
AM\642432FI.doc PE 382.341v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

29.11.2006 PE 382.341v01-00

TARKISTUKSET 14-17

Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 380.807v01-00)
Lissy Gröner ja Amalia Sartori
neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
antamiseksi Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta
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Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Lissy Gröner ja Amalia Sartori

Tarkistus 14
10 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) kolme jäsentä, joilla ei ole äänioikeutta, 
jotka neuvosto nimeää komission 
ehdotuksesta ja joista kukin edustaa yhtä 
seuraavista ryhmistä:

Poistetaan.

i) asianmukainen valtiosta riippumaton 
yhteisön tasolla toimiva järjestö, jolla on 
oikeutettua etua myötävaikuttaa 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjumiseen ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen;
ii) yhteisön tason työnantajajärjestöt; ja
iii) yhteisön tason työntekijäjärjestöt.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lissy Gröner ja Amalia Sartori

Tarkistus 15
10 a artikla (uusi)

10 a artikla
Asiantuntijaryhmä

1. Asiantuntijaryhmässä on jäsenenä yksi 
kunkin jäsenvaltion nimeämä jäsen tasa-
arvokysymyksiin erikoistuneista 
toimivaltaisista elimistä, kaksi Euroopan 
parlamentin nimeämää muita 
asiaankuuluvia tasa-arvokysymyksiin 
erikoistuneita järjestöjä edustavaa jäsentä 
sekä kolme komission nimittämää jäsentä, 
jotka edustavat Euroopan tason 
asianomaisia osapuolia ja joista kukin 
edustaa yhtä seuraavista:
i) asianmukainen valtiosta riippumaton 
yhteisön tasolla toimiva järjestö, jolla on 
oikeutettua etua myötävaikuttaa 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjumiseen ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen,
ii) yhteisön tason työnantajajärjestöt ja
iii) yhteisön tason työntekijäjärjestöt.
Jäsenvaltiot ja komissio pyrkivät saamaan 
asiantuntijaryhmän jäseniksi tasapuolisesti 
miehiä ja naisia.
Jäseniä voivat edustaa varajäsenet, jotka 
nimetään samanaikaisesti.
2. Asiantuntijaryhmän jäsenet eivät saa 
olla hallintoneuvoston jäseniä.
3. Asiantuntijaryhmä avustaa johtajaa 
varmistettaessa, että instituutin toiminta on 
korkealuokkaista ja riippumatonta.
4. Asiantuntijaryhmä muodostaa puitteet 
tasa-arvonäkökohtia koskevaa 
tietojenvaihtoa ja tietojen yhteen 
kokoamista varten. Se varmistaa, että 
instituutti ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
elimet tekevät tiivistä yhteistyötä.
5. Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana on 
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johtaja tai hänen poissa ollessaan hänen 
sijaisensa instituutista. Ryhmä kokoontuu 
säännöllisesti vähintään kerran vuodessa 
johtajan kutsusta tai vähintään jäsenten 
kolmasosan pyynnöstä. Sen 
toimintamenettelyt vahvistetaan instituutin 
sisäisissä säännöissä ja julkistetaan.
6. Komission yksiköiden edustajat 
osallistuvat asiantuntijaryhmän 
työskentelyyn.
7. Instituutti tarjoaa asiantuntijaryhmälle 
tarvittavaa teknistä ja logistista tukea ja 
huolehtii sen kokousten 
sihteeristöpalveluista.
8. Johtaja voi kutsua asiantuntijoita tai 
edustajia asiaan liittyviltä elinkeinoelämän 
aloilta, työnantajajärjestöistä, 
ammattijärjestöistä, toimialajärjestöistä tai 
tutkimuselimistä tai valtiosta 
riippumattomista järjestöistä, joilla on 
tunnustetusti kokemusta instituutin työhön 
liittyviltä aloilta, tekemään yhteistyötä 
erityistehtävien parissa ja osallistumaan 
asiantuntijaryhmän tiettyihin toimiin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lissy Gröner ja Amalia Sartori

Tarkistus 16
12 artiklan 3 kohdan c alakohta

c) hallintoneuvoston ja puheenjohtajiston
kokousten valmistelusta;

c) hallintoneuvoston ja asiantuntijaryhmän
kokousten valmistelusta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lissy Gröner ja Amalia Sartori

Tarkistus 17
21 artikla

Hallintoneuvosto tarkastelee 20 artiklassa Hallintoneuvosto tarkastelee 20 artiklassa 
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mainitun arvioinnin päätelmiä ja antaa 
tarvittaessa komissiolle suosituksia 
instituutin ja sen työskentelytapojen ja 
toimenkuvan muuttamiseksi. Komissio 
toimittaa arviointia koskevan kertomuksen ja 
suositukset Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
ja julkistaa ne. Arviointikertomuksen ja 
suositusten tarkastelun jälkeen komissio voi 
ehdottaa tarpeellisiksi katsomiaan 
muutoksia tähän asetukseen.

mainitun arvioinnin päätelmiä ja antaa 
tarvittaessa komissiolle suosituksia 
instituutin ja sen työskentelytapojen ja 
toimenkuvan muuttamiseksi. Komissio 
toimittaa arviointia koskevan kertomuksen ja 
suositukset Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
ja julkistaa ne. Arviointikertomuksen ja 
suositusten tarkastelun jälkeen komissio voi 
esittää tarpeellisiksi katsomiaan ehdotuksia
tähän asetukseen liittyen.

Or. en


