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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

(To be delivered at a later stage) 

POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 13 ust. 2 oraz art. 141 ust. 3,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 3 ust. 2, art. 13 ust. 2 oraz art. 141 
ust. 3,

Uzasadnienie

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.

Poprawka 2
Artykuł 1

Niniejszym ustanawia się Europejski 
Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet 
(zwany dalej „Instytutem”).

Niniejszym ustanawia się Europejską 
Agencję ds. Równości Mężczyzn i Kobiet 
(zwaną dalej „Agencją”).

Uzasadnienie
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 

  
1 Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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and recently used in its Draft Interinstitutional Agreement on the operating framework for the 
European regulatory agencies2.

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".

Poprawka 3
Artykuł 5

Niezależność Instytutu
Instytut prowadzi swoje działania 
niezależnie od władz krajowych i 
społeczeństwa obywatelskiego oraz posiada 
autonomię w stosunku do instytucji 
wspólnotowych.

Autonomia
Agencja, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, jest autonomiczna w 
zakresie administracji i budżetu. Agencja 
prowadzi swoje działania w pełni 
niezależnie od władz krajowych i żądań
społeczeństwa obywatelskiego.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 4
Artykuł 7

1. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady stosuje 
się do dokumentów będących w posiadaniu 
Instytutu.

Dostęp do dokumentów i ochrona danych 
osobowych

  
2 COM(2005)0059 of 25.2.2005, par. 3.
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2. Zarząd uchwali postanowienia dotyczące 
wykonania rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 w ciągu sześciu miesięcy od 
ustanowienia Instytutu.

1. Rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów oraz  nr 
45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych stosuje się 
do Agencji.

3. Decyzje podejmowane przez Instytut na 
mocy art. 8 rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 mogą doprowadzić do złożenia 
skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich 
lub stać się przedmiotem postępowania 
przed Trybunałem Sprawiedliwości 
Wspólnot Europejskich, zgodnie z 
warunkami określonymi, odpowiednio, w 
art. 195 i 230 Traktatu.

2. Rada Administracyjna uchwali postanowienia 
dotyczące wykonania tych rozporządzeń w ciągu 
sześciu miesięcy od ustanowienia Agencji.

4. Danych osobowych nie są przetwarzane lub 
przekazywane, chyba że jest to absolutnie 
niezbędne dla wypełnienia misji Instytutu. W 
takich przypadkach stosuje się rozporządzenie 
(WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich 
danych.

Uzasadnienie

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

Poprawka 5
Artykuł 9

Organami Instytutu są
(a) Zarząd

Organami Agencji są
(a) Rada Administracyjna;

b) Dyrektor i jego pracownicy; b) Dyrektor i jego pracownicy;

c) Forum Doradcze. c) Forum Doradcze.



PE 364.987v02-00 6/8 PA\590482PL.doc

PL

Uzasadnienie

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 
the European regulatory agencies3.

Poprawka 6
Artykuł 10, tytuł i ustęp1

Zarząd

1. Zarząd składa się z sześciu 
przedstawicieli mianowanych przez Radę, 
sześciu przedstawicieli mianowanych przez 
Komisję oraz trzech przedstawicieli 
mianowanych przez Komisję bez prawa do 
głosowania, z których każdy reprezentuje 
jedną z następujących grup:

(a) właściwa organizacja pozarządowa na 
poziomie Wspólnoty, w której 
uzasadnionym interesie leży udział w 
zwalczaniu dyskryminacji ze względu na 
płeć i wspieranie równości płci;
(b) organizacje pracodawców na poziomie 
Wspólnoty; oraz
(c) organizacje pracowników na poziomie 
Wspólnoty.

Rada Administracyjna

1. Rada Administracyjna składa się z 
dziewięciu członków mianowanych przez 
Radę po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim z listy sporządzonej przez 
Komisję, która obejmuje znacznie więcej 
osób niż liczba członków Rady, oraz 
przedstawiciela Komisji. Listę sporządza 
Komisja i przekazuje wraz z odnośnymi 
dokumentami Parlamentowi 
Europejskiemu. W możliwie najkrótszym 
terminie, nie przekraczającym trzech 
miesięcy od dnia otrzymania listy, 
Parlament Europejskim może zaprosić 
kandydatów na przesłuchanie i przekazać 
swą opinię Radzie, która następnie mianuje 
członków.

Uzasadnienie
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.

  
3COM(2005)0059 of 25.2.2005.
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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 20024. It constitutes a fair and efficient distribution of 
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 20045.

Poprawka 7
Artykuł 10 ustęp 2 akapit 2

Komisja i Rada dążą do osiągnięcia równego 
udziału mężczyzn i kobiet w Zarządzie.

Komisja, Parlament Europejski i Rada dążą 
do osiągnięcia równego udziału mężczyzn i 
kobiet w Zarządzie oraz do włączenia w 
jego skład przedstawicieli organizacji 
pracodawców i pracowników jak też 
właściwych organizacji pozarządowych na 
poziomie Wspólnoty.  

Uzasadnienie
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.

Poprawka 8
Artykuł 20

1. Do końca trzeciego roku po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia Instytut
zleci niezależną zewnętrzną ocenę swoich 
osiągnięć, na podstawie zakresu zadania 
wydanego przez Zarząd w porozumieniu z 
Komisją. Ocena obejmuje wpływ Instytutu
na wspieranie równości płci oraz analizę 
efektów synergii. W szczególności w ocenie 
zostanie poruszona możliwa konieczność 

1. Do końca trzeciego roku po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia Agencja
zleci niezależną zewnętrzną ocenę swoich 
osiągnięć, na podstawie zakresu zadania 
wydanego przez Radę Administracyjną w 
porozumieniu z Komisją. Ocena obejmuje 
wpływ Agencji na wspieranie równości płci 
oraz analizę opłacalności z uwzględnieniem 
kosztów, które pociągnęłoby za sobą  

  
4 Article 25 of Regulation (EC) No 178/2002, OJ L 31 of 1.2.2002, p.1.
5 P5 TA PROV(2004)0015, par. 17. e).
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zmiany lub rozszerzenia zakresu zadań 
Instytutu, łącznie z implikacjami 
finansowymi rozszerzenia zakresu zadań. 
Ocena bierze pod uwagę opinie 
zainteresowanych stron, zarówno na 
poziomie wspólnotowym, jak i krajowym.

wykonanie odnośnych zadań przez służby 
Komisji. W szczególności w ocenie zostanie 
poruszona możliwa konieczność zmiany lub 
rozszerzenia zakresu zadań Agencji, łącznie 
z implikacjami finansowymi rozszerzenia 
zakresu zadań. Ocena bierze pod uwagę 
opinie zainteresowanych stron, zarówno na 
poziomie wspólnotowym, jak i krajowym.

Uzasadnienie

Self - explanatory. 

Poprawka 9
Artykuł 23

Rozpoczęcie działalności Instytutu

Instytut rozpocznie działalność w ciągu 
dwunastu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Rozpoczęcie działalności Agencji i jej 
siedziba.
Agencja rozpocznie działalność w ciągu 
dwunastu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. W okresie 
sześciu miesięcy od wejścia w życie
rozporządzenia ustanawiającego Agencję 
wydane zostanie rozporządzenie 
uzupełniające określające siedzibę Agencji.

Uzasadnienie
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 Agreement6. 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.7

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.

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


