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c) trzech członków bez prawa głosu, 
mianowanych przez Radę na podstawie 
wniosku Komisji, z których każdy 
reprezentuje jedną z poniższych grup:
(i) właściwą organizację pozarządową na 
poziomie Wspólnoty, w której 
uzasadnionym interesie leży udział w 
zwalczaniu dyskryminacji ze względu na
płeć i wspieranie równości mężczyzn i 
kobiet;
(ii) organizacje pracodawców na poziomie 
Wspólnoty; i
(iii) organizacje pracowników na poziomie 
Wspólnoty.
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Forum ekspertów
1. Forum ekspertów składa się z członków 
właściwych podmiotów specjalizujących się 
w zagadnieniach równości płci, zebranych 
w następujący sposób: po jednym 
przedstawicielu wyznaczonym przez każde 
państwo członkowskie, dwóch członków 
wskazanych przez Parlament Europejski, 
reprezentujących inne właściwe 
organizacje specjalizujące się w 
zagadnieniach równości płci oraz trzech 
przedstawicieli nominowanych przez 
Komisję i reprezentujących zainteresowane 
strony na szczeblu europejskim, przy czym 
każdy z nich reprezentuje jedną z 
poniższych organizacji:
i) właściwą organizację pozarządową na 
szczeblu Wspólnoty, w której uzasadnionym 
interesie leży udział w zwalczaniu 
dyskryminacji ze względu na płeć i 
wspieranie równouprawnienia;
ii) organizacje pracodawców na szczeblu 
Wspólnoty; oraz 
iii) organizacje pracowników na szczeblu 
Wspólnoty.
Państwa członkowskie i Komisja dążą do 
osiągnięcia parytetowego udziału mężczyzn 
i kobiet w forum ekspertów.
Przedstawiciele mogą być zastępowani 
przez swoich zastępców, mianowanych w 
tym samym czasie.
2. Członkowie forum ekspertów nie mogą 
być członkami zarządu.
3. Forum ekspertów wspiera dyrektora w 
zapewnieniu wysokiego poziomu 
naukowego i niezależności działań 
instytutu.
4. Forum ekspertów stanowi mechanizm 
wymiany informacji dotyczących 
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problematyki równości płci i koncentracji 
zasobów wiedzy. Forum zapewnia ścisłą 
współpracę między instytutem a właściwymi 
organami w państwach członkowskich. 
5. Forum ekspertów przewodniczy dyrektor 
lub, podczas jego/jej nieobecności, zastępca 
dyrektora z ramienia instytutu. Forum 
odbywa regularne posiedzenia, co najmniej 
raz do roku, na zaproszenie dyrektora lub 
na wniosek przynajmniej jednej trzeciej 
jego członków. Procedury działania forum 
określa regulamin wewnętrzny instytutu i 
należy je podać do wiadomości publicznej.
6. Przedstawiciele departamentów Komisji 
uczestniczą w pracach forum ekspertów.
7. Instytut zapewnia forum ekspertów 
niezbędne wsparcie techniczne i logistyczne 
oraz sekretariat do obsługi posiedzeń.
8. Dyrektor może zaprosić ekspertów lub 
przedstawicieli odpowiednich sektorów 
gospodarki, pracodawców, związków 
zawodowych, organizacji zawodowych i 
placówek badawczych oraz organizacji 
pozarządowych posiadających uznane 
doświadczenie w dziedzinach związanych z 
pracą instytutu do współpracy w realizacji 
konkretnych zadań i uczestniczenia w 
stosownych działaniach forum ekspertów.
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c) przygotowywanie posiedzeń Zarządu i 
Biura;

c) przygotowywanie posiedzeń Zarządu i 
forum ekspertów;
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Zarząd analizuje wnioski z oceny 
wspomniane w art. 20 i wydaje niezbędne 
zalecenia dla Komisji dotyczące zmian w 
instytucie, jego praktykach pracy oraz 
zakresie jego misji. Komisja przedkłada 
sprawozdanie z oceny i zalecenia 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów oraz 
podaje je do wiadomości publicznej. Po 
analizie sprawozdania z oceny i zaleceń, 
Komisja może przedłożyć wnioski 
dotyczące zmian, których wprowadzenie w 
niniejszym rozporządzeniu uznaje za 
konieczne.

Zarząd analizuje wnioski z oceny 
wspomniane w art. 20 i wydaje niezbędne 
zalecenia dla Komisji dotyczące zmian w 
instytucie, jego praktykach pracy oraz 
zakresie jego misji. Komisja przedkłada 
sprawozdanie z oceny i zalecenia 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów oraz 
podaje je do wiadomości publicznej. Po 
analizie sprawozdania z oceny i zaleceń, 
Komisja może przedłożyć wnioski 
dotyczące niniejszego rozporządzenia, które
uznaje za konieczne.
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