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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 10
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 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 przyszłej Agencji Praw Podstawowych.

Or. pt
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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 11
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 ust. 2 Traktatu 
właściwe jest zapewnienie wsparcia dla 
zrównoważonego uczestnictwa mężczyzn i 
kobiet w składzie Zarządu.

Or. de

Uzasadnienie

Anpassung der Exaktheit des Verweises auf den EG-Vertrag an die Verweise in den anderen 
Erwägungsgründen.

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 12
Artykuł 1

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

Niniejszym ustanawia się Europejską 
Agencję ds. Równości Mężczyzn i Kobiet 
(zwaną dalej „Agencją”).

(Niniejsza poprawka dotyczy całego 
ocenianego tekstu legislacyjnego; jej 
przyjęcie pociągnie za sobą zmiany 
techniczne w całym tekście)

Or. pt

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 13
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 

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

krajowe organy odpowiedzialne za 
zapewnienie równości płci, organizacje 
pozarządowe, odpowiednie państwa trzecie 
oraz organizacje międzynarodowe;

Or. pt

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 14
Artykuł 3 ustęp 1 litera g a) (nowa)

(ga) Na podstawie porównania najlepszych 
praktyk opracowuje kodeks postępowania, 
który służ urzędom państwowym jako 
wzorzec postępowania w zakresie 
równouprawnienia płci.

Or. pt

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 15
Artykuł 4 ustęp 4

Instytut zapewnia, aby rozprzestrzeniane 
informacje były zrozumiałe dla ich 
końcowych użytkowników.

skreślony

Or. pt

Uzasadnienie

Eine Verordnung muss die offensichtlichen Aufgaben der staatlichen Stellen nicht 
ausdrücklich erläutern.

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 16
Artykuł 5

Instytut prowadzi swoje działania 
niezależnie od władz krajowych i 

Agencja, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, jest niezależna w zakresie 
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społeczeństwa obywatelskiego oraz posiada 
autonomię w stosunku do instytucji 
wspólnotowych. 

zarządzania i finansów. Agencja  prowadzi 
swoje działania całkowicie niezależnie od 
władz krajowych i organizacji  
społeczeństwa obywatelskiego.

Or. pt

Uzasadnienie

Die Ausübung der Tätigkeit der Agentur beinhaltet die Ausführung, aber auch die Planung.

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 17
Artykuł 5

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

Zgodnie z postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia Agencja jest niezależna w 
zakresie budżetu i zarządzania. W tych 
ramach prowadzi swą działalność w 
interesie ogólnego dobra Wspólnoty w 
sposób w  pełni niezależny.

Or. de

Uzasadnienie

In Satz 1 dieser Bestimmung sollte der Grundsatz der Haushalts- und Verwaltungsautonomie 
der Agentur verankert werden, wobei zugleich auf die Begrenztheit dieser Autonomie 
verwiesen werden sollte, die sich aus der Verordnung selbst ergibt.

Satz 2 übernimmt im Wesentlichen die Regelungsidee des Kommissionsvorschlags. Allerdings 
ist es unüblich, die Unabhängigkeit einer Stelle der öffentlichen Verwaltung von der 
Zivilgesellschaft zu betonen; juristisch ist dies zudem nicht ungefährlich, da es dort, wo diese 
Unabhängigkeit nicht ausdrücklich verankert ist, zum Umkehrschluss einlädt. Im übrigen 
sollte die Formulierung an rechtlich bewerte Formulierungen wie z.B. die in Artikel 213 
Absatz 2 Unterabsatz 1 oder Artikel 247 Absazt 4 Unterabsatz 1 EG-Vertrag anknüpfen. Vor 
allem aber sollte die Differenzierung zwischen "Unabhängigkeit gegenüber nationalen 
Behörden" und "Autonomie gegenüber den Gemeinschaftsinstitutionen" vermieden werden.
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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 18
Artykuł 6

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 19
Artykuł 8 ustęp 1

Instytut, aby uzyskać pomoc w realizacji 
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. 

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

Or. pt

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 20
Artykuł 10 ustęp 2 akapit 2
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Komisja i Rada dążą do osiągnięcia równego 
udziału mężczyzn i kobiet w Zarządzie. 

