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BEKNOPTE MOTIVERING

(Wordt in een later stadium gepubliceerd)

AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie rechten van 
de vrouw en gendergelijkheid onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 13, lid 2, en artikel 141, lid 3,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 3, lid 2, artikel 13, lid 2, en artikel 
141, lid 3,

Motivering

Het Verdrag van Amsterdam heeft onderstaand, nieuw tweede lid toegevoegd aan de lijst van 
optredens van de Gemeenschap die in artikel 3 van het Verdrag wordt opgesomd: "Bij elk in dit 
artikel bedoeld optreden streeft de Gemeenschap ernaar de ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen." Deze nieuwe 
overkoepelende doelstelling van de Gemeenschap dient te worden aangehaald naast de artikelen 
die strikt genomen de rechtsgrondslag van het voorstel vormen, zodat de  samenhang 
begrijpelijker wordt.

Amendement 2
Artikel 1

Er wordt een Europees Genderinstituut, 
hierna “het Instituut” genoemd, opgericht.

Er wordt een Europees Genderagentschap, 
hierna “het Agentschap” genoemd, 
opgericht.

Motivering

Het doel van het voorgesteld instituut zoals vastgelegd in artikel 2 van het voorstel, om de 
instellingen van de Gemeenschap en de lidstaten te helpen in de bestrijding van discriminatie, 
past in de definitie van een Europees regelgevend agentschap, zoals die in de loop der jaren 
door de Commissie is ontwikkeld en onlangs is gebruikt in het ontwerp voor een 
interinstitutioneel akkoord inzake een operationeel kader voor Europese regelgevende 
agentschappen2.
Deze definitie omvat rechtspersonen die worden opgericht door de wetgevende autoriteit om 
communautair beleid te helpen uitvoeren en de wijze waarop de communautaire wetgeving in de 
Europese Unie wordt toegepast, te verbeteren. Een Europees "regelgevend" agentschap heeft 
niet zonder meer de bevoegdheid om wettelijk bindende besluiten te nemen.

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
2 COM(2005)0059 van 25.2.2005, par. 3.
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Het woord "instituut" geeft meer de indruk van een primair academisch lichaam en bestrijkt niet 
het gehele gamma aan optredens waarop het Commissievoorstel doelt. Het geniet dan ook de 
voorkeur om het nieuwe orgaan te noemen naar wat het is, namelijk een "agentschap".

Amendement 3
Artikel 5

Onafhankelijkheid van het Instituut Zelfstandigheid 
Het Instituut verricht zijn taken
onafhankelijk van nationale autoriteiten en 
maatschappelijke organisaties of 
groeperingen en is zelfstandig ten opzichte 
van de instellingen van de Gemeenschap.

Het agentschap bezit administratieve en 
budgettaire zelfstandigheid zoals in deze 
verordening wordt voorzien. Bij de 
uitoefening van haar taken handelt zij 
volledig onafhankelijk van nationale 
autoriteiten en maatschappelijke instanties.

Motivering

De definitie van de mate van zelfstandigheid van het agentschap mag geen misverstanden 
wekken. Agentschappen vormen noodzakelijkerwijze een onderdeel van de openbare diensten 
van de Unie ofwel de uitvoerende macht, waarvoor in het kader van het institutionele stelsel van 
de Verdragen, en tenzij in deze Verdragen anders bepaald wordt, de Commissie de politieke 
eindverantwoordelijkheid draagt.

Amendement 4
Artikel 7

Toegang tot documenten Toegang tot documenten en bescherming 
van persoonsgegevens

1. Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad is van 
toepassing op de documenten die bij het 
Instituut berusten.

1. De Verordeningen nr. 1049/2001 inzake 
de toegang van het publiek tot documenten
en nr. 45/2001 over de bescherming van
natuurlijke personen in verband met 
verwerking van persoonsgegevens, van het 
Europees Parlement en de Raad, zijn op het 
Agentschap van toepassing. 

2. De raad van bestuur stelt binnen zes 
maanden na de oprichting van het Instituut
regelingen voor de uitvoering van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 vast.

