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Amendement ingediend door Lissy Gröner en Amalia Sartori

Amendement 14
Artikel 10, lid 1, letter c)

c) drie leden zonder stemrecht die op basis 
van een voorstel van de Commissie door de 
Raad worden benoemd en die ieder één van 
de volgende groepen vertegenwoordigen:

schrappen

(i) een passende niet-gouvernementele 
organisatie op communautair niveau die 
een legitiem belang heeft bij het helpen 
bestrijden van discriminatie op grond van 
geslacht en het bevorderen van 
gendergelijkheid;
(ii) werkgeversorganisaties op 
communautair niveau; en
(iii) werknemersorganisaties op 
communautair niveau.

Or. en
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Amendement ingediend door Lissy Gröner en Amalia Sartori

Amendement 15
Artikel 10 bis (nieuw)

Artikel 10 bis
Deskundigenforum

1. Het Deskundigenforum bestaat uit 
medewerkers van bevoegde instanties die 
gespecialiseerd zijn in 
gendergelijkheidszaken, waaronder 
vertegenwoordigers die worden 
aangewezen door de lidstaten (één per 
lidstaat), twee leden die door het Europees 
Parlement worden benoemd en die 
organisaties vertegenwoordigen welke 
gespecialiseerd zijn in 
gendergelijkheidszaken, alsmede drie 
leden die door de Commissie worden 
benoemd en de belanghebbenden op 
Europees niveau vertegenwoordigen, met 
telkens één vertegenwoordiger van:
(i) een passende niet-gouvernementele 
organisatie op communautair niveau die 
een legitiem belang heeft bij het helpen 
bestrijden van discriminatie op grond van 
geslacht en het bevorderen van 
gendergelijkheid;
(ii) de werkgeversorganisaties op 
communautair niveau; en
(iii) de werknemersorganisaties op 
communautair niveau.
De lidstaten en de Commissie streven 
naar een evenwichtige deelname van 
vrouwen en mannen in het 
deskundigenforum.
De vertegenwoordigers kunnen zich laten 
vervangen door gelijktijdig benoemde 
plaatsvervangers
2. De leden van het deskundigenforum 
mogen geen lid van de raad van bestuur 
zijn.
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3. Het deskundigenforum helpt de 
directeur het hoge niveau en de 
onafhankelijkheid van de werkzaamheden 
van het Instituut te waarborgen.
4. Het deskundigenforum vormt een 
instantie voor de uitwisseling van 
informatie over gendergelijkheidskwesties 
en voor een bundeling van kennis. Het 
zorgt voor nauwe samenwerking tussen 
het Instituut en de bevoegde organen in 
de lidstaten.
5. Het deskundigenforum wordt 
voorgezeten door de directeur of, indien 
deze afwezig is, door een vervanger 
afkomstig van het Instituut. Het komt 
geregeld, ten minste eenmaal per jaar, 
bijeen, hetzij op uitnodiging van de 
directeur, hetzij op verzoek van ten minste
een derde van de leden. De werkwijze van 
het deskundigenforum wordt vastgelegd 
in het huishoudelijk reglement van het 
Instituut en openbaar gemaakt.
6. Vertegenwoordigers van de diensten 
van de Commissie nemen deel aan de 
werkzaamheden van het 
deskundigenforum.
7. Het Instituut verschaft het 
deskundigenforum de nodige technische 
en logistieke ondersteuning en verzorgt 
het secretariaat van de vergaderingen.
8. De directeur kan deskundigen of 
vertegenwoordigers van relevante 
economische sectoren, werkgevers, 
vakbonden, beroeps- of wetenschappelijke 
organisaties, dan wel niet-
gouvernementele organisaties met een 
bewezen ervaring in disciplines die 
verband houden met de werkzaamheden 
van het Instituut, uitnodigen om aan 
specifieke taken mee te werken en deel te 
nemen aan de relevante activiteiten van 
het deskundigenforum.

Or. en
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Amendement ingediend door Lissy Gröner en Amalia Sartori

Amendement 16
Artikel 12, lid 3, letter c)

c) de voorbereiding van de vergaderingen 
van de raad van bestuur en het dagelijks 
bestuur;

c) de voorbereiding van de vergaderingen 
van de raad van bestuur en het 
deskundigenforum;

Or. en

Amendement ingediend door Lissy Gröner en Amalia Sartori

Amendement 17
Artikel 21

De raad van bestuur bestudeert de 
conclusies van de in het vorige artikel 
genoemde evaluatie en doet de Commissie 
waar nodig aanbevelingen voor 
veranderingen in het Instituut, zijn werk-
methoden en zijn opdracht. De Commissie 
zendt het evaluatieverslag en de 
aanbevelingen toe aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's en maakt ze 
openbaar. Na bestudering van het 
evaluatieverslag en de aanbevelingen kan 
de Commissie voorstellen voor wijzigingen
van deze verordening voorleggen indien zij 
die nodig acht.

De raad van bestuur bestudeert de 
conclusies van de in het vorige artikel 
genoemde evaluatie en doet de Commissie 
waar nodig aanbevelingen voor 
veranderingen in het Instituut, zijn werk-
methoden en zijn opdracht. De Commissie 
zendt het evaluatieverslag en de 
aanbevelingen toe aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's en maakt ze 
openbaar. Na bestudering van het 
evaluatieverslag en de aanbevelingen kan 
de Commissie voorstellen in verband met 
deze verordening voorleggen indien zij die 
nodig acht.

Or. en


