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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 10
Betragtning 12

(12) Instituttet skal tage størst muligt hensyn 
til alle fællesskabsprogrammer og –organer 
for at undgå overlapning, navnlig i 
samarbejdet med Det Europæiske Institut til 
Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, 
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Det 
Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse og et eventuelt 
fremtidigt agentur for grundlæggende 
rettigheder.

(12) Instituttet skal tage størst muligt hensyn 
til alle fællesskabsprogrammer og –organer 
for at undgå overlapning, navnlig i 
samarbejdet med Det Europæiske Institut til 
Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, 
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Det 
Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse og det fremtidige
agentur for grundlæggende rettigheder.

Or. pt

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 11
Betragtning 13
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(13) I overensstemmelse med artikel 3 i 
traktaten er det hensigtsmæssigt at fastsætte 
bestemmelser for fremme af ligelig 
deltagelse af mænd og kvinder i forbindelse 
med sammensætningen af bestyrelsen.

(13) I overensstemmelse med artikel 3, stk. 
2, i traktaten er det hensigtsmæssigt at 
fastsætte bestemmelser for fremme af ligelig 
deltagelse af mænd og kvinder i forbindelse 
med sammensætningen af bestyrelsen.

Or. de

Begrundelse

Henvisningen til EF-traktaten bør være lige så præcis i denne betragtning, som 
henvisningerne i de øvrige betragtninger.

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 12
Artikel 1

Der oprettes et Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder (herefter benævnt 
instituttet).

Der oprettes et Agentur for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder (herefter benævnt 
agenturet).
(Denne ændring gælder hele teksten; en 
vedtagelse af ændringsforslaget vil kræve 
tilsvarende ændringer i hele teksten)

Or. pt

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 13
Artikel 3, litra a

a) indsamle, registrere, analysere og sprede 
relevante objektive, pålidelige og 
sammenlignelige oplysninger vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
herunder resultaterne af forskning indsendt 
af medlemsstater, Fællesskabets 
institutioner, forskningscentre, nationale 
ligestillingsorganer, ikke-statslige 
organisationer, relevante tredjelande og 
internationale organisationer

a) indsamle, registrere, analysere og sprede 
relevante objektive, pålidelige og 
sammenlignelige oplysninger vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
herunder resultaterne af forskning og bedste 
praksis indsendt af medlemsstater, 
Fællesskabets institutioner, forskningscentre, 
nationale ligestillingsorganer, ikke-statslige 
organisationer, relevante tredjelande og 
internationale organisationer

Or. pt
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Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 14
Artikel 3, litra g a (nyt)

ba) på grundlag af de komparative 
resultater af bedste praksis udarbejde en 
adfærdskodeks, som skal vejlede de 
offentlige myndigheders 
beslutningstagende organer på 
ligestillingsområdet

Or. pt

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 15
Artikel 4, stk. 4

4. Instituttet sikrer, at de oplysninger, der 
spredes, er forståelige for de endelige 
brugere.

udgår

Or. pt

Begrundelse

Det bør ikke være nødvendigt at anføre offentlige organers indlysende forpligtelser i en 
forordning.

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 16
Artikel 5

Instituttet udøver sine aktiviteter 
uafhængigt af nationale myndigheder og 
civilsamfundet og er uafhængigt i forhold 
til Fællesskabets institutioner.

Agenturet har administrativ og finansiel 
suverænitet i overensstemmelse med
bestemmelserne i denne forordning. Under 
udøvelsen af sine aktiviteter handler det i 
fuld uafhængighed af nationale 
myndigheder og civilsamfundets instanser.

Or. pt
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Begrundelse

I agenturets aktiviteter indgår både gennemførelse og planlægning heraf.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 17
Artikel 5

Instituttets uafhængighed Agenturets uafhængighed
Instituttet udøver sine aktiviteter 
uafhængigt af nationale myndigheder og 
civilsamfundet og er uafhængigt i forhold 
til Fællesskabets institutioner.

