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Návrh doporučení pro druhé čtení (PE 380.807v01-00)
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Společný postoj Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení 
Evropského institutu pro rovnost žen a mužů

Společný postoj Rady (10351/1/06 – C6-0314/2006 – 2005/0017(COD))

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládají Lissy Gröner a Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 14
Čl. 10 odst. 1 písm. c)

c) tří zástupců jmenovaných Radou na 
základě návrhu Komise, kteří nemají 
hlasovací právo, z nichž každý zastupuje 
jednu z následujících skupin:

vypouští se

i) příslušnou nevládní organizaci na úrovni 
Společenství, která má oprávněný zájem 
přispívat k boji proti diskriminaci z důvodu 
pohlaví a k prosazování rovného postavení 
žen a mužů;
ii) organizace zaměstnavatelů na úrovni 
Společenství; a
iii) organizace zaměstnanců na úrovni 
Společenství.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládají Lissy Gröner a Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 15
Článek 10a (nový)

Článek 10a

Sbor odborníků
1. Sbor odborníků se skládá z členů 
zastupujících příslušné orgány zaměřené 
na otázky rovnosti žen a mužů, přičemž 
každý členský stát nominuje jednoho 
zástupce, Evropský parlament nominuje 
dva členy zastupující jiné příslušné 
organizace zaměřené na otázky rovnosti 
žen a mužů a Komise jmenuje tři členy, 
kteří zastupují zúčastněné strany na 
evropské úrovni, z nichž po jednom 
zástupci budou mít :
i) vhodná nevládní organizace na úrovni 
Společenství, která má oprávněný zájem 
přispívat k boji proti diskriminaci na 
základě pohlaví a k prosazování rovnosti 
žen a mužů;
ii) organizace zaměstnavatelů na úrovni 
Společenství; a
iii) organizace zaměstnanců na úrovni 
Společenství.
Členské státy a Komise usilují o vyvážené 
zastoupení mužů a žen ve sboru odborníků.
Zástupce mohou vystřídat náhradníci, kteří 
jsou jmenováni zároveň s nimi.
2. Členové sboru odborníků nesmí být členy 
správní rady.
3. Sbor odborníků podporuje ředitele při 
zajišťování vynikající kvality a nezávislosti 
činnosti institutu.
4. Sbor odborníků představuje
mechanismus pro výměnu informací 
týkajících se otázek rovnosti žen a mužů a 
pro shromažďování poznatků. Zajišťuje 
úzkou spolupráci mezi institutem a 
příslušnými orgány členských států.
5. Sboru odborníků předsedá ředitel nebo 
v jeho nepřítomnosti jeho zástupce 
z institutu. Sbor odborníků se schází 
pravidelně na vyzvání ředitele nebo na 
žádost nejméně jedné třetiny svých členů, a 
to minimálně jednou ročně. Jeho pracovní 
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postupy jsou stanoveny ve vnitřním řádu 
institutu a zveřejní se.
6. Na práci sboru odborníků se podílejí 
zástupci jednotlivých oddělení Komise.
7. Institut poskytne sboru odborníků 
potřebnou technickou a logistickou 
podporu a pro jeho schůze zajistí 
sekretariát.
8. Ředitel může vyzvat odborníky či 
zástupce příslušných hospodářských 
odvětví, zaměstnavatelů, odborů, profesních 
či výzkumných subjektů nebo nevládních 
organizací mající prokazatelné zkušenosti 
v oblastech souvisejících s prací institutu ke 
spolupráci na konkrétních úkolech a 
k účasti na příslušných činnostech sboru 
odborníků.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládajíLissy Gröner a Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 16
Čl. 12 odst. 3 písm. c)

(c) přípravu zasedání správní rady a 
předsednictva;

(c) přípravu zasedání správní rady a sboru 
odborníků;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Lissy Gröner a Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 17
Článek 21

Správní rada přezkoumá závěry hodnocení 
uvedeného v předchozím článku a v případě 
potřeby adresuje Komisi doporučení týkající 
se změny institutu, jeho pracovních metod a 
rozsahu jeho poslání. Komise předá 
hodnotící zprávu a doporučení Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů a zveřejní je. Poté, co budou 
hodnotící zpráva a doporučení 
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přezkoumány, může Komise předložit 
jakékoli pozměňovací návrhy tohoto 
nařízení, jež bude považovat za nezbytné.

přezkoumány, může Komise předložit 
jakékoli návrhy týkající se tohoto nařízení, 
jež bude považovat za nezbytné.

Or. en