2. De raad van beheer stelt binnen zes 
maanden na de oprichting van het 
Agentschap regelingen voor de uitvoering 
van deze verordeningen vast.

3. Tegen de beslissingen van het Instituut 
uit hoofde van artikel 8 van Verordening 
(EG) nr. 1049/2001 kan beroep worden 
ingesteld, door middel van een klacht bij de 
Ombudsman of door middel van een beroep 
bij het Hof van Justitie, volgens de 
voorwaarden van respectievelijk artikel 195 
en artikel 230 van het Verdrag.
4. Persoonsgegevens worden niet verwerkt 
of meegedeeld tenzij dit strikt noodzakelijk 
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is om het Instituut in staat te stellen zijn 
taak te vervullen. In dergelijke gevallen 
geldt Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2000 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
communautaire instellingen en organen en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens.

Motivering

Dit amendement is bedoelt om de redactionele inhoud te stroomlijnen zonder de normatieve 
inhoud van de bepaling te wijzigen.

Amendement 5
Artikel 9

Organen van het Instituut Structuur van het Agentschap
Het Instituut omvat: Het Agentschap omvat:

a) een raad van bestuur, a) een raad van beheer,
b) een directeur en zijn/haar personeel, b) een directeur en zijn/haar personeel,

c) een adviesforum. c) een adviesforum.

Motivering

Dit amendement is bedoeld als verbetering van de tekst en aanpassing aan de terminologie die 
door de Commissie wordt gebezigd in haar ontwerp voor een interinstitutionele overeenkomst 
inzake een operationeel kader voor Europese regelgevende agentschappen1.

Amendement 6
Artikel 10, titel en lid 1

Raad van bestuur Raad van beheer 
1. De raad van bestuur bestaat uit zes door 
de Raad benoemde vertegenwoordigers, zes 
door de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers alsmede drie door de 
Commissie benoemde vertegenwoordigers 
zonder stemrecht, die ieder één van de 
volgende groepen vertegenwoordigen:
a) een geschikte niet-gouvernementele 
organisatie op communautair niveau die 
een legitiem belang heeft in het helpen 
bestrijden van discriminatie op grond van 
geslacht en de bevordering van 

1. De raad van beheer bestaat uit negen door 
de Raad benoemde leden, die in overleg met 
het Europees Parlement geselecteerd zijn 
van een door de Commissie opgestelde lijst 
waarop een aanmerkelijk hoger aantal 
kandidaten voorkomt dan het aantal te 
benoemen leden, plus een 
vertegenwoordiger van de Commissie. De 
door de Commissie opgestelde lijst wordt, 
met relevante documentatie, toegezonden 
aan het Europees Parlement. Zo spoedig 
mogelijk, maar binnen drie maanden na 

  
1 COM(2005)0059 van 25.2.2005.
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gendergelijkheid;
b) werkgeversorganisaties op 
communautair niveau; en
c) werknemersorganisaties op 
communautair niveau.

toezending, kan het Europees Parlement de 
kandidaten uitnodigen voor een hoorzitting 
en zijn opvattingen ter overweging aan de 
Raad doen toekomen, die vervolgens zal 
overgaan tot de benoemingen. 

Motivering

De samenstelling van de raad van beheer is al lang een controversiële zaak. Waar de Commissie 
regelmatig een raad van beheer voorstelt bestaande uit zes door haar benoemde 
vertegenwoordigers en zes door de Raad benoemde vertegenwoordigers, dringt de Raad 
normaliter aan op benoeming door iedere lidstaat van een vertegenwoordiger.
Deze gewoonte die aanzienlijke kosten met zich meebrengt, is met name inadequaat als het gaat 
om kleine agentschappen met een klein budget en weinig personeel. Het Agentschap voor 
gendergelijkheid zal beginnen met 13 personeelsleden.
Voor de in dit amendement geboden oplossing is gekozen bij de oprichting van de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid1. Deze oplossing waarborgt een eerlijke en efficiënte 
rolverdeling tussen Commissie, Parlement en Raad en kan er wellicht toe bijdragen dat de 
huidige impasse wordt doorbroken. Zij is aanbevolen door het Parlement in zijn resolutie over 
het operationele kader voor toekomstige Europese agentschappen van 13 januari 20042.

