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Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag af Lissy Gröner og Amalia Sartori 

Ændringsforslag 14
Artikel 10, stk. 1, litra c

c) tre medlemmer uden stemmeret, der 
udpeges af Rådet på forslag af 
Kommissionen, og som hver især 
repræsenterer en af følgende grupper:

udgår

i) relevante ikke-statslige organisationer på 
fællesskabsplan, som har en legitim 
interesse i at bidrage til bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grundlag af køn og 
fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder
ii) arbejdsgiverorganisationer på 
fællesskabsplan og
iii) arbejdstagerorganisationer på 
fællesskabsplan.

Or. en
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Ændringsforslag af Lissy Gröner og Amalia Sartori 

Ændringsforslag 15
Artikel 10 a (ny)

Artikel 10
Ekspertforum

1. Ekspertforummet består af medlemmer 
fra kompetente organer, som har 
specialiseret sig i spørgsmål vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder, idet 
hver enkelt medlemsstat udpeger én 
repræsentant, Europa-Parlamentet udpeger
to repræsentanter, der repræsenterer
relevante organisationer, som har 
specialiseret sig i spørgsmål vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder, og 
Kommissionen udpeger tre medlemmer, der
repræsenterer berørte parter på europæisk 
plan med én repræsentant hver fra:
(i) en relevant ikke-statslig organisation på 
fællesskabsplan med en legitim interesse i 
bekæmpelse af forskelsbehandling på 
grund af køn og fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder
(ii) arbejdsgiveorganisationer på 
fællesskabsplan
(iii) arbejdstagerorganisationer på 
fællesskabsplan.
Medlemsstaterne og Kommissionen 
tilstræber en afbalanceret repræsentation 
mellem mænd og kvinder i 
ekspertforummet.
Repræsentanterne kan erstattes med 
suppleanter, som udpeges samtidig.
2. Et medlem af ekspertforummet kan ikke 
være medlem af bestyrelsen.
3. Ekspertforummet bistår direktøren med 
at sikre kompetence og uafhængighed i 
forbindelse med instituttets aktiviteter.
4. Ekspertforummet opretter en mekanisme 
til udveksling af oplysninger vedrørende 
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ligestilling mellem mænd og kvinder og 
samling af viden. Det sikrer tæt samarbejde 
mellem instituttet og kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne. 
5. Ekspertforummet har direktøren som 
formand eller, i dennes fravær, en 
stedfortræder fra instituttet. Det mødes 
regelmæssigt efter indkaldelse fra 
direktøren eller efter anmodning fra mindst 
en tredjedel af dets medlemmer, dog mindst 
en gang om året. Procedurerne for 
instituttets virksomhed fastsættes i 
instituttets forretningsorden og 
offentliggøres.
6. Repræsentanter for Kommissionens 
tjenestegrene deltager i ekspertforummets
arbejde.
7. Instituttet yder ekspertforummet den 
nødvendige tekniske og logistiske bistand 
og varetager sekretariatsfunktionen i 
forbindelse med møderne.
8. Direktøren kan indbyde eksperter eller 
repræsentanter for relevante økonomiske 
sektorer, arbejdsgivere, fagforeninger, 
faglige eller videnskabelige organer eller 
ikke-statslige organisationer med 
anerkendt ekspertise af relevans for 
instituttets arbejde til at samarbejde om 
bestemte opgaver og til at deltage i de 
relevante aktiviteter i ekspertforummet.

Or. en

Ændringsforslag af Lissy Gröner og Amalia Sartori 

Ændringsforslag 16
Artikel 12, stk. 3, litra c

c) forberedelse af bestyrelsens og 
forretningsudvalgets møder

c) forberedelse af bestyrelsens og 
ekspertforummets møder

Or. en
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Ændringsforslag af Lissy Gröner og Amalia Sartori 

Ændringsforslag 17
Artikel 21

Bestyrelsen gennemgår konklusionerne af 
evalueringen, som er nævnt i artikel 20, og 
retter i givet fald henstillinger til 
Kommissionen om ændringer i instituttet, 
dets arbejdsgange og dets kommissorium. 
Kommissionen sender evalueringsrapporten 
og henstillingerne til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget og 
offentliggør dem. Efter at have gennemgået 
evalueringsrapporten og henstillingerne kan 
Kommissionen forelægge de forslag til 
ændringer af denne forordning, som den 
finder nødvendige.

Bestyrelsen gennemgår konklusionerne af 
evalueringen, som er nævnt i artikel 20, og 
retter i givet fald henstillinger til 
Kommissionen om ændringer i instituttet, 
dets arbejdsgange og dets kommissorium. 
Kommissionen sender evalueringsrapporten 
og henstillingerne til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget og 
offentliggør dem. Efter at have gennemgået 
evalueringsrapporten og henstillingerne kan 
Kommissionen forelægge de forslag 
vedrørende denne forordning, som den 
finder nødvendige.

Or. en


