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KORT BEGRUNDELSE

(Vil blive udsendt på et senere tidspunkt)

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Henvisning 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
13, stk. 2, og artikel 141, stk. 3,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
3, stk. 2, artikel 13, stk. 2, og artikel 141, 
stk. 3,

Begrundelse

Med Amsterdam-traktaten er der tilføjet følgende nye stykke 2 til listen over 
fællesskabsaktiviteter, der er nævnt i artikel 3: "I alle de aktiviteter, der er nævnt i denne 
artikel, tilstræber Fællesskabet at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder." Denne nye overordnede målsætning for Fællesskabets virke bør nævnes sammen 
med de artikler, som udgør forslagets egentlige retsgrundlag, for at gøre forslaget 
sammenhængende og mere forståeligt.

Ændringsforslag 2
Artikel 1

Der oprettes et Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder (herefter benævnt 
instituttet).

Der oprettes et Agentur for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder (herefter benævnt 
agenturet).

Begrundelse

Formålet med det foreslåede institut - "... at bistå Fællesskabets institutioner, navnlig 
Kommissionen, og medlemsstaternes myndigheder i forbindelse med bekæmpelse af 
forskelsbehandling ..." - (som defineret i forslagets artikel 2) svarer til definitionen af et 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.



PE 364.987v02-00 4/8 PA\590482DA.doc

DA

"europæisk reguleringsorgan", som udviklet af Kommissionen i årenes løb og for nylig 
anvendt i udkastet til interinstitutionel aftale om rammer for europæiske reguleringsorganer1.

Denne definition omfatter juridiske personer, som lovgivningsmyndigheden har oprettet til at 
deltage i gennemførelsen af en fællesskabspolitik og bidrage til at forbedre den måde, som 
fællesskabslovgivningen anvendes på i hele EU. Et europæisk "reguleringsorgan" har ikke 
nødvendigvis beføjelse til at træffe afgørelser, som har retligt bindende virkninger.

Ordet "institut" giver associationer om et organ, der primært er akademisk, og dækker ikke de 
samlede foranstaltninger, Kommissionens forslag er rettet mod. Det forekommer derfor mere 
hensigtsmæssigt at benævne det nye organ, hvad det er, nemlig et "agentur".

Ændringsforslag 3
Artikel 5

Instituttets uafhængighed Selvstændighed
Instituttet udøver sine aktiviteter 
uafhængigt af nationale myndigheder og 
civilsamfundet og er uafhængigt i forhold 
til Fællesskabets institutioner.

Agenturet nyder administrativ og 
budgetmæssig selvstændighed som fastsat i 
denne forordning. Under udøvelsen af sine 
aktiviteter handler agenturet i fuld 
uafhængighed af nationale myndigheder og 
civilsamfundets instanser.

Begrundelse

Definitionen af graden af agenturets selvstændighed må ikke kunne give anledning til 
misforståelser. Agenturet deltager i sagens natur i EU's offentlige opgaver og har således 
"udøvende funktion". I medfør af traktaternes institutionelle system ligger det politiske ansvar 
herfor i sidste ende hos Kommissionen, medmindre traktaterne bestemmer andet.

Ændringsforslag 4
Artikel 7

Aktindsigt Aktindsigt og beskyttelse af 
personoplysninger

1. Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1049/2001 finder 
anvendelse på instituttets dokumenter.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
dokumenter og forordning (EF) nr. 
45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger finder anvendelse på 

  
1 KOM(2005)0059 af 25.2.2005, punkt 3.
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agenturet.
2. Bestyrelsen vedtager ordninger for 
gennemførelse af forordning (EF) nr. 
1049/2001 senest seks måneder efter 
instituttets oprettelse.

2. Bestyrelsen vedtager ordninger for 
gennemførelse af ovennævnte forordninger
senest seks måneder efter agenturets
oprettelse.

3. Beslutninger truffet af instituttet efter 
artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001 
kan påklages til ombudsmanden eller 
indbringes for Domstolen efter 
bestemmelserne i traktaten, henholdsvis 
artikel 195 og artikel 230.
4. Personoplysninger behandles eller 
videregives ikke med undtagelse af tilfælde, 
hvor gennemførelsen af centrets 
kommissorium gør det strengt nødvendigt. I 
sådanne tilfælde finder Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 
med behandling af personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger anvendelse.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at gøre ordlyden mere klar og enkel uden at ændre 
bestemmelsens normgivende indhold.

Ændringsforslag 5
Artikel 9

Instituttets organer Agenturets struktur
Instituttet omfatter:
a) en bestyrelse
b) en direktør og dennes personale
c) et rådgivende forum.

Agenturet omfatter:
a) en bestyrelse
b) en direktør og dennes personale
c) et rådgivende forum.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at forbedre ordlyden og bringe teksten i 
overensstemmelse med den terminologi, der anvendes af Kommissionen i udkastet til 
interinstitutionel aftale om rammer for europæiske reguleringsorganer1.

  
1 KOM(2005)0059 af 25.2.2005.
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Ændringsforslag 6
Artikel 10, stk. 1

Bestyrelsen Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af seks medlemmer, 
der udpeges af Rådet, seks medlemmer, der 
udpeges af Kommissionen, samt tre 
repræsentanter, som udpeges af 
Kommissionen, som ikke har stemmeret, og 
som hver især repræsenterer en af følgende 
grupper:

1. Bestyrelsen består af ni medlemmer, der 
udpeges af Rådet i samråd med Europa-
Parlamentet fra en liste, som 
Kommissionen opstiller, og som indeholder 
et væsentligt større antal kandidater end 
antallet af medlemmer, der skal udpeges, 
samt en repræsentant for Kommissionen.
Den af Kommissionen opstillede liste 
fremsendes sammen med relevant 
dokumentation til Europa-Parlamentet. 
Hurtigst muligt og inden tre måneder efter 
fremsendelsen kan Europa-Parlamentet 
indbyde kandidaterne til en høring og 
tilkendegive sin holdning over for Rådet, 
der herefter udpeger bestyrelsen.

a) relevante ikke-statslige organisationer på 
fællesskabsplan, som har en legitim 
interesse i at bidrage til bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grundlag af køn og 
fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder
b) arbejdsgiverorganisationer på 
fællesskabsplan og
c) arbejdstagerorganisationer på 
fællesskabsplan.

