced participation within society should be one of the Institute's priorities.
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Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 44
Punkt uzasadnienia 10 b (nowy)

(10b) Uwzględniając znaczenie, jakie ma 
obecnie uwydatnianie osiągnięć kobiet we 
wszystkich dziedzinach życia, w celu 
dostarczania innym kobietom pozytywnego 
wzoru do naśladowania, działania w tym 
zakresie muszą również stać się jednym z 
zadań instytutu.

Or. el

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 45
Punkt uzasadnienia 12

(12) Instytut będzie jak najściślej 
współpracował ze wszystkimi programami i 
organami Wspólnoty w celu uniknięcia 
powielania działań, w szczególności w 
odniesieniu do Europejskiej Fundacji na 
rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, 
Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego 
i każdej przyszłej Agencji Praw 
Podstawowych.

(12) Instytut, programy i organy Wspólnoty,
a zwłaszcza Europejska Fundacja na rzecz 
Poprawy Warunków Życia i Pracy, 
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, 
Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego 
oraz każda przyszła agencja praw 
podstawowych powinny wzajemnie 
uzupełniać swoje działania w drodze ścisłej 
współpracy.

Or. fi

Uzasadnienie

Mainstreaming of equality issues requires the Institute and other Community bodies to work 
in a complementary fashion.
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Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 46
Punkt uzasadnienia 12 a (nowy)

(12a) Instytut rozwija współpracę i dialog z 
organizacjami pozarządowymi, 
organizacjami zajmującymi się równością 
szans i odpowiednimi organami, aktywnie 
dążąc do osiągnięcia równości na poziomie 
krajowym i europejskim oraz w krajach 
trzecich.

Or. el

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 47
Punkt uzasadnienia 13

(13) Zgodnie z art. 3 Traktatu właściwe jest 
zapewnienie wsparcia dla zrównoważonego 
uczestnictwa mężczyzn i kobiet w składzie 
Zarządu.

(13) Zgodnie z art. 3 Traktatu właściwe jest 
zapewnienie zrównoważonego uczestnictwa 
mężczyzn i kobiet w składzie Zarządu oraz 
dążenie do uzyskania równego udziału płci.

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 48
Punkt uzasadnienia 13

(13) Zgodnie z art. 3 Traktatu właściwe jest 
zapewnienie wsparcia dla zrównoważonego 
uczestnictwa mężczyzn i kobiet w składzie 

(13) Zgodnie z art. 3 Traktatu właściwe jest 
zapewnienie wsparcia dla zrównoważonego 
uczestnictwa mężczyzn i kobiet w składzie 
Zarządu. W skład Zarządu powinno 
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Zarządu. wchodzić co najmniej 40% kobiet i 40% 
mężczyzn.

Or. fi

Uzasadnienie

It is necessary to guarantee the representation of both women and men on the Institute's 
Management Board. 

Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 49
Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

(13a) Głównym celem Instytutu ds. 
Równości Mężczyzn i Kobiet powinna być 
wymiana informacji i doświadczeń w 
zakresie włączania idei równości płci do 
głównego nurtu życia społecznego i 
politycznego oraz w zakresie równości płci 
na poziomie UE. Instytut powinien także 
być zaangażowany w wymianę informacji i 
doświadczeń w zakresie dyskryminacji z 
innych powodów, tj. poprzez prowadzenie 
badań na temat sytuacji w UE.

Or. en

Poprawkę złożyła María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Poprawka 50
Artykuł 1 tytuł (nowy)

Definicja

Or. es

Poprawkę złożyła María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Poprawka 51
Artykuł 1

1. Niniejszym ustanawia się Europejski 1. Niniejszym ustanawia się Europejski 
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Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet 
(zwany dalej „Instytutem”). 

Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet 
(zwany dalej „Instytutem”). Instytut 
prowadzi swoje działania niezależnie od 
władz krajowych i społeczeństwa 
obywatelskiego oraz posiada autonomię w 
stosunku do instytucji wspólnotowych.
Instytut posiada osobowość prawną. 
W każdym z Państw Członkowskich Instytut 
posiada najszerszą zdolność prawną, jaką 
można przyznać osobom prawnym na mocy 
prawodawstwa tych Państw. 
W szczególności Instytut może nabywać lub 
zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz 
być stroną w postępowaniach sądowych.

Or. es

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyły Lissy Gröner, Amalia Sartori

Poprawka 52
Artykuł 2

2. Celem nadrzędnym Instytutu jest 
wspomaganie instytucji wspólnotowych, w 
szczególności Komisji, jak również władz 
Państw Członkowskich w zwalczaniu
dyskryminacji ze względu na płeć i 
promowanie równości płci oraz podnoszenie 
poziomu świadomości obywateli UE w 
zakresie tej problematyki.

2. Celem nadrzędnym Instytutu jest 
działanie na rzecz praw kobiet, wspieranie i 
wzmacnianie włączenia idei równości płci 
do wszystkich polityk wspólnotowych i 
wynikających z nich polityk krajowych, 
popieranie równości płci i zwalczania
dyskryminacji ze względu na płeć poprzez 
rozwijanie najbardziej innowacyjnych i 
interdyscyplinarnych metod oraz
podnoszenie świadomości obywateli UE w 
zakresie tej problematyki.

Or. en

Uzasadnienie

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.
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Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 53
Artykuł 2

2. Celem nadrzędnym Instytutu jest 
wspomaganie instytucji wspólnotowych, w 
szczególności Komisji, jak również władz 
Państw Członkowskich w zwalczaniu 
dyskryminacji ze względu na płeć i 
promowanie równości płci oraz podnoszenie 
poziomu świadomości obywateli UE w 
zakresie tej problematyki.

2. Celem nadrzędnym Instytutu jest 
wspomaganie instytucji wspólnotowych, w 
szczególności Komisji, jak również władz 
Państw Członkowskich w zwalczaniu 
dyskryminacji ze względu na płeć i 
promowanie równości płci oraz rozwijanie
świadomości obywateli UE w zakresie 
równości płci.

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 54
Artykuł 3 ustęp 1 litera a)

a) gromadzi, rejestruje, analizuje i 
rozprzestrzenia obiektywne, rzetelne i 
porównywalne informacje dotyczące
równości płci, włącznie z wynikami badań 
przekazanymi Instytutowi przez Państwa 
Członkowskie, instytucje wspólnotowe, 
ośrodki badawcze, krajowe organy 
odpowiedzialne za zapewnienie równości 
płci, organizacje pozarządowe, odpowiednie 
państwa trzecie oraz organizacje 
międzynarodowe;

a) dokumentuje, analizuje i dostarcza
obiektywnych, rzetelnych i 
porównywalnych informacji dotyczących
równości płci i systemu specyficznego dla 
problematyki płci, włącznie z wynikami 
badań przekazanymi Instytutowi przez 
Państwa Członkowskie, instytucje 
wspólnotowe, ośrodki badawcze, krajowe 
organy odpowiedzialne za zapewnienie 
równości płci, organizacje pozarządowe, 
odpowiednie państwa trzecie oraz 
organizacje międzynarodowe;

Or. fi

Uzasadnienie

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 
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the work done.

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 55
Artykuł 3 ustęp 1 litera a)

a) gromadzi, rejestruje, analizuje i 
rozprzestrzenia obiektywne, rzetelne i 
porównywalne informacje dotyczące 
równości płci, włącznie z wynikami badań 
przekazanymi Instytutowi przez Państwa 
Członkowskie, instytucje wspólnotowe, 
ośrodki badawcze, krajowe organy 
odpowiedzialne za zapewnienie równości 
płci, organizacje pozarządowe, odpowiednie 
państwa trzecie oraz organizacje 
międzynarodowe;

a) gromadzi, rejestruje, analizuje i 
rozprzestrzenia obiektywne, rzetelne i 
porównywalne informacje dotyczące 
równości płci, włącznie z wynikami badań 
przekazanymi Instytutowi przez Państwa 
Członkowskie, instytucje wspólnotowe, 
ośrodki badawcze, krajowe organy 
odpowiedzialne za zapewnienie równości 
płci, organizacje pozarządowe, odpowiednie 
państwa trzecie oraz organizacje 
międzynarodowe; zwraca uwagę tych 
organów na obszary, które nie zostały 
jeszcze poddane badaniom oraz proponuje 
inicjatywy w celu wypełnienia istniejących 
luk;