Agenturet har suverænitet på det
administrative område og budgetområdet i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning. Inden for disse rammer
udøver det sine aktiviteter i fuldkommen 
uafhængighed og i Fællesskabets almene 
interesse.

Or. de

Begrundelse

I første punktum i denne bestemmelse bør princippet om suverænitet på det administrative 
område og budgetområdet forankres samtidig med, at det gøres klart, at denne suverænitet er 
begrænset til rammerne for denne forordning.

I andet punktum overtages i det væsentlige tanken bag Kommissionens formulering af den 
pågældende bestemmelse. Dog er det ikke almindeligt at betone, at et offentligt 
forvaltningsorgan er uafhængigt af civilsamfundet; rent juridisk er dette tilmed ikke ufarligt, 
da det kan give anledning til modsætningsvise slutninger i de tilfælde, hvor denne 
uafhængighed ikke er udtrykkeligt præciseret. I øvrigt bør teksten være baseret på retligt 
anerkendte formuleringer som f.eks. ordlyden af EF-traktatens artikel 213, stk. 2, første 
afsnit, eller artikel 247, stk. 4, første afsnit. Det bør imidlertid især undgås, at der sondres
mellem "uafhængighed af nationale myndigheder" og "uafhængighed i forhold til 
Fællesskabets institutioner".

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 18
Artikel 6

Instituttet har status som juridisk person. 
Det har i hver medlemsstat den mest 
vidtgående rets- og handleevne, som 
vedkommende stats lovgivning tillægger 

Instituttet har i De Europæiske 
Fællesskaber og i hver medlemsstat den 
mest vidtgående rets- og handleevne, som 
vedkommende stats lovgivning tillægger 
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juridiske personer. Det kan i særdeleshed 
erhverve og afhænde løsøre og fast ejendom 
og optræde som part i retssager.

juridiske personer. Det kan i særdeleshed 
erhverve og afhænde løsøre og fast ejendom 
og optræde som part i retssager.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag overtager formuleringerne i EF-traktatens artikel 281 og 282. Det 
skyder dermed over målet. I artikel 281, hvorfra ordlyden af første punktum er hentet, 
hentydes til Fællesskabets status i folkeretten; en sådan retsstilling bør agenturet imidlertid 
ikke have. Den nationale retsevne fremgår tilstrækkeligt af andet punktum, hvorfor første 
punktum kan undværes. Andet punktum bør kun præciseres på den måde, at agenturet også 
har rets- og handleevne inden for rammerne af fællesskabsretten.

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 19
Artikel 8, stk. 1

1. Med henblik på udførelsen af sine 
opgaver samarbejder instituttet med 
organisationer i medlemsstaterne som f.eks. 
ligestillingsorganer, forskningscentre, ikke-
statslige organisationer, arbejdsmarkedets 
parter samt relevante organisationer på 
europæisk eller internationalt plan og 
tredjelande.

1. Med henblik på udførelsen af sine 
opgaver samarbejder instituttet med 
organisationer i medlemsstaterne som f.eks. 
ligestillingsorganer, forskningscentre, ikke-
statslige organisationer, arbejdsmarkedets 
parter og erhvervsuddannelsescentre samt 
relevante organisationer på europæisk eller 
internationalt plan og tredjelande.

Or. pt

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 20
Artikel 10, stk. 2, afsnit 2

Kommissionen og Rådet tilstræber at opnå 
ligelig repræsentation af mænd og kvinder i 
bestyrelsen.

Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
Rådet tilstræber at opnå ligelig 
repræsentation af mænd og kvinder i 
bestyrelsen.

Or. de
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Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 21
Artikel 10, stk. 8

8. Bestyrelsen vedtager instituttets 
forretningsorden på grundlag af et forslag 
udarbejdet af direktøren efter høring af 
Kommissionen.

