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Ändringsförslag från Lissy Gröner och Amalia Sartori

Ändringsförslag 14
Artikel 10, punkt 1, led c

c) tre ledamöter utan rösträtt, vilka skall 
utses av rådet på förslag från 
kommissionen, och som var och en skall 
företräda en av följande grupper:

utgår

i) En relevant icke statlig organisation på 
gemenskapsnivå med ett legitimt intresse av 
att bekämpa könsdiskriminering och 
främja jämställdhet.
ii) Arbetsgivarorganisationer på 
gemenskapsnivå.
iii) Arbetstagarorganisationer på 
gemenskapsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag från Lissy Gröner och Amalia Sartori

Ändringsförslag 15
Artikel 10a (ny)

Artikel 10a
Expertforum

1. Expertforumet skall bestå av ledamöter 
från behöriga organ som är specialiserade 
på jämställdhetsfrågor och en företrädare 
skall utses av varje medlemsstat, 
två ledamöter som företräder andra 
relevanta organisationer som arbetar med 
jämställdhetsfrågor och som utses av 
Europaparlamentet, samt tre ledamöter 
som skall utses av kommissionen och 
företräda berörda parter på europeisk 
nivå, med en företrädare från var och 
en av följande grupper:
i) En lämplig icke-statlig organisation på 
gemenskapsnivå med ett legitimt intresse 
av att bekämpa könsdiskriminering och 
främja jämställdhet.
ii) Arbetsgivarorganisationer på 
gemenskapsnivå.
iii) Arbetstagarorganisationer på 
gemenskapsnivå.
Medlemsstaterna och kommissionen skall 
sträva efter att nå en jämn könsfördelning 
i expertforumet.
Företrädarna får ersättas av suppleanter 
utsedda vid samma tillfälle.
2. Ledamöterna i expertforumet får inte 
vara styrelseledamöter.
3. Expertforumet skall stödja direktören 
när det gäller att garantera kompetens 
och oberoende för institutets verksamhet.
4. Expertforumet skall vara en mekanism 
för att utbyta information om 
jämställdhetsfrågor och sammanföra 
kunskaper. Forumet skall se till att 
institutet samarbetar nära med behöriga 
organ i medlemsstaterna.
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5. Direktören skall vara ordförande i 
expertforumet; i dennes frånvaro skall 
en företrädare för institutet vara 
tillförordnad ordförande. Forumet skall 
hålla regelbundna sammanträden minst 
en gång per år efter kallelse från 
direktören eller på begäran av minst 
en tredjedel av forumets ledamöter. Dess 
arbetsformer skall anges i institutets 
interna regler och skall offentliggöras.
6. Företrädare för kommissionens 
avdelningar skall delta i expertforumets 
arbete.
7. Institutet skall tillhandahålla 
expertforumet nödvändigt tekniskt och 
logistiskt stöd samt sekretariatshjälp vid 
dess möten.
8. Direktören får bjuda in experter eller 
företrädare för relevanta näringsgrenar, 
arbetsgivare, fackliga organisationer, 
yrkes- eller forskningsorganisationer eller 
icke-statliga organisationer med erkända 
erfarenheter från ämnesområden med 
anknytning till institutets verksamhet för 
att samarbeta om särskilda uppgifter och 
delta i relevant verksamhet inom 
expertforumet.

Or. en

Ändringsförslag från Lissy Gröner och Amalia Sartori

Ändringsförslag 16
Artikel 12, punkt 3, led c

c) Förbereda styrelse- och presidiemöten. c) Förbereda styrelsemöten och möten i 
expertforumet.

Or. en
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Ändringsförslag från Lissy Gröner och Amalia Sartori

Ändringsförslag 17
Artikel 21

Styrelsen skall granska slutsatserna av den 
utvärdering som avses i artikel 20 och lämna 
sådana rekommendationer till kommissionen 
som kan behövas avseende förändringar av 
institutet, dess arbetsmetoder och dess 
uppdrag. Kommissionen skall 
vidarebefordra utvärderingsrapporten och 
rekommendationerna till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén samt 
offentliggöra dessa handlingar. Efter 
granskning av utvärderingsrapporten och 
rekommendationerna får kommissionen 
lägga fram förslag som den anser 
nödvändiga till ändringar av denna 
förordning.

Styrelsen skall granska slutsatserna av den 
utvärdering som avses i artikel 20 och lämna 
sådana rekommendationer till kommissionen 
som kan behövas avseende förändringar av 
institutet, dess arbetsmetoder och dess 
uppdrag. Kommissionen skall 
vidarebefordra utvärderingsrapporten och 
rekommendationerna till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén samt 
offentliggöra dessa handlingar. Efter 
granskning av utvärderingsrapporten och 
rekommendationerna får kommissionen 
lägga fram förslag som den anser 
nödvändiga rörande denna förordning.

Or. en
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