Or. it

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 56
Artykuł 3 ustęp 1 litera a a) (nowa)

aa) gromadzi, rejestruje i analizuje 
informacje dotyczące wprowadzania w życie 
ustawodawstwa z zakresu równości płci w 
Państwach Członkowskich Wspólnoty, 
otrzymane od organów wspólnotowych i 
krajowych oraz ekspertów i przedstawicieli 
organizacji pozarządowych (związanych z 
zagadnieniami dotyczącymi kobiet i 
innymi).
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Or. el

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Anne Van Lancker

Poprawka 57
Artykuł 3 ustęp 1 litera b)

b) opracowuje metody prowadzące do 
zwiększenia stopnia porównywalności, 
obiektywności i rzetelności danych na 
poziomie europejskim poprzez ustalania 
kryteriów, które poprawią spójność 
informacji;

b) współpracuje z Eurostatem i wszystkimi 
odpowiednimi organami w celu 
opracowania metod prowadzących do 
zwiększenia stopnia porównywalności, 
obiektywności i rzetelności danych na 
poziomie europejskim poprzez ustalanie 
kryteriów, które poprawią spójność 
informacji;

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 58
Artykuł 3 ustęp 1 litera b a) (nowa)

ba) opracowuje i stosuje metody 
tematycznego gromadzenia danych według 
sektorów, analizy porównawczej informacji 
i analizy przypadków w celu oceny 
szczególnych problemów dotykających 
określone grupy kobiet w wyniku podwójnej 
lub wielorakiej dyskryminacji 
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(przynależność do mniejszości etnicznych 
lub religijnych, niepełnosprawność itd.)

Or. el

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 59
Artykuł 3 ustęp 1 litera c)

c) opracowuje, analizuje i ocenia narzędzia
metodologiczne w celu wspierania 
włączania idei równości płci do wszystkich 
polityki wspólnotowych;

c) opracowuje, analizuje, ocenia i promuje 
stosowanie narzędzi metodologicznych
w celu wspierania włączania idei równości 
płci do wszystkich polityk wspólnotowych, 
a także ocenia skuteczność tych działań;

Or. it

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 60
Artykuł 3 ustęp 1 litera d)

d) prowadzi badania sytuacji w Europie w 
zakresie równości płci;

d) prowadzi badania sytuacji w Europie 
w zakresie równości płci na poziomie 
wspólnotowym, krajowym oraz 
regionalnym;

Or. el

Uzasadnienie

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 
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act decisively to raise awareness of matters relating to gender equality.

Poprawkę złożyła Anne Van Lancker

Poprawka 61
Artykuł 3 ustęp 1 litera d)

d) prowadzi badania sytuacji w Europie w 
zakresie równości płci;

d) prowadzi badania sytuacji w Europie w 
zakresie równości płci, włączania idei 
równości płci do głównego nurtu życia 
społecznego i politycznego, uwzględniania 
problematyki płci w kwestiach budżetowych 
i oceny oddziaływań specyficznych dla płci 
oraz monitoruje w szczególności 
skuteczność informowania w zakresie 
odnośnych polityk wspólnotowych i 
krajowych;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 62
Artykuł 3 ustęp 1 litera d)

d) prowadzi badania sytuacji w Europie w 
zakresie równości płci;

d) prowadzi badania sytuacji w zakresie 
równości płci oraz włączania idei równości 
do wszystkich polityk i do procedury 
budżetowej UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem oceny skuteczności 
odnośnej polityki wspólnotowej i krajowej 
oraz ich wpływu na kobiety i mężczyzn;