Amendement 7
Artikel 10, lid 2, alinea 2

De Commissie en de Raad streven naar een 
evenwichtige deelname van mannen en 
vrouwen in de raad van bestuur. 

De Commissie, het Europees Parlement en 
de Raad streven naar een evenwichtige 
deelname van mannen en vrouwen in de 
raad van beheer en de aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van werkgevers- en 
werknemersorganisaties, alsmede van 
relevante non-gouvernementele 
organisaties op communautair niveau. 

Motivering

Deze oplossing vermijdt een samenstelling van de raad van beheer uit eerste- en 
tweederangsleden, enerzijds volwaardige leden en anderzijds leden zonder stemrecht, zoals in 
het Commissievoorstel.

Amendement 8
Artikel 20, lid 1

1. Aan het einde van het derde jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening geeft 
het Instituut opdracht tot een onafhankelijke 
externe evaluatie van zijn functioneren op 
basis van de door de raad van bestuur in 

1. Aan het einde van het derde jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening geeft 
het Agentschap opdracht tot een 
onafhankelijke externe evaluatie van zijn 
functioneren op basis van de door de raad 

  
1 Artikel 25 van Verordening (EG) nr. 178/2002, PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
2 P5_TA(2004)0015, par. 17e).
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overleg met de Commissie vastgestelde 
richtsnoeren. Bij de evaluatie wordt bezien 
in hoeverre het Instituut heeft bijgedragen 
tot de bevordering van gendergelijkheid en 
wordt een analyse gemaakt van de effecten 
van de bereikte synergie. Hierbij wordt met 
name gekeken of het nodig is de taken van 
het Instituut aan te passen of uit te breiden, 
en wat de financiële gevolgen van een 
dergelijke taakuitbreiding zouden zijn. Bij 
de evaluatie wordt rekening gehouden met 
de opvattingen van de belanghebbenden op 
zowel communautair als nationaal niveau.

van beheer in overleg met de Commissie 
vastgestelde richtsnoeren. Bij de evaluatie 
wordt bezien in hoeverre het Agentschap 
heeft bijgedragen tot de bevordering van 
gendergelijkheid en wordt een analyse 
gemaakt van de kosteneffectiviteit van het 
Agentschap in vergelijking met uitvoering 
van de desbetreffende taken door de 
Commissiediensten zelf. Hierbij wordt met 
name gekeken of het nodig is de taken van 
het Agentschap aan te passen of uit te 
breiden, en wat de financiële gevolgen van 
een dergelijke taakuitbreiding zouden zijn. 
Bij de evaluatie wordt rekening gehouden 
met de opvattingen van de belanghebbenden 
op zowel communautair als nationaal 
niveau.

Amendement 9
Artikel 23

Begin van de werkzaamheden van het 
Instituut

Begin van de werkzaamheden en zetel van 
het Agentschap 

Het Instituut vangt binnen twaalf maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening zijn werkzaamheden aan.

Het Agentschap vangt binnen twaalf 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening haar werkzaamheden aan.
Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding zal een besluit worden 
genomen over de zetel, door middel van een 
verordening ter aanvulling van de 
verordening tot oprichting van het 
Agentschap.

Motivering

De zetel van het Agentschap dient tijdig te worden vastgesteld om onnodige kosten en ongemak 
voor de personeelsleden te voorkomen. Dit amendement komt overeen met het ontwerp van de 
Commissie voor een interinstitutioneel akkoord1. Zoals het Europees Parlement heeft 
beklemtoond in zijn resolutie van 13 januari 2004 over het operationele kader voor de Europese 
regelgevende agentschappen, moeten besluiten over de vestigingsplaatsen van agentschappen 
een integraal en onmisbaar onderdeel zijn van de basisinstrumenten tot oprichting van de 
agentschappen2.
Indien het besluit over de vestigingsplaats niet in de stichtingsakte zelf kan worden opgenomen,
moet er een aanvullende akte ter aanvulling van de stichtingsakte worden opgesteld, in 
overeenstemming met de procedure voor de goedkeuring van de stichtingsakte.

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


