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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

(Θα σταλεί αργότερα ) 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ζητεί από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών 
και Ισότητας των Φύλων, αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο της Επιτροπής1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Citation 1

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 13 παρ. 2 και το άρθρο 141 παρ.3, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 3 παρ. 2 και το άρθρο 141 παρ.3

Αιτιολόγηση

Η συνθήκη του Άμστερνταμ πρόσθεσε την ακόλουθη νέα δεύτερη παράγραφο στη λίστα των 
δραστηριοτήτων της Κοινότητας που ορίζονται στο Άρθρο 3: "Σε όλες τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, η Κοινότητα επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να 
προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών". Αυτός ο νέος "εγκάρσιας τομής σκοπός" της 
Κοινότητας πρέπει να αναφέρεται καθόλη την έκταση του άρθρου και να αποτελέσει κατ' ουσία 
τη νομική βάση της πρότασης προκειμένου αυτή να καταστεί συναφής και πιο κατανοητή.  

Τροπολογία 2
Άρθρο 1

Δυνάμει του παρόντος κανονισμού ιδρύεται 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων (στο εξής καλούμενο "το 
Ινστιτούτο").

Δυνάμει του παρόντος κανονισμού ιδρύεται 
ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ισότητα των Φύλων (στο εξής καλούμενος
"ο Οργανισμός").

  
1 ΕΕ C ... /Δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Οι στόχοι του προτεινόμενου ινστιτούτου όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της πρότασης, "...να 
επικουρεί τα κοινοτικά θεσμικά όργανα... και τις αρχές των κρατών μελών στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων λόγω φύλου ..", ταιριάζουν με τον ορισμό ενός "Ευρωπαϊκού ρυθμιστικού 
οργανισμού" όπως τον ανέπτυξε η Επιτροπή με τα χρόνια και πρόσφατα τον χρησιμοποίησε στο 
σχέδιο Διοργανικής Συμφωνίας της σχετικά με το  πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών οργανισμών2.

Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα που ιδρύονται από τη νομοθετική αρχή 
προκειμένου να συμβάλουν στην εφαρμογή μιας κοινοτικής πολιτικής και τη βελτίωση του 
τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ένας ευρωπαϊκός "ρυθμιστικός" οργανισμός δεν έχει απαραίτητα την εξουσία να λαμβάνει 
αποφάσεις που να δεσμεύουν από νομική άποψη.

Η λέξη "Ινστιτούτο" παραπέμπει στην ιδέα ενός πρωταρχικού ακαδημαϊκού σώματος και δεν 
καλύπτει το επίκεντρο δραστηριοτήτων στις οποίες στοχεύει η πρόταση της Επιτροπής. Κρίνεται 
λοιπόν πιο ενδεδειγμένο να ονομασθεί το νέο αυτό σώμα, αυτό που είναι, δηλαδή, 
"οργανισμός".

Τροπολογία 3
Άρθρο 5

Ανεξαρτησία του Ινστιτούτου
Το Ινστιτούτο διενεργεί τις 
δραστηριότητές του κατά τρόπο 
ανεξάρτητο από τις εθνικές αρχές και την 
κοινωνία των πολιτών και είναι αυτόνομο 
ως προς τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. 

Αυτονομία
Ο οργανισμός απολαύει διοικητικής και 
δημοσιονομικής αυτονομίας  όπως 
ακριβώς προβλέπεται από τον παρόντα 
κανονισμό. Διενεργεί τις δραστηριότητές 
του με πλήρη ανεξαρτησία από τις εθνικές 
αρχές και τις αρχές της κοινωνίας των 
πολιτών.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του βαθμού αυτονομίας του οργανισμού δεν πρέπει να επιτρέψει παρανοήσεις. Οι 
οργανισμοί αποτελούν κατ' ανάγκη μέρος των δημόσιων υπηρεσιών της Ένωσης ή "εκτελεστική 
εξουσία" για την οποία βάσει του θεσμικού συστήματος των συνθηκών και εκτός αν 
προβλέπεται κάτι άλλο στις συνθήκες αυτές, η Επιτροπή φέρει την ύστατη πολιτική ευθύνη.

  
2 COM(2005)0059 της 25.2.2005, παρ. 3.
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Τροπολογία 4
Άρθρο 7

Πρόσβαση στα έγγραφα Πρόσβαση στα έγγραφα και προστασία των 
προσωπικών δεδομένων

1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου εφαρμόζεται για τα έγγραφα 
που τηρεί το Ινστιτούτο.

1. Στον Οργανισμό εφαρμόζονται οι 
κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου αριθ. 1049/2001
σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα και αριθ. 45/2001 σχετικά με την 
προστασία των προσώπων σ' ό,τι αφορά 
την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει 
διατάξεις για την εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντός έξι μηνών από 
την ίδρυση του Ινστιτούτου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει 
διατάξεις για την εφαρμογή των 
κανονισμών αυτών εντός έξι μηνών από την 
ίδρυση του Οργανισμού.

3. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το 
Ινστιτούτο δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 μπορεί 
να οδηγήσουν στην υποβολή καταγγελίας
στο Διαμεσολαβητή ή στην άσκηση 
προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπό τους όρους 
των άρθρων 195 και 230 της Συνθήκης 
αντίστοιχα.

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία και δεν 
κοινοποιούνται παρά μόνο στις 
περιπτώσεις όπου τούτο κρίνεται 
απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση 
της αποστολής του Ινστιτούτου. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις εφαρμόζεται ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά 
με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να βελτιώσει τη διατύπωση χωρίς να αλλάξει το κανονιστικό 
περιεχόμενο της διάταξης.

Τροπολογία 5
Άρθρο 9

Όργανα του Ινστιτούτου Διάρθρωση του Οργανισμού
Το Ινστιτούτο περιλαμβάνει:
α) το Διοικητικό Συμβούλιο·

Ο Οργανισμός περιλαμβάνει:
α) το Διοικητικό Συμβούλιο·

β) το Διευθυντή και το προσωπικό· β) το Διευθυντή και το προσωπικό·

γ) το Συμβουλευτικό Σώμα. γ) το Συμβουλευτικό Σώμα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να βελτιώσει τη διατύπωση και να την ευθυγραμμίσει προς την 
ορολογία που χρησιμοποιεί η Επιτροπή στο σχέδιο διοργανικής συμφωνίας της σχετικά με το 
πλαίσιο λειτουργίας για τους ευρωπαϊκούς "ρυθμιστικούς" οργανισμούς3.

Τροπολογία 6
Άρθρο 10, τίτλος και παράγραφος 1

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται 
από έξι εκπροσώπους που διορίζονται από 
το Συμβούλιο, έξι εκπροσώπους που 
διορίζονται από την Επιτροπή, καθώς και 
τρεις εκπροσώπους που διορίζονται από 
την Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
Καθένας εκπροσωπεί μία από τις 
ακόλουθες ομάδες:

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται 
από εννέα μέλη που διορίζονται από το 
Συμβούλιο σε διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από μια λίστα που 
καταρτίζει η Επιτροπή και η οποία 
περιλαμβάνει αριθμό υποψηφίων σαφώς 
μεγαλύτερο του αριθμού των προς 
διορισμό μελών, συν ένα εκπρόσωπο της. 
Η λίστα της Επιτροπής συν η σχετική 
τεκμηρίωση διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Μόλις καταστεί δυνατόν και 
εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση 

  
3COM(2005)0059 της 25.2.2005.
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αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί 
να καλέσει του υποψηφίους σε ακρόαση 
και να γνωστοποιήσει στο Συμβούλιο τις 
απόψεις του προκειμένου αυτό να τις 
μελετήσει και να προβεί στους διορισμούς. 

α) σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις 
σε κοινοτικό επίπεδο, οι οποίες έχουν 
έννομο συμφέρον να συμβάλουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου και στην προώθηση της ισότητας 
των φύλων·
β) ενώσεις εργοδοτών σε κοινοτικό 
επίπεδο· και
γ) ενώσεις εργαζομένων σε κοινοτικό 
επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου των οργανισμών αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο 
διένεξης. Ενώ η Επιτροπή προτείνει συνήθως ένα συμβούλιο που συντίθεται από έξι 
εκπροσώπους που ορίζονται από την ίδια και έξι εκπροσώπους που ορίζονται από το 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο επιμένει να ορίζει κανονικά κάθε κράτος μέλος τον εκπρόσωπό του.

Η πρακτική αυτή, η οποία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, είναι ιδιαίτερα ακατάλληλη στην 
περίπτωση μικρών οργανισμών με μικρό προϋπολογισμό και λίγο προσωπικό. Ο Οργανισμός 
για την Ισότητα των Φύλων θα διαθέτει στην αρχή 13μελές προσωπικό.

Η λύση που προτείνεται στην παρούσα τροπολογία επελέγη για τη σύσταση  της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων το 20024. Αυτή αποτελεί δίκαιο και αποτελεσματικό 
καταμερισμό των ρόλων ανάμεσα σε Επιτροπή, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο και θα μπορούσε 
να συμβάλει στην εξάλειψη του αδιεξόδου στο οποίο βρίσκεται το ζήτημα αυτό. Προτάθηκε από 
το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας για το μέλλον των 
ευρωπαϊκών οργανισμών στις 13 Ιανουαρίου 20045.

