
AM\642432EL.doc PE 382.341v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

29.11.2006 PE 382.341v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-17

Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 380.807v01-00)
Lissy Gröner και Amalia Sartori
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Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Lissy Gröner και Amalia Sartori

Τροπολογία 14
Άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

γ) τρία μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, που 
διορίζονται από το Συμβούλιο βάσει 
προτάσεως της Επιτροπής, έκαστο των 
οποίων εκπροσωπεί μία από τις ακόλουθες 
ομάδες:

Διαγράφεται

i) σχετική μη κυβερνητική οργάνωση σε 
κοινοτικό επίπεδο, η οποία έχει έννομο 
συμφέρον να συμβάλλει στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου και στην προαγωγή της ισότητας 
των φύλων·
ii) ενώσεις εργοδοτών σε κοινοτικό επίπεδο 
και
iii) ενώσεις εργαζομένων σε κοινοτικό 
επίπεδο.
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Τροπολογία: Lissy Gröner και Amalia Sartori

Τροπολογία 15
Άρθρο 10 α (νέο)

Άρθρο 10
Σώμα Εμπειρογνωμόνων

1. Το Σώμα Εμπειρογνωμόνων απαρτίζεται 
από μέλη αρμοδίων φορέων ειδικευμένων 
σε θέματα ισότητας των φύλων, με βάση 
έναν αντιπρόσωπο διοριζόμενο από κάθε 
κράτος μέλος, δύο μέλη που 
αντιπροσωπεύουν άλλες αρμόδιες 
οργανώσεις ειδικευμένες σε θέματα 
ισότητας των φύλων και που διορίζονται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς 
και τρία μέλη διοριζόμενα από την 
Επιτροπή, τα οποία αντιπροσωπεύουν 
ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, με έναν αντιπρόσωπο κάθε μέρους 
από:
(i) σχετική μη κυβερνητική οργάνωση σε 
κοινοτικό επίπεδο, η οποία έχει έννομο 
συμφέρον να συμβάλλει στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου και στην προαγωγή της ισότητας 
των φύλων·
(ii) ενώσεις εργοδοτών σε κοινοτικό 
επίπεδο· και
(iii) ενώσεις εργαζομένων σε κοινοτικό 
επίπεδο.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή επιδιώκουν 
την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης 
ανδρών και γυναικών στο Σώμα 
Εμπειρογνωμόνων.
Οι εκπρόσωποι δύνανται να 
αντικαθίστανται από αναπληρωτές, οι 
οποίοι διορίζονται ταυτόχρονα.
3. Το Σώμα Εμπειρογνωμόνων επικουρεί 
τον Διευθυντή με σκοπό τη διασφάλιση της 
αριστείας και της ανεξαρτησίας των 
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δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.
4. Το Σώμα Εμπειρογνωμόνων συνιστά 
μηχανισμό για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με την ισότητα των 
φύλων και για τη συγκέντρωση γνώσεων. 
Διασφαλίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ 
του Ινστιτούτου και των αρμόδιων φορέων 
στα κράτη μέλη.
5. Το Σώμα Εμπειρογνωμόνων 
προεδρεύεται από τον Διευθυντή(-ύντρια) 
ή, κατά την απουσία του/της, από 
αναπληρωτή του που προέρχεται από το 
Ινστιτούτο. Συνεδριάζει τακτικά, ύστερα 
από πρόσκληση του Διευθυντή ή κατόπιν 
αιτήματος τουλάχιστον του ενός τρίτου 
των μελών του, τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο. Οι διαδικασίες λειτουργίας του 
καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας του Ινστιτούτου και 
δημοσιεύονται.
6. Στις εργασίες του Σώματος 
Εμπειρογνωμόνων συμμετέχουν 
εκπρόσωποι των υπηρεσιών της 
Επιτροπής.

7. Το Ινστιτούτο παρέχει την τεχνική 
υποστήριξη και τη διοικητική μέριμνα που 
είναι αναγκαίες για το Σώμα 
Εμπειρογνωμόνων και παρέχει 
γραμματειακή υποστήριξη κατά τις 
συνεδριάσεις του.
8. Ο Διευθυντής δύναται να προσκαλεί 
εμπειρογνώμονες ή εκπροσώπους 
ενδιαφερομένων οικονομικών τομέων, 
ενώσεων εργοδοτών, συνδικαλιστικών 
φορέων, επαγγελματικών ή ερευνητικών 
φορέων ή μη κυβερνητικών οργανώσεων 
με αναγνωρισμένη πείρα σε συναφείς με το 
έργο του Ινστιτούτου τομείς με σκοπό τη 
συνεργασία σε ειδικά καθήκοντα και τη 
συμμετοχή τους στις σχετικές 
δραστηριότητες του Σώματος 
Εμπειρογνωμόνων.

Or. en
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Τροπολογία: Lissy Gröner και Amalia Sartori

Τροπολογία 16
Άρθρο 12, παράγραφος 3, στοιχείο γ)

γ) την προετοιμασία των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Προεδρείου·

γ)  την προετοιμασία των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Σώματος 
των Εμπειρογνωμόνων·

Or. en

Τροπολογία: Lissy Gröner και Amalia Sartori

Τροπολογία 17
Άρθρο 21

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 20 και υποβάλλει 
στην Επιτροπή τις συστάσεις που κρίνει 
απαραίτητες για τις μεταβολές στο 
Ινστιτούτο, στις εργασιακές πρακτικές του 
και στο πεδίο της αποστολής του. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 
αξιολόγησης και τις συστάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών και τις δημοσιεύει. Μετά την 
εξέταση της έκθεσης αξιολόγησης και των 
συστάσεων, η Επιτροπή υποβάλει τις 
προτάσεις που κρίνει ενδεδειγμένες για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 20 και υποβάλλει 
στην Επιτροπή τις συστάσεις που κρίνει 
απαραίτητες για τις μεταβολές στο 
Ινστιτούτο, στις εργασιακές πρακτικές του 
και στο πεδίο της αποστολής του. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 
αξιολόγησης και τις συστάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών και τις δημοσιεύει. Μετά την 
εξέταση της έκθεσης αξιολόγησης και των 
συστάσεων, η Επιτροπή υποβάλει τις 
προτάσεις που κρίνει ενδεδειγμένες για τον
παρόντα κανονισμό.

Or. en


