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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Čl. 5 odst.1 písm.b)

b) určuje tematické oblasti činnosti agentury, 
které vždy zahrnují boj proti rasismu 
a xenofobii,

b) určuje tematické oblasti činnosti agentury, 
které vždy zahrnují boj proti rasismu 
a xenofobii, ale ve stejné míře také věnují 
pozornost všem tematickým oblastem, ve 
kterých může docházet k porušování 
základních práv.

Odůvodnění

The Multiannual framework should not suffer from a biased approach combining resource 
restraints (cfr. other commas of the same article) and a 'preference' for racism and 
xenophobia, therefore the wording of this comma should mention a commitment to take duly 
and equally into account all the other fields subject to fundamental rights violation in order to 
provide the decision-maker with a better defined framework of action.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 5 odst.1 písm.e)

e) obsahuje ustanovení, jejichž cílem je 
zabránit tematickému překrývání 
s pravomocí jiných subjektů, úřadů a agentur 
Společenství.

e) obsahuje ustanovení, jejichž cílem je 
zabránit tematickému překrývání 
s pravomocí jiných subjektů, úřadů a agentur 
Společenství, zvláště Institutu pro rovné 
postavení žen a mužů.

Odůvodnění

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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The best use of resources of both the Institute and the Fundamental Right's implies a specific 
cooperation that will ease the respect of respective competences.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 11 odst.8

8. Zasedání správní rady se může v úloze 
pozorovatele účastnit ředitel Evropského 
institutu pro rovné postavení žen a mužů. Na 
pozvání výkonné rady se mohou zasedání 
účastnit i ředitelé jiných dotčených agentur 
Společenství a subjektů Unie, rovněž jako 
pozorovatelé.

8. Zasedání správní rady se v úloze 
pozorovatele účastní ředitel Evropského 
institutu pro rovné postavení žen a mužů, 
aby koordinoval příslušné roční pracovní 
programy. Na pozvání výkonné rady se 
mohou zasedání účastnit i ředitelé jiných 
dotčených agentur Společenství a subjektů 
Unie, rovněž jako pozorovatelé.

Odůvodnění

Coherent with recital 15 of the Commission's proposal.  Moreover, the practical cooperation 
between the two bodies will have to be done through a coordination of the work programmes, 
therefore a clearly defined presence of the Institute's Director at the Management Board's 
meetings is essential to ensure effective cooperation.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 23 odst.1

1. V případě zaměstnanců agentury se 
použije Služební řád úředníků Evropských 
společenství, Pracovní řád ostatních 
zaměstnanců Evropských společenství a 
pravidla společně přijatá orgány Evropského 
společenství za účelem uplatnění tohoto 
služebního a pracovního řádu.

1. V případě zaměstnanců agentury se 
použije Služební řád úředníků Evropských 
společenství, Pracovní řád ostatních 
zaměstnanců Evropských společenství a 
pravidla společně přijatá orgány Evropského 
společenství za účelem uplatnění tohoto 
služebního a pracovního řádu. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat rovnému 
zastoupení mužů a žen.

Odůvodnění

Many Agencies suffer a lack of representation of women in their staf. ,There is a clear need to 
underline the respect of equal opportunities so as to have a reference in the regulation while 
proceeding to the evaluation of the Agency's performance.
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Pozměňovací návrh 5
Čl. 31 odst.3

3. Nejpozději do dne 31. prosince 2009 
agentura nechá vypracovat nezávislé externí 
hodnocení svých výsledků za první tři roky 
činnosti podle zadání formulovaného správní 
radou po dohodě s Komisí. Toto hodnocení 
zohlední úkoly agentury, pracovní postupy a 
vliv agentury na ochranu a prosazování 
základních práv a bude obsahovat analýzu 
synergických dopadů a finančních důsledků 
případného rozšíření jejích úkolů. V rámci 
hodnocení se vezmou v potaz názory 
zúčastněných stran na úrovni Společenství i 
členských států.

3. Nejpozději do dne 31. prosince 2009 
agentura nechá vypracovat nezávislé externí 
hodnocení svých výsledků za první tři roky 
činnosti podle zadání formulovaného správní 
radou po dohodě s Komisí. Toto hodnocení 
zohlední úkoly agentury, pracovní postupy, 
politiku rovných příležitostí uvnitř agentury
a vliv agentury na ochranu a prosazování 
základních práv a bude obsahovat analýzu 
synergických dopadů a finančních důsledků 
případného rozšíření jejích úkolů. V rámci 
hodnocení se vezmou v potaz názory 
zúčastněných stran na úrovni Společenství i 
členských států.

Odůvodnění

Many Agencies suffer a lack of representation of women in their staff.  There is a clear need 
to underline the respect of equal opportunities so as to have a reference in the regulation 
while proceeding to the evaluation of the Agency's performance.