Begrundelse

Sammensætningen af agenturernes bestyrelser har længe været et kontroversielt spørgsmål. 
Medens Kommissionen almindeligvis foreslår en bestyrelse bestående af seks medlemmer, der 
udpeges af Kommissionen selv, og seks medlemmer der udpeges af Rådet, kræver Rådet 
normalt, at hver medlemsstat udpeger sin repræsentant.

Denne praksis, som medfører omfattende udgifter, er især uhensigtsmæssig, når der er tale 
om mindre agenturer med et lille budget og få ansatte. Det Europæiske Agentur for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder vil i begyndelsen have 13 ansatte.

Den løsning, som er valgt med dette ændringsforslag, hidrører fra oprettelsen af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet i 20021. Der er tale om en fair og effektiv fordeling 

  
1 Artikel 25 i forordning (EF) nr. 178/2002, EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
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af rollerne mellem Kommissionen, Parlamentet og Rådet, som kunne bidrage til at få bragt 
dette spørgsmål ud af dødvandet. Løsningen blev anbefalet af Parlamentet i beslutningen af 
13. januar 2004 om rammer for europæiske reguleringsorganer1.

Ændringsforslag 7
Artikel 10, stk. 2, afsnit 2

Kommissionen og Rådet tilstræber at opnå 
ligelig repræsentation af mænd og kvinder i 
bestyrelsen.

Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
Rådet tilstræber at opnå ligelig 
repræsentation af mænd og kvinder i 
bestyrelsen og at sikre, at arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer og relevante 
ikke-statslige organisationer på 
fællesskabsplan er repræsenteret.

Begrundelse

Med denne løsning undgår man, at bestyrelsens sammensætning er opdelt i "to klasser", som 
det er tilfældet i Kommissionens forslag: fuldgyldige medlemmer på den ene side og 
medlemmer uden stemmeret på den anden side.

Ændringsforslag 8
Artikel 20, stk. 1

1. Senest 3 år efter nærværende forordnings 
ikrafttræden lader centret foretage en 
uafhængig ekstern evaluering af sine 
resultater på grundlag af retningslinjer, der 
fastlægges af bestyrelsen efter aftale med
Kommissionen. Evalueringen omfatter 
instituttets indvirkning på fremme af 
ligestilling mellem mænd og kvinder og en 
analyse af synergivirkningerne. Den dækker 
navnlig det eventuelle behov for at ændre 
eller udvide instituttets opgaver, herunder de 
finansielle følger af en eventuel udvidelse af 
opgaverne. I evalueringen tages der hensyn 
til de berørte parters synspunkter, både på 
fællesskabsplan og på nationalt plan.

1. Senest 3 år efter nærværende forordnings 
ikrafttræden lader agenturet foretage en 
uafhængig ekstern evaluering af sine 
resultater på grundlag af retningslinjer, der 
fastlægges af bestyrelsen efter aftale med 
Kommissionen. Evalueringen omfatter 
agenturets indvirkning på fremme af 
ligestilling mellem mænd og kvinder og en 
analyse af agenturets 
omkostningseffektivitet sammenholdt med 
en situation, hvor de relevante opgaver 
udføres af Kommissionens tjenestegrene. 
Evalueringen dækker navnlig det eventuelle 
behov for at ændre eller udvide agenturets
opgaver, herunder de finansielle følger af en 
eventuel udvidelse af opgaverne. I 
evalueringen tages der hensyn til de berørte 
parters synspunkter, både på fællesskabsplan 
og på nationalt plan.

  
1 P5_TA-PROV(2004)0015, punkt 17, litra e).
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Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 9
Artikel 23

Påbegyndelse af instituttets virksomhed Påbegyndelse af agenturets virksomhed og 
agenturets hjemsted

Instituttet skal være operationelt senest 12 
måneder efter nærværende forordnings 
ikrafttræden.

Agenturet skal være operationelt senest 12 
måneder efter nærværende forordnings 
ikrafttræden. Dets hjemsted fastlægges 
senest seks måneder efter ovennævnte 
tidspunkt ved en forordning, der supplerer 
forordningen om oprettelse af agenturet.

Begrundelse

Agenturets hjemsted bør fastsættes i god tid for at undgå unødvendige omkostninger og 
unødigt besvær for personalet. Ændringsforslaget svarer til teksten i Kommissionens udkast 
til interinstitutionel aftale1. Som understreget af Europa-Parlamentet i beslutning af 13. 
januar 2004 om rammer for europæiske reguleringsorganer bør afgørelsen om 
reguleringsorganernes hjemsted indgå som en integrerende og uadskillelig del i den retsakt, 
hvorved de oprettes2.

Hvis afgørelsen om hjemstedet ikke fremgår af selve basisretsakten, må den derfor træffes 
som en supplerende akt til basisretsakten og på grundlag af den procedure, der førte til 
vedtagelse af denne retsakt.

  
1 COM(2005)0059, punkt 10.
2 Punkt 6 i beslutning P5_TA-PROV(2004)0015 (betænkning A5-0471/2003). 