Or. sv
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Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 63
Artykuł 3 ustęp 1 litera d)

d) prowadzi badania sytuacji w Europie w 
zakresie równości płci;

d) prowadzi badania sytuacji w Europie 
w zakresie równości płci oraz dyskryminacji 
z innych powodów;

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 64
Artykuł 3 ustęp 1 litera f)

f) organizuje spotkania ekspertów w celu 
wsparcia prac badawczych;

f) organizuje specjalne spotkania ekspertów 
w celu wsparcia prac badawczych Instytutu 
oraz zapewnienia, że perspektywa 
problematyki płci jest zawsze uwzględniana 
w jego badaniach;

Or. sv

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 65
Artykuł 3 ustęp 1 litera f)

f) organizuje spotkania ekspertów w celu 
wsparcia prac badawczych;

f) organizuje i promuje spotkania ekspertów 
w celu wsparcia prac badawczych;

Or. it

Uzasadnienie

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.
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Poprawkę złożyła Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 66
Artykuł 3 ustęp 1 litera g)

g) organizuje, wspólnie z zainteresowanymi 
stronami konferencje, kampanie, okrągłe 
stoły, seminaria i spotkania na poziomie 
europejskim;

g) wspólnie z zainteresowanymi stronami 
organizuje konferencje, kampanie, okrągłe 
stoły, seminaria i spotkania na poziomie 
europejskim w celu podniesienia 
świadomości obywateli UE w zakresie 
zagadnień dotyczących równości płci i przy 
użyciu środków masowego przekazu; 
koordynuje harmonogram organizowanych 
imprez i wydarzeń.

Or. fi

Uzasadnienie

The public debate on gender and equality issues also affects the promotion of equality, and 
the media are therefore essential collaborators. Popularising research findings, 
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.

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 67
Artykuł 3 ustęp 1 litera g)

g) organizuje, wspólnie z zainteresowanymi 
stronami konferencje, kampanie, okrągłe 
stoły, seminaria i spotkania na poziomie 
europejskim;

g) wspólnie z zainteresowanymi stronami 
organizuje i promuje konferencje, kampanie, 
okrągłe stoły, seminaria i spotkania na 
poziomie europejskim;

Or. it

Uzasadnienie

Exchanging information is extremely important, for which reason the Institute should promote 
the organisation of gatherings at European level.
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Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 68
Artykuł 3 ustęp 1 litera g a) (nowa)

ga) bada aktualnie wdrażane polityki 
dotyczące równości płci oraz przedstawia 
swoje wnioski w celu uwidocznienia 
potrzeby harmonijnej koegzystencji i 
zrównoważonego udziału mężczyzn i kobiet;

Or. el

Uzasadnienie

Policies seeking to promote harmonious co-existence and balanced participation by men and 
women within society should be a priority for the Institute.

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 69
Artykuł 3 ustęp 1 litera g b) (nowa)

gb) systematycznie gromadzi informacje 
dotyczące osiągnięć kobiet we wszystkich 
dziedzinach życia, przedstawia swoje 
wnioski i proponuje polityki oraz inicjatywy 
służące nagłaśnianiu tego typu historii 
sukcesu i ich wykorzystaniu jako podstawy 
do dalszych działań;

Or. el

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 70
Artykuł 3 ustęp 1 litera g c) (nowa)

gc) rozwija dialog i współpracę z 
organizacjami pozarządowymi, 
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organizacjami zajmującymi się równością 
szans i odpowiednimi organami, aktywnie 
dążąc do osiągnięcia równości na poziomie 
krajowym i europejskim;

Or. el

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 71
Artykuł 3 ustęp 1 litera h)

h) tworzy zasoby dokumentacji dostępne dla 
społeczeństwa.

h) tworzy zasoby dokumentacji dostępne dla 
społeczeństwa oraz wzywa 
zainteresowanych partnerów społecznych 
do wniesienia do tych zasobów wszelkich 
istniejących i istotnych dokumentów.

