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RÖVID INDOKOLÁS

(To be delivered at a later stage) 

MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
első bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 13. cikke 
(2) bekezdésére és 141. cikke (3) 
bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 3. cikke (2) 
bekezdésére, 13. cikke (2) bekezdésére és 
141. cikke (3) bekezdésére,

Indokolás

The Treaty of Amsterdam has added the following new second paragraph to the list of 
activities of the Community spelled out in Article 3: "In all activities referred to in this 
Article, the Community shall aim to eliminate inequalities, and to promote equality, between 
men and women". This new "cross-section-purpose" of the Community ought to be quoted 
alongside the articles forming strictly speaking the legal base of the proposal to make it 
coherent and more understandable.

Módosítás: 2
1. cikk

Létrejön a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézete (a továbbiakban: az 
intézet).

Létrejön a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Ügynöksége (a továbbiakban: az 
ügynökség).

Indokolás
The objectives of the proposed institute as defined in Article 2 of the proposal, "...assist the 
Community institutions... and the Member States in the fight against discrimination ..", fit the 
definition of a "European regulatory agency" as developed by the Commission over the years 
and recently used in its Draft Interinstitutional Agreement on the operating framework for the 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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European regulatory agencies1.

This definition comprises legal entities set up by the legislative authority in order to help 
implement a Community policy and improve the way in which Community legislation is 
applied throughout the European Union. A European "regulatory" agency does not 
necessarily have the power to take decisions which are legally binding.

The word "Institute" inspires the idea of a primarily academic body and does not cover 
the focus of activities the Commission's proposal is aiming at. It seems therefore more 
adequate to call the new body what it is, that is to say, an "agency".

Módosítás: 3
5. cikk

Az intézet függetlensége
Az intézet a nemzeti hatóságoktól és a 
társadalomtól függetlenül látja el feladatait, 
és a közösségi intézmények tekintetében 
önálló.

Autonómia
Az ügynökség a jelen rendelet által 
biztosított igazgatási és költségvetési 
autonómiával rendelkezik. Feladatai 
ellátása során a nemzeti hatóságoktól és a 
civil társadalomtól teljes függetlenségben 
cselekszik.

Indokolás

The definition of the degree of autonomy of the agency should not be susceptible of causing 
misunderstandings. Agencies form necessarily part of the Union's public service or "executive 
power" for which, under the institutional system of the Treaties and unless otherwise provided 
for in these Treaties, the Commission carries the ultimate political responsibility.

Módosítás: 4
7. cikk

Dokumentumokhoz való hozzáférés Dokumentumokhoz való hozzáférés és a 
személyes adatok védelme

1. Az intézet birtokában lévő 
dokumentumokra az 1049/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
alkalmazandó.

1. Az ügynökségre a dokumentumok 
nyilvános hozzáféréséről szóló 
1049/2001/EK és a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről szóló 45/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletek 
alkalmazandók.

2. Az igazgatótanács az intézet létrehozását 2. Az igazgatási tanács az ügynökség

  
1 COM(2005)0059 of 25.2.2005, par. 3.
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követő hat hónapon belül elfogadja az 
1049/2001/EK rendelet végrehajtásához 
szükséges szabályokat.

létrehozását követő hat hónapon belül 
elfogadja ezen rendeletek végrehajtásához 
szükséges szabályokat.

3. Az intézet által az 1049/2001/EK rendelet 
8. cikke értelmében hozott határozatok 
ellen az ombudsmanhoz panasz nyújtható 
be, illetve az ilyen határozatok az Európai 
Közösségek Bíróságához benyújtott kereset 
tárgyát képezhetik a Szerződés 195., illetve 
230. cikkében megállapított feltételek 
szerint.

4. Személyes adatokat nem lehet 
feldolgozni, illetve közölni, kivéve 
amennyiben ez az intézet feladatának 
teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. 
Ilyen esetekben a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által 
történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. 
december 18-i 45/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
alkalmazandó.

Indokolás
The amendment tends to streamline the wording without changing the normative content of 
the provision.

Módosítás: 5
9. cikk

Az intézet szervei Az ügynökség szervezete
Az intézet:
a) az igazgatótanácsból,

Az ügynökség:
a) egy igazgatási tanácsból,

b) az igazgatóból és annak személyzetéből; b) az igazgatóból és annak személyzetéből;
c) a tanácsadó fórumból áll. c) a tanácsadó fórumból áll.

Indokolás

The amendment tends to improve the wording and bring it in line with the terminology used 
by the Commission in its Draft Interinstitutional Agreement on the operating framework for 
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the European regulatory agencies1.

