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Návrh odporúčania do druhého čítania (PE 380.807v01-00)
Lissy Gröner, Amalia Sartori
Spoločná pozícia Rady na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
zriaďuje Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví

Spoločná pozícia Rady (10351/1/06 – C6-0314/2006 – 2005/0017(COD))

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lissy Gröner, Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 10 odsek 1 bod (c)

(c) traja členovia bez hlasovacieho práva, 
ktorých menuje Rada na návrh Komisie a z
ktorých každý zastupuje jednu z týchto 
skupín:

vypúšťa sa

(ivhodnú mimovládnu organizáciu na 
úrovni Spoločenstva, ktorá má oprávnený
záujem prispieť k boju proti diskriminácii z 
dôvodu pohlavia a k presadzovaniu
rodovej rovnosti;
(ii) organizácií zamestnávateľov na úrovni 
Spoločenstva; a
(iii) organizácií zamestnancov na úrovni 
Spoločenstva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lissy Gröner, Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 10a (nový)

Článok 10

Fórum odborníkov
1. Fórum odborníkov tvoria členovia 
príslušných orgánov, ktoré sa špecializujú 
na otázky rodovej rovnosti, pričom každý 
členský štát vymenuje jedného 
predstaviteľa, dvaja členovia zastupujúci 
iné dôležité organizácie, ktoré sa 
špecializujú na otázky rodovej rovnosti, 
vymenovaní Európskym parlamentom, ako 
aj traja členovia nominovaní Komisiou a 
zastupujúci zainteresované strany na 
európskej úrovni s jedným predstaviteľom 
za každú týchto organizácií:
(i) vhodnú mimovládnu organizáciu na 
úrovni Spoločenstva, ktorá má oprávnený 
záujem prispieť k boju proti diskriminácii z 
dôvodu pohlavia a k presadzovaniu rodovej 
rovnosti;
(ii) organizáciu zamestnávateľov na úrovni 
Spoločenstva; a 
(iii) organizáciu zamestnancov na úrovni 
Spoločenstva.
Cieľom členských štátov a Komisie je 
dosiahnuť vo fóre odborníkov vyvážené 
zastúpenie mužov a žien.
Zástupcov môžu vymeniť náhradníci 
vymenovaní v tom istom čase.
2. Členovia fóra odborníkov nie sú členmi 
správnej rady.
3. Fórum odborníkov podporuje riaditeľa 
pri zabezpečovaní excelentnosti a 
nezávislosti činností inštitútu.
4. Fórum odborníkov predstavuje 
mechanizmus na výmenu informácií o 
otázkach rodovej rovnosti a zber poznatkov. 
Zabezpečuje úzku spoluprácu medzi 
inštitútom a príslušnými orgánmi v 
členských štátoch. 
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5. Fórum odborníkov vedie riaditeľ alebo 
počas neprítomnosti jeho zástupca. Zasadá 
pravidelne po zvolaní riaditeľom alebo na 
žiadosť aspoň jednej tretiny jeho členov a 
najmenej raz ročne. Pracovné postupy sú 
konkretizované vo vnútornom poriadku 
inštitútu a zverejnia sa.
6. Na práci fóra odborníkov sa zúčastňujú 
zástupcovia útvarov Komisie.
7. Inštitút poskytuje pre fórum odborníkov 
potrebnú technickú a logistickú podporu a 
sekretariát na jeho zasadnutia.
8. Riaditeľ môže pozvať odborníkov alebo 
predstaviteľov príslušných hospodárskych 
odvetví, zamestnávateľov, odborových 
zväzov, profesijných či výskumných 
orgánov alebo mimovládnych organizácií, 
ktorí majú uznávané skúsenosti v odboroch 
súvisiacich s prácou inštitútu, aby 
spolupracovali na určitých úlohách 
a podieľali sa na dôležitých činnostiach 
fóra odborníkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lissy Gröner, Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 12 odsek 3 bod (c)

(c) prípravu zasadnutí správnej rady a 
predsedníctva;

(c) prípravu zasadnutí správnej rady a fóra 
odborníkov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lissy Gröner, Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 21

Správna rada preskúma závery hodnotenia 
uvedeného v článku 20 a vydá pre Komisiu
odporúčania, ktoré môžu byť potrebné na 
zmeny v inštitúte, jeho pracovných 
postupoch a rozsahu

Správna rada preskúma závery hodnotenia 
uvedeného v článku 20 a vydá pre Komisiu 
odporúčania, ktoré môžu byť potrebné na 
zmeny v inštitúte, v jeho pracovných 
postupoch a v rozsahu jeho poslania. 



AM\642432SK.doc PE 382.341v01-00 4/4 AM\

SK

jeho poslania. Komisia zašle hodnotiacu 
správu a odporúčania Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov a zverejní ich. Po 
preskúmaní hodnotiacej správy a 
odporúčaní môže Komisia predložiť 
akékoľvek návrhy na zmeny a doplnenia
tohto nariadenia, ktoré pokladá za potrebné.

Komisia zašle hodnotiacu správu a 
odporúčania Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov a zverejní ich. 
Komisia po preskúmaní hodnotiacej správy 
a odporúčaní môže predložiť všetky návrhy 
týkajúce sa tohto nariadenia, ktoré považuje
za potrebné.

Or. en