Or. it

Uzasadnienie

The social partners should contribute their documentation to the resources.

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 72
Artykuł 3 ustęp 1 litera h a) (nowa)

ha) tworzy interaktywną usługę, która 
umożliwia ofiarom dyskryminacji ze 
względu na płeć zgłaszanie takiej 
dyskryminacji w Unii Europejskiej oraz 
dostarcza informacji na ten temat.

Or. de

Uzasadnienie

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.



AM\593941PL.doc 17/25 PE 367.648v01-00

PL

Poprawkę złożyła Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 73
Artykuł 3 ustęp 1 litera h a) (nowa)

ha) rozpowszechnia przykłady dobrych 
praktyk.

Or. fi

Uzasadnienie

This will produce added value over and above the benefits of the work done to promote 
equality at national level.

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 74
Artykuł 4 a (nowy)

Artykuł 4a
Sieć na rzecz równości płci

1. Mając na celu jak najszybsze i 
najbardziej efektywne utworzenie sieci, o 
której mowa w art. 1 lit. d), Instytut ogłasza 
otwarte zaproszenie do składania zgłoszeń 
w celu sporządzenia (w oparciu o kryteria 
określone przez sam Instytut) listy 
ośrodków, organów, organizacji oraz 
ekspertów zajmujących się zagadnieniami 
równości płci i włączania idei równości płci 
do wszystkich polityk.
2. W oparciu o listę, o której mowa w ust. 1, 
Zarząd zaprasza do uczestnictwa w sieci 
organizacje lub osoby fizyczne, które 
zostaną wybrane i umieszczone na liście .

Or. it

Uzasadnienie

The gender-equality network will facilitate the exchange of information. It must be ensured 
that the members of the network are of good standing.
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Poprawkę złożyła María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Poprawka 75
Artykuł 5

Niezależność Instytutu

Instytut prowadzi swoje działania 
niezależnie od władz krajowych i 
społeczeństwa obywatelskiego oraz posiada 
autonomię w stosunku do instytucji 
wspólnotowych.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Included in Article 1.

Poprawkę złożyła María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Poprawka 76
Artykuł 6

Osobowość i zdolność prawna 
Instytut posiada osobowość prawną. W 
każdym z Państw Członkowskich Instytut 
posiada największą zdolność prawną, jaką 
można przyznać osobom prawnym na mocy 
prawodawstwa tych Państw. W 
szczególności Instytut może nabywać lub 
zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz 
być stroną w postępowaniach prawnych.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Incorporated into Article 1.

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 77
Artykuł 8 ustęp 1

1. Instytut, aby uzyskać pomoc w realizacji 1. Instytut, aby uzyskać pomoc w realizacji 
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zadań, współpracuje z organizacjami w 
Państwach Członkowskich, jak krajowe 
organy odpowiedzialne za zapewnienie 
równości płci, ośrodki badawcze, 
organizacje pozarządowe, partnerzy 
społeczni, jak również z odpowiednimi 
organizacjami na poziomie europejskim i 
międzynarodowym oraz z państwami 
trzecimi. 

zadań, współpracuje z organizacjami w 
Państwach Członkowskich, jak krajowe 
organy odpowiedzialne za zapewnienie 
równości płci, ośrodki badawcze, 
uniwersytety, organizacje pozarządowe, 
partnerzy społeczni, jak również z 
odpowiednimi organizacjami na poziomie 
europejskim i międzynarodowym oraz z 
państwami trzecimi. 

Or. it

Uzasadnienie

The Institute should also work with universities.

