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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 5, stk. 1, litra b

b) fastlægge agenturets arbejdsområder, 
herunder altid bekæmpelse af racisme og 
fremmedhad

b) fastlægge agenturets arbejdsområder, 
herunder altid bekæmpelse af racisme og 
fremmedhad, men samtidig tage ligeligt 
hensyn til alle de tematiske områder, hvor 
de grundlæggende rettigheder krænkes.

Begrundelse

Den flerårige rammeaftale bør ikke lide under en skæv tilgang, der kombinerer begrænsede 
ressourcer (jf. andre punkter under samme artikel) med et fokus på racisme og fremmedhad, 
og der bør derfor i dette punkt anføres en forpligtelse til at tage behørigt og ligeligt hensyn til 
alle de øvrige områder, hvor de grundlæggende rettigheder krænkes, med henblik på at give 
beslutningstageren en mere veldefineret handlingsramme.

Ændringsforslag 2
Artikel 5, stk. 1, litra e

e) indeholde bestemmelser, der tager sigte 
på at undgå overlapninger i forhold til det 
mandat, der er tillagt andre af Fællesskabets 
organer, kontorer og agenturer.

e) indeholde bestemmelser, der tager sigte 
på at undgå overlapninger i forhold til det 
mandat, der er tillagt andre af Fællesskabets 
organer, kontorer og agenturer, navnlig 
instituttet for ligestilling.

Begrundelse

Den bedst mulige anvendelse af både instituttets og agenturets ressourcer indebærer et 
særligt samarbejde, som kan fremme respekten for de respektive kompetencer.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 3
Artikel 11, stk. 8

8. Direktøren for det europæiske institut for 
ligestilling mellem mænd og kvinder kan
deltage i bestyrelsens møder som observatør.
Direktørerne for andre relevante 
fællesskabsagenturer og EU-organer kan 
også deltage som observatører, når de er 
inviteret af forretningsudvalget.

8. Direktøren for det europæiske institut for 
ligestilling mellem mænd og kvinder skal
deltage i bestyrelsens møder som observatør 
med henblik på at koordinere de respektive 
årlige arbejdsprogrammer. Direktørerne for 
andre relevante fællesskabsagenturer og EU-
organer kan også deltage som observatører, 
når de er inviteret af forretningsudvalget.

Begrundelse

Er i overensstemmelse med betragtning 15 i Kommissionens forslag. Det praktiske 
samarbejde mellem de to organer skal desuden ske gennem en koordinering af 
arbejdsprogrammerne, og for at sikre et effektivt samarbejde er det derfor nødvendigt at 
præcisere, at direktøren skal deltage i bestyrelsesmøderne.

Ændringsforslag 4
Artikel 23, stk. 1

1. Vedtægten for tjenestemænd ved De 
Europæiske Fællesskaber og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
ved De Europæiske Fællesskaber og de 
regler, som De Europæiske Fællesskabers 
institutioner sammen har vedtaget om 
anvendelsen af denne vedtægt og disse 
ansættelsesvilkår, finder anvendelse på 
agenturets personale.

1. Vedtægten for tjenestemænd ved De 
Europæiske Fællesskaber og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
ved De Europæiske Fællesskaber og de 
regler, som De Europæiske Fællesskabers 
institutioner sammen har vedtaget om 
anvendelsen af denne vedtægt og disse 
ansættelsesvilkår, finder anvendelse på 
agenturets personale. Det er nødvendigt at 
være særlig opmærksom på, at mænd og 
kvinder er ligeligt repræsenteret.

Begrundelse

Mange agenturer har ikke nok kvindelige ansatte. Der er tydeligvis behov for at understrege 
respekten for princippet om lige muligheder for mænd og kvinder i form af en henvisning i 
forordningen i forbindelse med en evaluering af agenturets resultater. 

Ændringsforslag 5
Artikel 31, stk. 3

3. Senest den 31. december 2009 skal 
agenturet lade foretage en uafhængig ekstern 

3. Senest den 31. december 2009 skal 
agenturet lade foretage en uafhængig ekstern 
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evaluering af sine resultater på grundlag af 
retningslinjer, der fastlægges af bestyrelsen 
efter aftale med Kommissionen. Denne 
evaluering skal tage højde for agenturets 
opgaver, arbejdsmetoder og følgerne af 
agenturet, hvad angår beskyttelse og fremme 
af grundlæggende rettigheder, ligesom den 
skal omfatte en analyse af synergieffekterne 
og de finansielle følger af en eventuel 
udvidelse af arbejdsopgaverne. I 
evalueringen tages der hensyn til de berørte 
parters synspunkter både på fællesskabsplan 
og på nationalt plan.

evaluering af sine resultater på grundlag af 
retningslinjer, der fastlægges af bestyrelsen 
efter aftale med Kommissionen. Denne 
evaluering skal tage højde for agenturets 
opgaver, arbejdsmetoder, anvendelse af en 
politik for lige muligheder og følgerne af 
agenturet, hvad angår beskyttelse og fremme 
af grundlæggende rettigheder, ligesom den 
skal omfatte en analyse af synergieffekterne 
og de finansielle følger af en eventuel 
udvidelse af arbejdsopgaverne. I 
evalueringen tages der hensyn til de berørte 
parters synspunkter både på fællesskabsplan 
og på nationalt plan.

Begrundelse

Mange agenturer har ikke nok kvindelige ansatte. Der er tydeligvis behov for at understrege 
respekten for princippet om lige muligheder for mænd og kvinder i form af en henvisning i 
forordningen i forbindelse med en evaluering af agenturets resultater. 


