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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 10
Overweging 12

(12) Om dubbel werk te voorkomen moet 
het Instituut zo nauw mogelijk samenwerken 
met alle communautaire programma's en 
organen, met name met de Europese 
Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden , het Europees 
Agentschap voor de veiligheid en de 
gezondheid op het werk , het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding  en een eventueel op te 
zetten Bureau voor de grondrechten.

(12) Om dubbel werk te voorkomen moet 
het Instituut zo nauw mogelijk samenwerken 
met alle communautaire programma's en 
organen, met name met de Europese 
Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden , het Europees 
Agentschap voor de veiligheid en de 
gezondheid op het werk, het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding  en het op te zetten Bureau 
voor de grondrechten.

Or. pt
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Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 11
Overweging 13

(13) Overeenkomstig artikel 3 van het 
Verdrag moet worden gestreefd naar een 
evenwichtige deelname van vrouwen en 
mannen in de raad van bestuur.

(13) Overeenkomstig artikel 3, lid 2 van het 
Verdrag moet worden gestreefd naar een 
evenwichtige deelname van vrouwen en 
mannen in de raad van bestuur.

Or. de

Motivering

Aanpassing van de verwijzing naar het EG-Verdrag aan de verwijzingen in de andere 
overwegingen

Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 12
Artikel 1

Er wordt een Europees Genderinstituut, 
hierna “het Instituut” genoemd, opgericht.

Er wordt een Europees Genderagentschap, 
hierna “het Agentschap” genoemd, 
opgericht.

(Deze wijziging geldt voor de in te dienen 
wetstekst als geheel; goedkeuring van 
onderhavige wijziging betekent dat deze
door de gehele tekst heen moet worden 
aangebracht) 

Or. pt

Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 13
Artikel 3, lid 1, letter a)

a) verzamelt, registreert, analyseert en 
verspreidt het Instituut objectieve, 
betrouwbare en vergelijkbare informatie 
betreffende gendergelijkheid, met inbegrip 
van onderzoeksresultaten die door de 
lidstaten, de instellingen van de 

a) verzamelt, registreert, analyseert en 
verspreidt het Instituut objectieve, 
betrouwbare en vergelijkbare informatie 
betreffende gendergelijkheid, met inbegrip 
van onderzoeksresultaten en beste methodes 
die door de lidstaten, de instellingen van de 
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Gemeenschap, onderzoekscentra, nationale 
organisaties voor gelijke kansen, niet-
gouvernementele organisaties, betrokken 
derde landen en internationale organisaties 
aan het Instituut worden meegedeeld;

Gemeenschap, onderzoekscentra, nationale 
organisaties voor gelijke kansen, niet-
gouvernementele organisaties, betrokken 
derde landen en internationale organisaties 
aan het Instituut worden meegedeeld;

Or. pt

Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 14
Artikel 3, lid 1, letter g bis) (nieuw)

g bis) stelt op grond van het comparatieve 
resultaat van de beste methodes een 
gedragscode op, die bij gendervraagstukken 
voor de besluitvormingskanalen van 
overheidsinstellingen als richtsnoer geldt.

Or. pt

Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 15
Artikel 4, lid 4

4. Het Instituut zorgt ervoor dat de 
verspreide informatie begrijpelijk is voor de 
eindgebruikers.

schrappen

Or. pt

Motivering

Het is onnodig dat de voor-de-hand-liggende taken van overheidsorganen in een verordening 
worden verduidelijkt.

Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 16
Artikel 5

Het Instituut verricht zijn taken Het agentschap bezit administratieve en 
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onafhankelijk van nationale autoriteiten en 
maatschappelijke organisaties of 
groeperingen en is zelfstandig ten opzichte 
van de instellingen van de Gemeenschap.

financiële zelfstandigheid zoals in deze 
verordening wordt voorzien. Bij de 
uitoefening van haar taken handelt zij 
volledig onafhankelijk van nationale 
autoriteiten en maatschappelijke instanties.

Or. pt

Motivering

De taken van het agentschap omvatten niet alleen de uitvoering maar ook de planning. 

