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A Tanács közös álláspontja (10351/1/06 – C6-0314/2006 – 2005/0017(COD))

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner, Amalia Sartori

Módosítás: 14
10. cikk (1) bekezdés c) pont

c) három, a Bizottság javaslata alapján a 
Tanács által kijelölt, szavazati joggal nem 
rendelkező tag, akik mindegyike a 
következő csoportok egyikét képviseli:

i. megfelelő, közösségi szintű nem 
kormányzati szervezet, amelynek jogos 
érdeke a nemi hovatartozáson alapuló 
megkülönböztetés elleni küzdelemhez való 
hozzájárulás és a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása;
ii. közösségi szintű munkaadói szervezetek; 
és
iii. közösségi szintű munkavállalói 
szervezetek.

törölve

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner, Amalia Sartori

Módosítás: 15
10a. cikk (új)

10a. cikk
A szakértői fórum

(1) A szakértői fórum a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekre 
szakosodott illetékes szervek tagállamok 
által kijelölt egy-egy képviselőjéből, a 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
kérdésekre szakosodott illetékes szervezetek 
Európai Parlament által kijelölt két 
képviselőjéből, valamint a Bizottság által 
kijelölt, […] három olyan képviselőből áll, 
akik az európai szinten érdekelt feleket 
képviselik, az alábbiak egy-egy 
képviselőjével:
i. megfelelő, közösségi szintű nem 
kormányzati szervezet, amelynek jogos 
érdeke a nemi hovatartozáson alapuló 
megkülönböztetés elleni küzdelemhez való 
hozzájárulás és a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása;
ii. közösségi szintű munkaadói szervezetek; 
és
iii  közösségi szintű munkavállalói 
szervezetek.
A Tanács és a Bizottság a férfiak és nők 
kiegyensúlyozott képviseletére törekszik a 
szakértői fórumban.
A képviselők az azonos időben kinevezett 
póttagokkal helyettesíthetők.
(2) A szakértői fórum tagjai nem lehetnek 
tagjai az igazgatótanácsnak.
(3) A szakértői fórum támogatja az 
igazgatót az Intézet tevékenysége 
kiválóságának és függetlenségének 
biztosításában.
(4) A szakértői fórum alkotja a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
kérdésekre vonatkozó információcsere és az 
ismeretgyűjtés mechanizmusát. A fórum 
biztosítja az Intézet és a tagállamok 
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illetékes szervei közötti szoros 
együttműködést. 
(5) A szakértői fórum élén az igazgató áll 
vagy távolléte esetén helyettesként az 
Intézet egy tagja. A szakértői fórum az 
igazgató felkérésére vagy tagjai legalább 
egyharmadának kérelmére rendszeresen, 
évente legalább egyszer ülésezik.Működési 
szabályzatát az Intézet belső szabályzata 
tartalmazza, és azok a nyilvánosság 
számára hozzáférhetők. 
(6) A Bizottság szervezeti egységeinek 
képviselői részt vesznek a szakértői fórum 
munkájában.
(7) Az Intézet biztosítja a szakértői fórum 
részére a szükséges műszaki és logisztikai 
támogatást, valamint ülései során 
titkárságot biztosít a részére. 
(8) Az igazgató felkérheti az érintett 
gazdasági ágazatok, munkáltatók, 
szakszervezetek, szakmai és kutatószervek, 
illetve az Intézet munkájának területén 
elismert tapasztalattal rendelkező nem 
kormányzati szervezetek szakértőit, illetve 
képviselőit, hogy működjenek együtt a 
meghatározott feladatok során, és hogy 
vegyenek részt a szakértői fórum vonatkozó 
tevékenységeiben.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner, Amalia Sartori

Módosítás: 16
12. cikk (3) bekezdés c) pont

c) az igazgatótanács és az elnökség
üléseinek előkészítése;

c) az igazgatótanács és a szakértői fórum
üléseinek előkészítése;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner, Amalia Sartori

Módosítás: 17
21. cikk

Az igazgatótanács megvizsgálja a 20. 
cikkben említett értékelés megállapításait 
és átadja a Bizottságnak az Intézetben, 
annak munkamódszereiben és 
tevékenységei körében szükséges 
változtatásokra vonatkozó ajánlásokat. A 
Bizottság az értékelő jelentést és az 
ajánlásokat továbbítja az Európai 
Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottság és a Régiók 
Bizottsága részére, valamint közzéteszi 
azokat. Az értékelő jelentés és az ajánlások 
megvizsgálása után a Bizottság olyan 
javaslatokat nyújthat be, amelyeket e 
rendelet módosításához szükségesnek ítél.

Az igazgatótanács megvizsgálja a 20. 
cikkben említett értékelés megállapításait 
és átadja a Bizottságnak az Intézetben, 
annak munkamódszereiben és 
tevékenységei körében szükséges 
változtatásokra vonatkozó ajánlásokat. A 
Bizottság az értékelő jelentést és az 
ajánlásokat továbbítja az Európai 
Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottság és a Régiók 
Bizottsága részére, valamint közzéteszi 
azokat. Az értékelő jelentés és az ajánlások 
megvizsgálása után a Bizottság olyan 
javaslatokat nyújthat be, amelyeket e 
rendelethez szükségesnek ítél.
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