Módosítás: 6
10. cikk, cím és (1) bekezdés

Igazgatótanács

1. Az igazgatótanács a Tanács és a 
Bizottság által kinevezett hat-hat 
képviselőből, valamint a Bizottság által 
kinevezett, szavazati joggal nem rendelkező 
három képviselőből áll, amely három 
képviselő egyenként a következő csoportok 
egyikét képviseli:

Igazgatási tanács

1. Az igazgatási tanács a Bizottság egy 
képviselőjéből, valamint kilenc tagból áll,
akiket az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultáció alapján a Tanács jelöl ki egy, a 
Bizottság által felállított, a kijelölésre 
kerülő tagok számánal nagyobb számú 
jelöltet tartlalmazó listából. A Bizottság a 
felállított listát, a megfelelő dokumentáció 
kíséretében továbbítja az Európai 
Parlamentnek. A lehető legrövidebb idő és 
a továbbítást követő három hónapon belül 
az Európai Parlament meghallgatásra hívja 
a jelölteket, majd véleményét 
hozzáférhetővé teszi a Tanács számára, 
amely ezt követően végrehajtja a kijelölést.

a) egy megfelelő nem kormányzati szervezet 
közösségi szinten, amelynek jogos érdeke 
fűződik a nemen alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelemben és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításában való 
részvételhez;
b) munkáltatói szervezetek közösségi 
szinten; és
c) munkavállalói szervezetek közösségi 
szinten.

Indokolás
The composition of the Administrative Board of agencies is since long a controversial point.
While the Commission proposes regularly a board composed out of six representatives 
appointed by it and six representatives appointed by the Council, the Council insists normally 
on each Member State appointing its representative.

This practice which causes considerable costs is especially inadequate in the case of small 
agencies with a small budget and little staff. The Agency for Gender Equality will have in the 
beginning 13 staff.

The solution presented in this amendment has been chosen for the establishment of the 
European Food Safety Authority in 20021. It constitutes a fair and efficient distribution of 

  
1COM(2005)0059 of 25.2.2005.
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roles between Commission, Parliament and Council and could help breaking the deadlock in 
which this question is. It has been recommended by Parliament in its resolution on the 
operating framework for future European agencies of 13 January 20042.

Módosítás: 7
10. cikk, (2) bekezdés második albekezdés

A Bizottság és a Tanács célja, hogy az 
igazgatótanácsban a férfiak és nők egyenlő 
képviselete megvalósuljon. 

A Bizottság, az Európai Parlament és a 
Tanács célja, hogy az igazgatási tanácsban
a férfiak és nők, a munkavállalói és 
munkáltatói szervezetek, valamint a 
közösségi szintű civil szervezetek egyenlő 
képviselete megvalósuljon.

Indokolás
This solution avoids having a "two class composition" of the Administrative Board, full 
members on the one hand and members without right to vote on the other as in the 
Commission's proposal.

Módosítás: 8
20. cikk

1. Az e rendelet hatálybalépését követő 
harmadik év végéig az intézet megbízást ad 
eredményeinek független külső értékelésére 
az igazgatótanács által a Bizottsággal 
egyetértésben kiadott feladatmeghatározás 
alapján.  Az értékelés a következőket 
vizsgálja: az intézet hatását a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására, valamint 
magában foglalja az együttműködési 
hatásokat. Különös figyelmet fordít az 
intézet feladatai esetleges módosításának 
vagy kiterjesztésének szükségességére, 
beleértve a feladatok bármilyen 
kiterjesztésének pénzügyi kihatásait. Az 
értékelés figyelembe veszi a nemzeti és 
közösségi szinten érdekelt felek véleményét.

1. Az e rendelet hatálybalépését követő 
harmadik év végéig az ügynökség megbízást 
ad eredményeinek független külső 
értékelésére az igazgatási tanács által a 
Bizottsággal egyetértésben kiadott 
feladatmeghatározás alapján.  Az értékelés a 
következőket vizsgálja: az ügynökség
hatását a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítására, valamint magában foglal 
egy költséghatékonysági összehasonlítást 
Bizottság hasonló feladatokat ellátó 
szolgálatai és az ügynökség között. Különös 
figyelmet fordít az ügynökség feladatai 
esetleges módosításának vagy 
kiterjesztésének szükségességére, beleértve a 
feladatok bármilyen kiterjesztésének 

    
1 Article 25 of Regulation (EC) No 178/2002, OJ L 31 of 1.2.2002, p.1.
2 P5 TA PROV(2004)0015, par. 17. e).
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pénzügyi kihatásait. Az értékelés figyelembe 
veszi a nemzeti és közösségi szinten érdekelt 
felek véleményét.

Indokolás

Self - explanatory.

Módosítás: 9
23. cikk

Az intézet tevékenységeinek kezdete Az ügynökség tevékenységei és székhelye
Az intézetnek az e rendelet hatálybalépését 
követő tizenkét hónapon belül 
működőképesnek kell lennie.

Az ügynökségnek az e rendelet 
hatálybalépését követő tizenkét hónapon 
belül működőképesnek kell lennie. Az 
ügynökség székhelyéről az utóbbi 
időponttól számított hat hónapon belül egy, 
az ügynökség létrehozásáról szóló 
rendeletet kiegészítő rendelet határoz.

Indokolás
The seat of the agency should be fixed in time in order to avoid unnecessary expenditure and 
inconveniences for the staff. The amendment corresponds with the Commission's draft 
Interinstitutional Agreement1. As the European Parliament pointed out in its Resolution of 13 
January 2004 on the operating framework for the European Regulatory Agencies, decisions 
on the location of agencies should form an integral and vital part of the basic instruments 
establishing them.2

If the decision on the seat cannot be taken in the founding act itself, it has therefore to be 
taken as an act supplementing the founding act and in accordance with the procedure leading 
to the adoption of the founding act.

  
1 COM(2005)0059, Point 10.
2 Resolution A5-0471/2003, P5 TA(2004)0015 par. 6.  