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 17
Artikel 5

Onafhankelijkheid van het instituut Onafhankelijkheid van het agentschap
Het Instituut verricht zijn taken 
onafhankelijk van nationale autoriteiten en 
maatschappelijke organisaties of 
groeperingen en is zelfstandig ten opzichte 
van de instellingen van de Gemeenschap.

Het agentschap bezit budgettaire en 
administratieve zelfstandigheid zoals in 
deze verordening wordt voorzien. In dit 
kader oefent zij haar taken in volledige 
zelfstandigheid voor het welzijn van de 
Gemeenschap uit.

Or. de

Motivering

In de eerste zin wordt het beginsel van de budgettaire en administratieve zelfstandigheid van 
het Agentschap verankerd, terwijl tevens moet worden gewezen op de grenzen van die 
autonomie, die uit de verordening zelf blijken.

In de tweede zin wordt de kern van de regeling uit het Commissievoorstel overgenomen. Het 
is echter ongebruikelijk te beklemtonen dat een overheidsorgaan onafhankelijk is van de 
maatschappij; juridisch gezien is het zelfs niet ongevaarlijk, omdat het daar, waar deze 
onafhankelijkheid niet uitdrukkelijk verankerd is, ruimte biedt voor een tegenovergestelde 
conclusie. Overigens dient de formulering aan te sluiten bij juridisch geaccepteerde 
formuleringen zoals bijvoorbeeld die in artikel 213, lid 2, alinea 1 of artikel 247, lid 4, alinea 
1 van het Verdrag. Vooral moet echter de differentiatie tussen "onafhankelijkheid van de 
nationale autoriteiten" en "zelfstandigheid ten opzichte van de instellingen van de 
Gemeenschap" vermeden worden 
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Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 18
Artikel 6

Het Instituut bezit rechtspersoonlijkheid. 
Het geniet in elke lidstaat de ruimste 
handelingsbevoegdheid die in de wetgeving 
van die lidstaat aan rechtspersonen wordt 
toegekend. Het kan met name roerende en 
onroerende goederen verkrijgen of 
vervreemden en in rechte optreden.

Het Agentschap bezit in de Europese 
Gemeenschappen en in elke lidstaat de 
ruimste handelingsbevoegdheid die in de 
wetgeving van die lidstaat aan 
rechtspersonen wordt toegekend. Het kan 
met name roerende en onroerende goederen 
verkrijgen of vervreemden en in rechte 
optreden.

Or. de

Motivering

In het Commissievoorstel worden de formuleringen van artikel 281 en 282 van het EG-
Verdrag overgenomen. Daarmee mist het zijn doel. Artikel 281 van het Verdrag, waaraan zin 
1 ontleend is, heeft betrekking op de volkenrechtelijke rechtspersoonlijkheid van de EG; een 
dergelijke positie moet het agentschap echter niet worden toegekend. De rechtsbevoegdheid 
binnen de lidstaten vloeit al in voldoende mate voort uit de tweede zin, zodat de eerste gemist 
kan worden. In de tweede zin moet slechts een duidelijke aanvulling worden opgenomen dat 
het agentschap ook binnen de rechtsorde van de Gemeenschap handelingsbevoegdheid bezit.  

Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 19
Artikel 8, lid 1

Voor de uitvoering van zijn taken werkt het 
Instituut samen met organisaties in de 
lidstaten, zoals organisaties voor gelijke 
kansen, onderzoekscentra, niet-
gouvernementele organisaties en sociale 
partners, alsmede betrokken organisaties op 
Europees of internationaal niveau en derde 
landen.

Voor de uitvoering van zijn taken werkt het 
Instituut samen met organisaties in de 
lidstaten, zoals organisaties voor gelijke 
kansen, onderzoekscentra, niet-
gouvernementele organisaties, sociale 
partners en opleidingscentra,, alsmede 
betrokken organisaties op Europees of 
internationaal niveau en derde landen.

Or. pt
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Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 20
Artikel 10, lid 2, alinea 2

De Commissie en de Raad streven naar een 
evenwichtige deelname van mannen en 
vrouwen in de raad van bestuur.

De Commissie, het Europees Parlement en 
de Raad streven naar een evenwichtige 
deelname van mannen en vrouwen in de 
raad van bestuur.

