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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 12

(12) Inštitut je kar najtesneje povezan z 
vsemi programi in organi Skupnosti, da se 
prepreči podvajanje, zlasti v zvezi z 
Evropsko fundacijo za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer, Evropsko 
agencijo za varnost in zdravje pri delu, 
Evropskim centrom za razvoj poklicnega 
usposabljanja in katero koli prihodnjo 
agencijo za temeljne pravice.

(12) Inštitut je kar najtesneje povezan z 
vsemi programi in organi Skupnosti, da se 
prepreči podvajanje, zlasti v zvezi z 
Evropsko fundacijo za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer, Evropsko 
agencijo za varnost in zdravje pri delu, 
Evropskim centrom za razvoj poklicnega 
usposabljanja in prihodnjo agencijo za 
temeljne pravice.

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 13
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(13) V skladu s členom 3 Pogodbe je 
ustrezno zagotoviti spodbujanje 
uravnotežene zastopanosti moških in žensk v 
upravnem odboru.

(13) V skladu s členom 3(2) Pogodbe je 
ustrezno zagotoviti spodbujanje 
uravnotežene zastopanosti moških in žensk v 
upravnem odboru.

Or. de

Obrazložitev

Prilagoditev natančnosti reference na Pogodbo ES glede na reference v drugih uvodnih 
izjavah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 12
Člen 1

Ustanovi se Evropski inštitut za enakost 
med spoloma (v nadaljnjem besedilu 
„Inštitut“).

Ustanovi se Evropska agencija za enakost 
med spoloma (v nadaljnjem besedilu 
„Agencija“).
(Ta sprememba velja za celotno 
zakonodajno besedilo. Če se predlog 
spremembe sprejme, je treba ustrezno 
popraviti celotno besedilo.)

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 13
Člen 3, odstavek 1, točka a

(a) zbira, evidentira, analizira in razširja 
ustrezne objektivne, zanesljive in primerljive 
podatke v zvezi z enakostjo med spoloma, 
vključno z rezultati raziskav, ki mu jih 
sporočijo države članice, institucije 
Skupnosti, raziskovalni centri, nacionalni 
organi za vprašanja enakosti med spoloma, 
nevladne organizacije, ustrezne tretje države 
in mednarodne organizacije;

(a) zbira, evidentira, analizira in razširja 
ustrezne objektivne, zanesljive in primerljive 
podatke v zvezi z enakostjo med spoloma, 
vključno z rezultati raziskav in najboljšimi 
praksami, ki mu jih sporočijo države 
članice, institucije Skupnosti, raziskovalni 
centri, nacionalni organi za vprašanja 
enakosti med spoloma, nevladne 
organizacije, ustrezne tretje države in 
mednarodne organizacije;

Or. pt
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 14
Člen 3, odstavek 1, točka ga (novo)

(ga) na podlagi primerjalnih rezultatov 
najboljših praks pripravi kodeks ravnanja, 
ki bo usmerjal poti odločanja javnih oblasti 
na področju enakosti;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 15
Člen 4, odstavek 4

4. Inštitut zagotovi, da so posredovani 
podatki razumljivi končnim uporabnikom.

črtano

Or. pt

Obrazložitev

V uredbi ni potrebno razlagati očitnih nalog javnih ustanov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 16
Člen 5

Inštitut izvaja svoje dejavnosti neodvisno od 
nacionalnih organov in civilne družbe ter je 
neodvisen od ustanov Skupnosti.

Agencija je upravno in finančno 
avtonomna, kot je predvideno v tej uredbi. 
Pri izvajanju svojega dela je neodvisna od 
kakršnega koli vpliva nacionalnih organov
in instanc civilne družbe.

Or. pt

Obrazložitev

Izvajanje dela Agencije obsega izvajanje dejavnosti, pa tudi načrtovanje.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 17
Člen 5

Neodvisnost Inštituta Neodvisnost Agencije
Inštitut izvaja svoje dejavnosti neodvisno od 
nacionalnih organov in civilne družbe ter je 
avtonomen od ustanov Skupnosti.

Agencija je proračunsko in upravno 
avtonomna, kot je določeno v tej uredbi. V 
tem okviru izvaja svoje dejavnosti
popolnoma neodvisno v splošno dobro 
Skupnosti.

Or. de

Obrazložitev

V prvem stavku te določbe bi bilo zapisano načelo proračunske in upravne avtonomije 
Agencije, hkrati pa bi opozorili na omejenost te avtonomije, ki se kaže v sami uredbi.

Drugi stavek v bistvu povzema ureditveno idejo predloga Komisije. Vendarle je nenavadno 
poudarjati neodvisnost javnoupravne ustanove od civilne družbe; pravno gledano obstaja 
celo nevarnost, da se tam, kjer ta neodvisnost ni izrecno zapisana, pojavi ravno nasprotni 
zaključek. Sicer naj bi se besedilo držalo pravno preizkušenih formulacij, kot so npr. v 
pododstavku 1 odstavka 2 člena 213 oziroma pododstavku 1 odstavka 4 člena 247 Pogodbe 
ES. Predvsem pa se je treba ogniti razlikovanju med "neodvisnostjo od nacionalnih oblasti" 
ter med "avtonomijo od institucij Skupnosti".

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 18
Člen 6

Inštitut je pravna oseba. V vseh državah 
članicah ima najširšo pravno sposobnost, ki 
jo pravnim osebam priznava nacionalna 
zakonodaja. Zlasti lahko pridobiva premično 
in nepremično premoženje ali z njim 
razpolaga ter je lahko stranka v sodnem 
postopku.

