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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 10
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 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 το 
μελλοντικό οργανισμό θεμελιωδών 
δικαιωμάτων

Or. pt



PE 367.658v01-00 2/8 AM\594059EL.doc

EL

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 11
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, παράγραφος 2
της Συνθήκης, κρίνεται σκόπιμο να 
προβλεφθεί η ενίσχυση της ισόρροπης 
συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη 
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της ακρίβειας της παραπομπής στη Συνθήκη ΕΚ στις παραπομπές στις άλλες 
αιτιολογικές σκέψεις.

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 12
Άρθρο 1

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

Δυνάμει του παρόντος κανονισμού ιδρύεται 
ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ισότητα των Φύλων (στο εξής καλούμενος 
"ο Οργανισμός").

(Η τροποποίηση αυτή ισχύει για το σύνολο 
του εξεταζόμενου νομοθετικού κειμένου· η 
αποδοχή της συνεπάγεται τεχνικές 
προσαρμογές στο σύνολο του κειμένου)

Or. pt

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 13
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο (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 

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

πρακτικές, 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. pt

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 14
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο (ζ α) (νέο) 

(ζα) καταρτίζει εκκινώντας από το 
συγκριτικό αποτέλεσμα των δόκιμων
διαδικασιών κώδικα συμπεριφοράς, ο 
οποίος χρησιμεύει στους διαύλους λήψεως 
αποφάσεων των κρατικών υπηρεσιών σε 
θέματα ισότητας ως κατευθυντήρια 
γραμμή.

Or. pt

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 15
Άρθρο 4, παράγραφος 4

4. Το Ινστιτούτο διασφαλίζει ότι οι 
διαδιδόμενες πληροφορίες είναι 
κατανοητές από τους τελικούς χρήστες 
τους.

Διαγράφεται

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ένας κανονισμός δεν πρέπει να διευκρινίζει ρητώς τα προφανή καθήκοντα των κρατικών 
υπηρεσιών.
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Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 16
Άρθρο 5

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.

Ο Οργανισμός διαθέτει την εις τον 
κανονισμό προβλεπόμενη διοικητική και 
οικονομική αυτονομία. Ο οργανισμος ασκεί 
τη δραστηριότητά του χωρίς οιαδήποτε 
επιρροή των εθνικών αρχών και των 
φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η άσκηση της δραστηριότητας του Οργανισμού περιλαμβάνει την εκτέλεση αλλά και τον 
σχεδιασμό.

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 17
Άρθρο 5

Ανεξαρτησία του Ινστιτούτου Ανεξαρτησία του Οργανισμού

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.

Ο Οργανισμός διαθέτει δημοσιονομική και 
διοικητική αυτονομία σύμφωνα με τις 
διατάξεις αυτού του κανονισμού. Στο 
πλαίσιο αυτό ασκεί τη δραστηριότητά του 
με πλήρη ανεξαρτησία για το γενικό 
συμφέρον της κοινωνίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση 1 αυτής της διάταξης έπρεπε να κατοχυρωθεί η αρχή της δημοσιονομικής και 
διοικητικής αυτονομίας του Οργανισμού, όπου συγχρόνως θα έπρεπε να γίνει αναφορά στον 
περιορισμένο χαρακτήρα αυτής της αυτονομίας, η οποία προκύπτει από τον ίδιο τον κανονισμό.

Η πρόταση 2 περιλαμβάνει στα κύρια σημεία την ιδέα ρύθμισης της πρότασης της Επιτροπής. 
Ωστόσο δεν είναι σύνηθες, να τονίζεται η ανεξαρτησία μιας υπηρεσίας της δημόσιας διοίκησης 
από την κοινωνία των πολιτών· από νομική άποψη είναι επίσης επικίνδυνο, λόγω του ότι εκεί 
όπου η ανεξαρτησία αυτή δεν κατοχυρώνεται ρητά οδηγεί σε εξ αντιδιαστολής συλλογισμό. 
Εκτός αυτού θα πρέπει η διατύπωση να αναφέρεται σε νομικά δόκιμες διατυπώσεις όπως π.χ. 
αυτής του άρθρου 213, παράγραφος 2 εδάφιο 1 ή του άρθρου 247, παράγραφος 4, εδάφιο 1 της 
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Συνθήκης ΕΚ. Προπάντων όμως θα πρέπει να αποφευχθεί η διαφοροποίηση μεταξύ 
"ανεξαρτησίας έναντι εθνικών αρχών" και "αυτονομίας έναντι κοινοτικών οργάνων".

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 18
Άρθρο 6

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.

Ο Οργανισμός απολαύει στις ευρωπαϊκές 
κοινότητες και 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής υιοθετεί τις διατυπώσεις από τα άρθρα 281 και 282 της Συνθήκης 
ΕΚ. Πραγματοποιεί κατ' αυτόν τον τρόπο υπέρβαση του στόχου. Το άρθρο 281 της Συνθήκης 
ΕΚ, από το οποίο έχει ληφθεί η πρόταση 1, εννοεί τη νομική προσωπικότητα του διεθνούς 
δικαίου της ΕΚ· μια τέτοια ωστόσο δεν θα πρέπει να δοθεί στον Οργανισμό. Η εθνική 
ικανότητα δικαίου προκύπτει ήδη επαρκώς από την πρόταση 2, ούτως ώστε η πρόταση 1 να 
είναι περιττή. Η πρόταση 2 θα πρέπει μόνο να συμπληρωθεί προκειμένου να γίνει σαφέστερο 
ότι ο Οργανισμός έχει και εντός του πλαισίου της έννομης τάξης της Κοινότητας ικανότητα 
δικαίου και δικαιοπρακτική ικανότητα.