Or. de

Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 21
Artikel 10, lid 8

8. De raad van bestuur stelt op basis van een 
voorstel van de directeur en na overleg met 
de Commissie zijn reglement van orde vast.

8. De raad van bestuur stelt op basis van een 
voorstel van de directeur en na overleg met 
de Commissie zijn reglement van orde vast. 
De openbaarmaking van het reglement van 
orde is verplicht. 

Or. pt

Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 22
Artikel 11, lid 4

4. De directeur legt aan de raad van bestuur 
verantwoording af voor het beheer van 
zijn/haar activiteiten en woont diens 
vergaderingen zonder stemrecht bij.

4. De directeur legt aan de raad van bestuur 
verantwoording af voor het beheer van 
zijn/haar activiteiten en woont diens 
vergaderingen zonder stemrecht bij. Hij/zij 
kan bovendien door het Europees 
Parlement of de Raad te allen tijde worden 
opgeroepen voor een hoorzitting over 
kwesties die betrekking hebben op de taken 
van het agentschap.

Or. pt
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Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 23
Artikel 20, lid 1

1. Aan het einde van het derde jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening geeft 
het Instituut opdracht tot een onafhankelijke 
externe evaluatie van zijn functioneren op 
basis van de door de raad van bestuur in 
overleg met de Commissie vastgestelde 
richtsnoeren. Bij de evaluatie wordt bezien 
in hoeverre het Instituut heeft bijgedragen 
tot de bevordering van gendergelijkheid en 
wordt een analyse gemaakt van de effecten 
van de bereikte synergie. Hierbij wordt met 
name gekeken of het nodig is de taken van 
het Instituut aan te passen of uit te breiden, 
en wat de financiële gevolgen van een 
dergelijke taakuitbreiding zouden zijn. Bij 
de evaluatie wordt rekening gehouden met 
de opvattingen van de belanghebbenden op 
zowel communautair als nationaal niveau.

1. Aan het einde van het derde jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening geeft 
het Instituut opdracht tot een onafhankelijke 
externe evaluatie van zijn functioneren op 
basis van de door de raad van bestuur in 
overleg met de Commissie vastgestelde 
richtsnoeren. Bij de evaluatie wordt bezien 
in hoeverre het Instituut heeft bijgedragen 
tot de bevordering van gendergelijkheid en 
wordt een analyse gemaakt van de 
kosteneffectiviteit van het Agentschap ten 
opzichte van de uitvoering van 
overeenkomstige taken door andere 
organen die op Unieniveau voor deze sector 
verantwoordelijk zijn.

Or. pt

Amendement ingediend door Maria da Assunção Esteves

Amendement 24
Artikel 21

De raad van bestuur bestudeert de 
conclusies van de in het vorige artikel 
genoemde evaluatie en doet de Commissie 
waar nodig aanbevelingen voor 
veranderingen in het Instituut, zijn 
werkmethoden en zijn opdracht.
De Commissie zendt het evaluatieverslag en 
de aanbevelingen toe aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's en maakt ze 
openbaar. Na bestudering van het 
evaluatieverslag en de aanbevelingen kan
de Commissie voorstellen voor wijzigingen 
van deze verordening voorleggen indien zij 

De Commissie zendt het evaluatieverslag toe 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en 
het Comité van de Regio's en maakt ze 
openbaar. Na bestudering van het 
evaluatieverslag dient de Commissie 
eventueel een voorstel in voor de herziening 
van deze verordening. Indien de Commissie 
het voortbestaan van het agentschap in 
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die nodig acht. verband met de vastgestelde doeleinden niet 
langer gerechtvaardigd acht, kan zij 
voorstellen de verordening te schrappen. 
Het Europees Parlement en de Raad 
onderzoeken op grond van dit voorstel of de 
verordening herzien dan wel geschrapt 
dient te worden. 

Or. pt

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 25
Artikel 23

Begin van de werkzaamheden van het 
Instituut

Begin van de werkzaamheden en zetel van 
het Agentschap

Het Instituut vangt binnen twaalf maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening zijn werkzaamheden aan.

Het Agentschap vangt binnen twaalf 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening haar werkzaamheden aan. 
Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
wordt door middel van een aanvullende 
verordening vastgesteld waar het 
Agentschap wordt gevestigd.

Or. de