Poprawkę złożyła María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Poprawka 78
Artykuł 10 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Zarząd składa się z sześciu 
przedstawicieli mianowanych przez Radę, 
sześciu przedstawicieli mianowanych przez 
Komisję oraz trzech przedstawicieli 
mianowanych przez Komisję bez prawa do 
głosowania, z których każdy reprezentuje 
jedną z następujących grup:

1. Zarząd składa się z sześciu 
przedstawicieli mianowanych przez Radę, 
sześciu przedstawicieli mianowanych przez 
Komisję oraz kolejnych trzech 
przedstawicieli mianowanych przez 
Komisję, z których każdy reprezentuje jedną 
z następujących grup:

Or. es

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 79
Artykuł 10 ustęp 1

1. Zarząd składa się z sześciu 
przedstawicieli mianowanych przez Radę, 
sześciu przedstawicieli mianowanych przez 
Komisję oraz trzech przedstawicieli 
mianowanych przez Komisję bez prawa do 
głosowania, z których każdy reprezentuje 
jedną z następujących grup:

1. Zarząd składa się z sześciu 
przedstawicieli mianowanych przez Radę, 
sześciu przedstawicieli mianowanych przez 
Komisję oraz trzech przedstawicieli 
mianowanych wspólnie przez Radę i 
Komisję bez prawa do głosowania, z których 
każdy reprezentuje jedną z następujących 
grup:
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Or. el

Uzasadnienie

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. 

Poprawkę złożyła María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Poprawka 80
Artykuł 10 ustęp 1 litera a)

a) właściwa organizacja pozarządowa na 
poziomie Wspólnoty, w której 
uzasadnionym interesie leży udział w 
zwalczaniu dyskryminacji ze względu na 
płeć i wspieranie równości płci;

a) przedstawiciel organizacji kobiecej na 
poziomie Wspólnoty, w której 
uzasadnionym interesie leży udział w 
zwalczaniu dyskryminacji ze względu na 
płeć i wspieranie równości płci;

Or. en

Poprawkę złożyła Anneli Jäätteenmäki

Poprawka 81
Artykuł 10 ustęp 2 akapit 2

Komisja i Rada dążą do osiągnięcia 
równego udziału mężczyzn i kobiet w 
Zarządzie.

W skład Zarządu musi wchodzić co 
najmniej 40% kobiet i 40% mężczyzn.

Or. fi

Uzasadnienie

It is necessary to guarantee the representation of both women and men on the Institute's 
Management Board.

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 82
Artykuł 10 ustęp 2 akapit 2

Komisja i Rada dążą do osiągnięcia 
równego udziału mężczyzn i kobiet w 

Zarząd składa się z równej liczby mężczyzn 
i kobiet.
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Zarządzie.

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 83
Artykuł 10 ustęp 3

3. Zarząd wybiera Prezesa i Wiceprezesa na 
okres jednego roku, który może zostać 
odnowiony.

3. Zarząd wybiera Prezesa i Wiceprezesa na 
okres dwóch i pół roku, który może zostać 
odnowiony.

Or. it

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 84
Artykuł 10 ustęp 7

7. Zarząd podejmuje decyzje bezwzględną 
większością oddanych głosów. Decydujący 
głos posiada Prezes.

7. Zarząd podejmuje decyzje bezwzględną 
większością oddanych głosów. Prezes nie 
posiada decydującego głosu.

Or. fr

Uzasadnienie

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.
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Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 85
Artykuł 10 ustęp 11 a (nowy)

11 a) Zarząd Instytutu ds. Równości 
Mężczyzn i Kobiet i zarząd każdej przyszłej 
agencji praw podstawowych koordynują 
swoje programy pracy w celu zapewnienia, 
że ich działania się ze sobą nie pokrywają.

Or. nl

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 86
Artykuł 12 ustęp 1

1. Forum Doradcze składa się z członków 
powołanych z właściwych organów 
wyspecjalizowanych w problematyce 
równości płci. W skład Forum wchodzi po 
jednym przedstawicielu wyznaczonym przez 
każde Państwo Członkowskie, jak również 
trzech członków bez prawa do głosowania 
nominowanych przez Komisję i 
reprezentujących zainteresowane strony na 
poziomie europejskim, jak np. organizacje 
pozarządowe, w których uzasadnionym 
interesie leży udział w zwalczaniu 
dyskryminacji ze względu na płeć i 
wspieranie równości płci, przedstawiciele 
organizacji pracodawców i pracowników na 
poziomie Wspólnoty. Przedstawiciele mogą 
posiadać swoich zastępców, mianowanych 
w tym samym czasie.