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 19
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 
κέντρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
κοινωνικούς εταίρους, καθώς και με 
συναφείς οργανισμούς σε ευρωπαϊκό ή 
διεθνές επίπεδο και με τρίτες χώρες.

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

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 20
Άρθρο 10, παράγραφος 2, εδάφιο 2

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

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

Or. de

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 21
Άρθρο 10, παράγραφος 8

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του βάσει πρότασης 
που καταρτίζεται από το διευθυντή κατόπιν 
διαβούλευσης με την Επιτροπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του βάσει πρότασης 
που καταρτίζεται από το διευθυντή κατόπιν 
διαβούλευσης με την Επιτροπή. Η 
δημοσίευση του κανονισμού είναι 
υποχρεωτική.

Or. pt

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 22
Άρθρο 11, παράγραφος 4

Ο διευθυντής είναι υπόλογος για τη 
διαχείριση των δραστηριοτήτων του στο 
Διοικητικό Συμβούλιο και συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο διευθυντής είναι υπόλογος για τη 
διαχείριση των δραστηριοτήτων του στο 
Διοικητικό Συμβούλιο και συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Μπορεί πέραν αυτού να κλητευθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο ανά πάσα στιγμή για ακρόαση 
όσον αφορά κάθε ζήτημα σε σχέση με τη 
δραστηριότητα του Οργανισμού.
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Or. pt

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 23
Άρθρο 20, παράγραφος 1

1. Έως το τέλος του τρίτου έτους μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, το 
Ινστιτούτο ζητεί τη διενέργεια ανεξάρτητης 
εξωτερικής αξιολόγησης των επιτευγμάτων 
του βάσει συγγραφής υποχρεώσεων που 
εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε 
συμφωνία με την Επιτροπή. Η αξιολόγηση 
εξετάζει τον αντίκτυπο του Ινστιτούτου στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
περιλαμβάνει ανάλυση των συνεργιών. 
Ειδικότερα, εξετάζει την πιθανή ανάγκη 
τροποποίησης ή διεύρυνσης των 
καθηκόντων του Ινστιτούτου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσιονομικών επιπτώσεων μιας τέτοιας 
διεύρυνσης. Η αξιολόγηση συνυπολογίζει 
τις απόψεις των ενδιαφερομένων, τόσο σε 
κοινοτικό όσο και εθνικό επίπεδο.

1. Έως το τέλος του τρίτου έτους μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, το 
Ινστιτούτο ζητεί τη διενέργεια ανεξάρτητης 
εξωτερικής αξιολόγησης των επιτευγμάτων 
του βάσει συγγραφής υποχρεώσεων που 
εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε 
συμφωνία με την Επιτροπή. Η αξιολόγηση 
εξετάζει τον αντίκτυπο του Ινστιτούτου στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
περιλαμβάνει ανάλυση της σχέσης κόστους 
ωφέλειας της ύπαρξης του Οργανισμού σε 
σύγκριση με την άσκηση αντίστοιχων 
καθηκόντων από άλλους για αυτόν τον 
τομέα αρμόδιους φορείς σε επίπεδο της 
Ένωσης.

Or. pt

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 24
Άρθρο 21

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο και 
υποβάλλει στην Επιτροπή τις συστάσεις 
που κρίνει απαραίτητες για τις μεταβολές 
στο Ινστιτούτο, στις εργασιακές πρακτικές 
του και στο πεδίο της αποστολής του.
Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 

αξιολόγησης και τις συστάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 
αξιολόγησης και τις συστάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
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Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών και τις δημοσιεύει. Μετά την 
εξέταση της έκθεσης αξιολόγησης και των 
συστάσεων, η Επιτροπή δύναται να 
υποβάλει τυχόν προτάσεις τροποποίησης 
του παρόντος κανονισμού, εάν το κρίνει 
σκόπιμο.

Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών και τις δημοσιεύει. Μετά την 
εξέταση της έκθεσης αξιολόγησης 
υποβάλλει η Επιτροπή ενδεχομένως 
πρόταση για επανεξέταση αυτού του 
κανονισμού. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
δεν θεωρεί πλέον ως δικαιολογημένη την 
ύπαρξη του Οργανισμού ενόψει των 
καθορισθέντων στόχων, μπορεί να 
προτείνει την κατάργηση του κανονισμού. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εξετάζουν στη βάση αυτής της 
πρότασης, κατά πόσον είναι σκόπιμο ή όχι 
να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τον 
κανονισμό..

Or. pt

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 25
Άρθρο 23

Έναρξη των εργασιών του Ινστιτούτου Έναρξη των δραστηριοτήτων του 
Οργανισμού και καθορισμός της έδρας του

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

Ο Οργανισμός αρχίζει να λειτουργεί εντός 
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η έδρα 
του ορίζεται το αργότερο έξι μήνες μετά 
από αυτή την ημερομηνία με κανονισμό 
που συμπληρώνει τον κανονισμό περί 
ιδρύσεως του Οργανισμού. 

Or. de