Τροπολογία 7
Άρθρο 10, παρ. 2, υποπαράγραφος 2

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο επιδιώκουν Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  
4 Άρθρο 25 του Κανονισμού (EC) αριθ. 178/2002, OJ L 31 της 1.2.2002, σελ.1.
5 P5 TA PROV(2004)0015, παρ. 17. ε).
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την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών 
στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

και το Συμβούλιο επιδιώκουν να υπάρχει 
στο Διοικητικό Συμβούλιο  ίση 
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών και η 
σε κοινοτικό επίπεδο εκπροσώπηση των 
οργανώσεων των εργοδοτών και 
εργαζομένων καθώς και των 
ενδεδειγμένων μην κυβερνητικών 
οργανώσεων. 

Αιτιολόγηση

Με τη λύση αυτή αποφεύγεται να έχει το Διοικητικό Συμβούλιο  μια "σύνθεση δυο κατηγοριών", 
πλήρη μέλη από τη μια και μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου από την άλλη όπως στην πρόταση της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 8
Άρθρο 20

1. Έως το τέλος του τρίτου έτους μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, το 
Ινστιτούτο ζητεί τη διενέργεια ανεξάρτητης 
εξωτερικής αξιολόγησης των επιτευγμάτων 
του βάσει συγγραφής υποχρεώσεων που 
εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε 
συμφωνία με την Επιτροπή. Η αξιολόγηση 
εξετάζει τον αντίκτυπο του Ινστιτούτου
στην προώθηση της ισότητας των φύλων και 
περιλαμβάνει ανάλυση των συνεργιών. 
Ειδικότερα, εξετάζει την πιθανή ανάγκη 
τροποποίησης ή διεύρυνσης των 
καθηκόντων του Ινστιτούτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών 
επιπτώσεων μιας τέτοιας διεύρυνσης. Η 
αξιολόγηση συνυπολογίζει τις απόψεις των 
ενδιαφερομένων, τόσο σε κοινοτικό όσο και 
εθνικό επίπεδο.

1. Έως το τέλος του τρίτου έτους μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο 
Οργανισμός ζητεί τη διενέργεια 
ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης των 
επιτευγμάτων του βάσει συγγραφής 
υποχρεώσεων που εκδίδεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο σε συμφωνία με την 
Επιτροπή. Η αξιολόγηση εξετάζει τον 
αντίκτυπο του Οργανισμού στην προώθηση 
της ισότητας των φύλων και περιλαμβάνει 
ανάλυση της σχέσης 
κόστους/αποτελεσματικότητας του
Οργανισμού συγκριτικά με το αν ασκούσαν 
τα αντίστοιχα καθήκοντα οι ίδιες οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής. Ειδικότερα, 
εξετάζει την πιθανή ανάγκη τροποποίησης ή 
διεύρυνσης των καθηκόντων του
Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσιονομικών επιπτώσεων μιας τέτοιας 
διεύρυνσης. Η αξιολόγηση συνυπολογίζει 
τις απόψεις των ενδιαφερομένων, τόσο σε 
κοινοτικό όσο και εθνικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση
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Αυτονόητη. 

Τροπολογία 9
Άρθρο 23

Έναρξη των εργασιών του Ινστιτούτου Έναρξη των δραστηριοτήτων του
Οργανισμού και έδρα του

Το Ινστιτούτο αρχίζει να λειτουργεί εντός 
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο Οργανισμός αρχίζει να λειτουργεί εντός 
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η έδρα 
του ορίζεται το αργότερο έξι μήνες μετά 
από αυτή την ημερομηνία με κανονισμό 
που συμπληρώνει τον κανονισμό περί 
ιδρύσεως του Οργανισμού. 

Αιτιολόγηση

Η έδρα του οργανισμού πρέπει να ορισθεί έγκαιρα προκειμένου να αποφευχθούν περιττές 
δαπάνες και ταλαιπωρία του προσωπικού. Η τροπολογία ανταποκρίνεται στο σχέδιο 
διοργανικής συμφωνίας της Επιτροπής6. Όπως όρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά 
του της 13ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
οργανισμών, οι αποφάσεις για την έδρα των οργανισμών πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο 
και απαραίτητο στοιχείο της βασικής πράξης που αφορά τη σύστασή τους .7

Αν η απόφαση για την έδρα δεν μπορεί να ληφθεί στην ίδια την ιδρυτική πράξη, πρέπει να 
ληφθεί ως πράξη που συμπληρώνει την ιδρυτική πράξη και σύμφωνα με τη διαδικασία που 
οδηγεί στην έγκριση της ιδρυτικής πράξης.

  
6 COM(2005)0059, σημείο 10.
7 Ψήφισμα A5-0471/2003, P5 TA(2004)0015 παρ. 6.  


