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Alteração apresentada por Lissy Gröner e Amalia Sartori

Alteração 14
Artigo 10, nº 1, alínea c)

c) Três membros, sem direito a voto, 
nomeados pelo Conselho, com base numa 
proposta da Comissão, cada um em 
representação de um dos seguintes grupos:

Suprimido

i) Uma organização não-governamental 
competente a nível comunitário que tenha 
um interesse legítimo em contribuir para a 
luta contra a discriminação em razão do 
sexo e para a promoção da igualdade de 
género;
ii) Organizações de entidades patronais a 
nível comunitário; e
iii) Organizações de trabalhadores a nível 
comunitário;

Or. en
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Alteração apresentada por Lissy Gröner e Amalia Sartori

Alteração 15
Artigo 10 bis (novo)

Artigo 10º
Fórum de Peritos

O Fórum de Peritos é composto por 
representantes de entidades competentes 
especializadas em questões de igualdade de 
género, cada um dos quais designado por
cada Estado-Membro, por dois
representantes de outras organizações 
pertinentes especializadas em questões de 
igualdade de género designados pelo 
Parlamento Europeu e por três 
representantes das partes interessadas a 
nível europeu, nomeados pela Comissão, 
dos quais: 
(i) um em representação de uma 
organização não governamental 
competente a nível comunitário com 
interesse legítimo em contribuir para o 
combate à discriminação em razão do sexo
e para a promoção da igualdade de género;  
(ii) um em representação das associações 
patronais a nível comunitário; 
(iii) um em representação das organizações 
de trabalhadores a nível comunitário.
Os Estados-Membros e a Comissão 
procurarão obter uma representação 
equilibrada entre homens e mulheres no 
Fórum de Peritos.
Os representantes podem ser substituídos 
por suplentes, nomeados simultaneamente.
2. Os membros do Fórum de Peritos não 
podem ser membros do Conselho de 
Administração.
3. O Fórum de Peritos presta apoio ao 
Director na garantia da excelência e 
independência das actividades do Instituto.
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4. O Fórum de Peritos constitui um 
mecanismo ao serviço do intercâmbio de 
informações relativas às questões da
igualdade de género e da utilização comum 
dos conhecimentos e assegura a estreita 
cooperação entre o Instituto e os organismos 
competentes dos Estados-Membros.

5. O Fórum de Peritos é presidido pelo 
Director ou, na sua ausência, por um 
suplente designado de entre os membros do 
Instituto e deve reunir-se regularmente, e 
pelo menos uma vez por ano, a convite do 
Director ou a pedido de, pelo menos, um 
terço dos seus membros. Os procedimentos 
do funcionamento do Fórum de Peritos são 
especificados no seu regulamento interno e 
tornados públicos.
6. Nos trabalhos do Fórum de Peritos 
participam também representantes dos 
serviços da Comissão.
7. O Instituto presta ao Fórum de Peritos o 
apoio técnico e logístico necessário e 
assegura o secretariado das suas reuniões.
8. O Director pode convidar peritos ou 
representantes dos sectores económicos 
pertinentes, empregadores, sindicatos, 
organismos profissionais ou de 
investigação ou ainda organizações não
governamentais com experiência 
reconhecida em áreas relacionadas com a 
actividade do Instituto a colaborarem em 
tarefas específicas e participarem nas 
actividades relevantes do Fórum de Peritos.

Or. en

Alteração apresentada por Lissy Gröner e Amalia Sartori

Alteração 16
Artigo 12, nº 3, alínea c)

c) Preparar as reuniões do Conselho de 
Administração e da Mesa;

c) Preparar as reuniões do Conselho de 
Administração e do Fórum de Peritos;
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Or. en

Alteração apresentada por Lissy Gröner e Amalia Sartori

Alteração 17
Artigo 21

O Conselho de Administração do Instituto 
examina as conclusões da avaliação referida 
no artigo 20.º e, se necessário, transmite à 
Comissão recomendações relativas a 
mudanças a operar no Instituto, nos seus 
métodos de trabalho e nas suas atribuições. 
A Comissão transmite o relatório de 
avaliação e as recomendações ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões e torna-os públicos. Depois de 
analisar o relatório de avaliação e as 
recomendações, a Comissão pode apresentar 
as propostas de alteração do presente 
regulamento que considere necessárias.

O Conselho de Administração do Instituto 
examina as conclusões da avaliação referida 
no artigo 20.º e, se necessário, transmite à 
Comissão recomendações relativas a 
mudanças a operar no Instituto, nos seus 
métodos de trabalho e nas suas atribuições. 
A Comissão transmite o relatório de 
avaliação e as recomendações ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões e torna-os públicos. Depois de 
analisar o relatório de avaliação e as 
recomendações, a Comissão pode apresentar 
as propostas que considere necessárias ao
presente regulamento.

Or. en