8. Bestyrelsen vedtager instituttets 
forretningsorden på grundlag af et forslag 
udarbejdet af direktøren efter høring af 
Kommissionen. Forretningsordenen skal 
offentliggøres.

Or. pt

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 22
Artikel 11, stk. 4

4. Direktøren er, for så vidt angår 
forvaltningen af sine opgaver, ansvarlig over 
for bestyrelsen, og deltager i dens møder 
uden stemmeret.

4. Direktøren er, for så vidt angår 
forvaltningen af sine opgaver, ansvarlig over 
for bestyrelsen, og deltager i dens møder 
uden stemmeret. Direktøren kan desuden til 
enhver tid blive anmodet af Europa-
Parlamentet og Rådet om at deltage i en 
høring om ethvert spørgsmål, der vedrører 
agenturets aktiviteter.

Or. pt

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 23
Artikel 20, stk. 1

1. Senest 3 år efter nærværende forordnings 
ikrafttræden lader centret foretage en 
uafhængig ekstern evaluering af sine 
resultater på grundlag af retningslinjer, der 
fastlægges af bestyrelsen efter aftale med 
Kommissionen. Evalueringen omfatter 
instituttets indvirkning på fremme af 
ligestilling mellem mænd og kvinder og en 
analyse af synergivirkningerne. Den dækker 
navnlig det eventuelle behov for at ændre 
eller udvide instituttets opgaver, herunder 

1. Senest 3 år efter nærværende forordnings 
ikrafttræden lader centret foretage en 
uafhængig ekstern evaluering af sine 
resultater på grundlag af retningslinjer, der 
fastlægges af bestyrelsen efter aftale med 
Kommissionen. Evalueringen omfatter 
instituttets indvirkning på fremme af 
ligestilling mellem mænd og kvinder og en 
cost-benefit-analyse af agenturets virke 
sammenholdt med en situation, hvor de 
tilsvarende opgaver udføres af andre 
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de finansielle følger af en eventuel 
udvidelse af opgaverne. I evalueringen 
tages der hensyn til de berørte parters 
synspunkter, både på fællesskabsplan og på 
nationalt plan.

kompetente organer på området på EU-
plan.

Or. pt

Ændringsforslag af Maria da Assunção Esteves

Ændringsforslag 24
Artikel 21

Bestyrelsen gennemgår de konklusioner af 
evalueringen, som er nævnt i foregående 
artikel, og retter i givet fald henstillinger til 
Kommissionen om ændringer i instituttet, 
dets arbejdsgange og dets kommissorium.
Kommissionen sender evalueringsrapporten 
og henstillingerne til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget og 
offentliggør dem. Efter at have gennemgået 
evalueringsrapporten og henstillingerne kan
Kommissionen forelægge de forslag til 
ændringer af denne forordning, som den 
finder nødvendige.

Kommissionen sender evalueringsrapporten 
til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget og offentliggør den. 
Efter at have gennemgået 
evalueringsrapporten forelægger
Kommissionen om fornødent et forslag til 
ændring af denne forordning. Hvis 
Kommissionen skønner, at agenturets 
eksistens ikke længere er berettiget i lyset 
af de opstillede mål, kan den foreslå, at 
forordningen ophæves. På grundlag af 
Kommissionens forslag afgør Europa-
Parlamentet og Rådet, hvorvidt 
forordningen bør ændres eller ophæves.

Or. pt

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 25
Artikel 23

Påbegyndelse af instituttets virksomhed Påbegyndelse af agenturets virksomhed og 
fastsættelse af dets hjemsted
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Instituttet skal være operationelt senest 12 
måneder efter nærværende forordnings 
ikrafttræden.

Agenturet skal være operationelt senest 12 
måneder efter nærværende forordnings 
ikrafttræden. Dets hjemsted fastlægges 
senest seks måneder efter forordningens 
ikrafttræden ved en supplerende 
forordning.

Or. de