1. Forum Doradcze składa się z członków 
powołanych z właściwych organów 
wyspecjalizowanych w problematyce 
równości płci. W skład Forum wchodzi po 
dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez 
każde Państwo Członkowskie, włącznie z 
jednym przedstawicielem organizacji 
pozarządowych, w których uzasadnionym 
interesie leży udział w zwalczaniu 
dyskryminacji ze względu na płeć i 
wspieranie równości płci.

Or. it

Uzasadnienie

NGOs must be actively involved in the Advisory Forum.
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Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 87
Artykuł 12 ustęp 1

1. Forum Doradcze składa się z członków 
powołanych z właściwych organów 
wyspecjalizowanych w problematyce 
równości płci. W skład Forum wchodzi po 
jednym przedstawicielu wyznaczonym przez 
każde Państwo Członkowskie, jak również 
trzech członków bez prawa do głosowania 
nominowanych przez Komisję i 
reprezentujących zainteresowane strony na 
poziomie europejskim, jak np. organizacje 
pozarządowe, w których uzasadnionym 
interesie leży udział w zwalczaniu 
dyskryminacji ze względu na płeć i 
wspieranie równości płci, przedstawiciele 
organizacji pracodawców i pracowników na 
poziomie Wspólnoty. Przedstawiciele mogą 
posiadać swoich zastępców, mianowanych 
w tym samym czasie.

1. Forum Doradcze składa się z członków 
powołanych z właściwych organów 
wyspecjalizowanych w problematyce 
równości płci. W skład Forum wchodzi po 
jednym przedstawicielu wyznaczonym przez 
każde Państwo Członkowskie, jak również 
trzech członków bez prawa do głosowania 
nominowanych przez Komisję i 
reprezentujących zainteresowane strony, jak 
np. organizacje pozarządowe, w których 
uzasadnionym interesie leży udział w 
zwalczaniu dyskryminacji ze względu na 
płeć i wspieranie równości płci, 
przedstawiciele organizacji pracodawców i 
pracowników. Przedstawiciele mogą 
posiadać swoich zastępców, mianowanych 
w tym samym czasie.

Or. el

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Anne Van Lancker

Poprawka 88
Artykuł 12 ustęp 4 akapit 1 a (nowy)

Forum wspomaga Dyrektora podczas 
przygotowania rocznych i 
średnioterminowych programów działań 
Instytutu oraz monitoruje działania 
Instytutu.
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 89
Artykuł 19 ustęp 1

1. Instytut jest otwarty na uczestnictwo 
krajów, które zawarły umowy ze Wspólnotą 
Europejską, na mocy których przyjęły i 
stosują ustawodawstwo wspólnotowe w 
dziedzinie objętej niniejszym 
rozporządzeniem.

1. Instytut jest otwarty na uczestnictwo 
krajów, które zawarły umowy ze Wspólnotą 
Europejską, na mocy których przyjęły i 
stosują ustawodawstwo wspólnotowe w 
dziedzinie objętej niniejszym 
rozporządzeniem, np. w zakresie przemocy 
wobec kobiet, okaleczania żeńskich 
narządów płciowych, handlu ludźmi, 
rozwiązywania konfliktów oraz udziału 
kobiet w rynku pracy, jak również w 
społecznych, gospodarczych i politycznych 
procesach decyzyjnych.

Or. sv

Poprawkę złożyły Lissy Gröner, Amalia Sartori

Poprawka 90
Artykuł 23

Instytut rozpocznie działalność w ciągu
dwunastu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Instytut rozpocznie działalność tak szybko, 
jak tylko będzie to możliwe, i w żadnym 
wypadku nie później niż dwanaście
miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

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.
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