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

Or. de

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 21
Artykuł 10 ustęp 8

Zarząd uchwala swój regulamin na 
podstawie propozycji przygotowanej przez 
Dyrektora po zasięgnięciu opinii Komisji.

Zarząd uchwala swój regulamin na 
podstawie propozycji przygotowanej przez 
Dyrektora po zasięgnięciu opinii Komisji. 
Publikacja regulaminu jest obowiązkowa.

Or. pt

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 22
Artykuł 11 ustęp 4

Dyrektor ponosi odpowiedzialność przed 
Zarządem za zarządzanie swoimi 
działaniami i bierze udział w posiedzeniach 
Zarządu bez prawa do głosowania.

Dyrektor ponosi odpowiedzialność przed 
Zarządem za zarządzanie swoimi 
działaniami i bierze udział w posiedzeniach 
Zarządu bez prawa do głosowania. Może on 
w każdym momencie zostać wezwany na 
przesłuchanie przez Parlament Europejski 
lub Radę we wszystkich sprawach 
związanych z działalnością Agencji. 

Or. pt

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 23
Artykuł 20 ustęp 1

Do końca trzeciego roku po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Instytut zleci 
niezależną zewnętrzną ocenę swoich 

Do końca trzeciego roku po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Instytut zleci 
niezależną zewnętrzną ocenę swoich 
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osiągnięć, na podstawie zakresu zadania 
wydanego przez Zarząd w porozumieniu z 
Komisją. Ocena obejmuje wpływ Instytutu 
na wspieranie równości płci oraz analizę 
efektów synergii. W szczególności w ocenie 
zostanie poruszona możliwa konieczność 
zmiany lub rozszerzenia zakresu zadań 
Instytutu, łącznie z implikacjami 
finansowymi rozszerzenia zakresu zadań. 
Ocena bierze pod uwagę opinie 
zainteresowanych stron, zarówno na 
poziomie wspólnotowym, jak i krajowym.

osiągnięć, na podstawie zakresu zadania 
wydanego przez Zarząd w porozumieniu z 
Komisją. Ocena obejmuje wpływ Instytutu 
na wspieranie równości płci oraz analizę 
korzyści i kosztów działania Agencji w 
porównaniu z sytuacją, gdyby odpowiednie 
zadania wykonywały inne odpowiedzialne 
za te zagadnienia instytucje na poziomie 
unijnym.

Or. pt

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 24
Artykuł 21

Zarząd analizuje wnioski z oceny 
wspomniane w poprzednim artykule i jeśli 
będzie to niezbędne, wydaje zalecenia dla 
Komisji dotyczące zmian w Instytucie, jego 
praktykach pracy oraz zakresie misji.
Komisja przedkłada raport z oceny i 
zalecenia dla Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów oraz podaje je do wiadomości 
publicznej. Po analizie raportu z oceny i 
zaleceń, Komisja może przedłożyć wnioski 
dotyczące zmian, jakie uzna za konieczne 
wprowadzić w niniejszym rozporządzeniu

Komisja przedkłada raport z oceny i 
zalecenia dla Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów oraz podaje je do wiadomości 
publicznej. Po analizie raportu z oceny i 
zaleceń, Komisja w razie potrzeby 
przedkłada wniosek o zmianę niniejszego 
rozporządzenia. Jeśli uzna dalsze  istnienie 
Agencji za nieuzasadnione z punktu 
widzenia wyznaczonych celów, może 
wnioskować o uchylenie niniejszego 
rozporządzenia.   Na podstawie tego 
wniosku Parlament Europejski i Rada 
zbadają czy właściwą rzeczą będzie zmiana 
lub uchylenie niniejszego rozporządzenia.

Or. pt
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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 25
Artykuł 23

Rozpoczęcie działalności Instytutu Rozpoczęcie działalności przez Agencję i 
ustalenie jej siedziby.

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

Agencja podejmuje działalność w ciągu 
dwunastu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. W ciągu sześciu 
miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia siedziba jej zostanie 
określona w rozporządzeniu 
uzupełniającym.

Or. de