Agencija ima v Evropskih skupnostih in v 
vseh državah članicah najširšo pravno 
sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava 
nacionalna zakonodaja. Zlasti lahko 
pridobiva premično in nepremično 
premoženje ali z njim razpolaga ter je lahko 
stranka v sodnem postopku.

Or. de
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Obrazložitev

Predlog Komisije prevzema formulacije iz členov 281 in 282 Pogodbe ES. S tem strelja mimo 
cilja. Člen 281 Pogodbe ES, iz katerega prihaja prvi stavek, se nanaša na ES kot mednarodno 
pravno osebo; ta pa naj bi Agenciji ne bila podeljena. Državna pravna sposobnost je dovolj 
izkazana že v drugem stavku, zato je prvi stavek nepotreben. Drugi stavek bi bilo treba dodati 
samo pojasnilo, da je Agencija tudi v pravnem sistemu Skupnosti pravno sposobna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 19
Člen 8, odstavek 1

1. Inštitut pri izvajanju nalog sodeluje z 
organizacijami v državah članicah, kot so 
organi za vprašanja enakosti, raziskovalni 
centri, nevladne organizacije, socialni 
partnerji, ter z ustreznimi organizacijami na 
evropski ali mednarodni ravni in s tretjimi 
državami.

1. Inštitut pri izvajanju nalog sodeluje z 
organizacijami v državah članicah, kot so 
organi za vprašanja enakosti, raziskovalni 
centri, nevladne organizacije, socialni 
partnerji in centri za poklicno 
usposabljanje, ter z ustreznimi 
organizacijami na evropski ali mednarodni 
ravni in s tretjimi državami.

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 20
Člen 10, odstavek 2, pododstavek 2

Komisija in Svet si prizadevata doseči 
enakovredno zastopanost moških in žensk v 
odboru.

Komisija, Evropski parlament in Svet si 
prizadevajo doseči enakovredno zastopanost 
moških in žensk v odboru.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 21
Člen 10, odstavek 8

8. Upravni odbor sprejme poslovnik na 
podlagi predloga, ki ga pripravi direktor po 

8. Upravni odbor sprejme poslovnik na 
podlagi predloga, ki ga pripravi direktor po 
posvetovanju s Komisijo. Objava 
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posvetovanju s Komisijo. poslovnika je obvezna.

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 22
Člen 11, odstavek 4

4. Direktor je pri opravljanju svojih 
dejavnosti odgovoren upravnemu odboru in 
se udeležuje njegovih sej brez pravice 
glasovanja.

4. Direktor je pri opravljanju svojih 
dejavnosti odgovoren upravnemu odboru in 
se udeležuje njegovih sej brez pravice 
glasovanja. Direktorja lahko poleg tega 
Evropski parlament ali Svet kadarkoli 
povabita na razpravo o vseh vprašanjih v 
zvezi z dejavnostmi Agencije. 

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 23
Člen 20, odstavek 1

1. Inštitut pred iztekom tretjega leta po 
začetku veljavnosti te uredbe naroči 
neodvisno zunanjo oceno svojih dosežkov 
na podlagi pooblastil, ki jih izda upravni 
odbor v dogovoru s Komisijo. Z 
ocenjevanjem se presodi vpliv Inštituta na 
uveljavljanje enakosti med spoloma, vključi 
se tudi analizo učinka sinergije. Zlasti se 
obravnava morebitno potrebo po spremembi 
ali razširitvi nalog Inštituta, vključno s 
finančnimi posledicami sleherne razširitve 
nalog. Pri oceni se upošteva mnenje 
zainteresiranih strani na ravni Skupnosti in 
nacionalni ravni.

1. Inštitut pred iztekom tretjega leta po 
začetku veljavnosti te uredbe naroči 
neodvisno zunanjo oceno svojih dosežkov 
na podlagi pooblastil, ki jih izda upravni 
odbor v dogovoru s Komisijo. Z 
ocenjevanjem se presodi vpliv Inštituta na 
uveljavljanje enakosti med spoloma, vključi 
se tudi analizo razmerja stroškov in koristi 
obstoja Agencije v primerjavi z izvajanjem 
ustreznih nalog s strani drugih pristojnih 
ustanov na ravni Evropske unije.

Or. pt
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 24
Člen 21

Upravni odbor prouči ugotovitve ocene, 
navedene v prejšnjem členu, in Komisiji 
predloži takšna priporočila, kakršna so 
morebiti potrebna v zvezi s spremembami v 
Inštitutu, njegovimi delovnimi praksami in 
obsegom njegovega poslanstva.
Komisija pošlje poročilo o oceni in 
priporočila Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru 
in Odboru regij ter jih objavi. Komisija 
lahko po proučitvi poročila o oceni in 
priporočil predloži kakršen koli predlog za 
spremembo te uredbe, ki je po njenem 
mnenju potreben.

Komisija pošlje poročilo o oceni 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru 
in Odboru regij ter jih objavi. Komisija po 
proučitvi poročila o oceni po potrebi
predloži predlog za revizijo te uredbe. Če 
Komisija meni, da obstoj Agencije glede na 
zastavljene cilje ni več upravičen, lahko 
predlaga razveljavitev uredbe. Evropski 
parlament in Svet na podlagi tega predloga 
odločita, ali je smiselno spremeniti oziroma 
razveljaviti uredbo.

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 25
Člen 23

Začetek dejavnosti Inštituta Začetek dejavnosti Agencije in določitev 
sedeža

Inštitut začne delovati v dvanajstih mesecih 
od začetka veljavnosti te uredbe. 

Agencija začne delovati v dvanajstih 
mesecih od začetka veljavnosti te uredbe. 
Njen sedež se z dopolnilno uredbo določi v 
šestih mesecih od začetka veljavnosti te 
uredbe.

Or. de
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