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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο (β)

(β) καθορίζει τους θεματικούς τομείς 
δραστηριότητας του Οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένης πάντα της 
καταπολέμησης του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας· 

(β) καθορίζει τους θεματικούς τομείς 
δραστηριότητας του Οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένης πάντα της 
καταπολέμησης του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας, αλλά και δίδοντας εξίσου 
προσοχή σε όλους τους θεματικούς τομείς 
στους οποίους ενδέχεται να υπάρξει 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Αιτιολόγηση

Το πολυετές πλαίσιο δεν θα πρέπει να πάσχει από μια μεροληπτική προσέγγιση που συνδυάζει
περιορισμούς πόρων (πρβλ. άλλα εδάφια του ίδιου άρθρου) και μια "προτίμηση" για τον
ρατσισμό και την ξενοφοβία, συνεπώς η διατύπωση αυτού του εδαφίου θα πρέπει να αναφέρει
μια δέσμευση που θα λαμβάνει δεόντως και ισότιμα υπόψη όλους τους άλλους τομείς στους 
οποίους ενδέχεται να υπάρξει παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων προκειμένου να 
παρασχεθεί στον λαμβάνοντα την απόφαση ένα καλύτερα καθορισμένο πλαίσιο δράσης.

Τροπολογία 2
Άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο (ε)

(ε) περιλαμβάνει διατάξεις για την αποφυγή 
της θεματικής επικάλυψης με το πεδίο 
εφαρμογής άλλων κοινοτικών φορέων, 
υπηρεσιών και οργανισμών

(ε) περιλαμβάνει διατάξεις για την αποφυγή 
της θεματικής επικάλυψης με το πεδίο 
εφαρμογής άλλων κοινοτικών φορέων, 
υπηρεσιών και οργανισμών ιδίως του 
Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Η καλύτερη χρήση των πόρων αφενός του Ινστιτούτου και αφετέρου του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων συνεπάγεται συγκεκριμένη συνεργασία η οποία θα διευκολύνει τον 
σεβασμό των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 3
Άρθρο 11, παράγραφος 8

8. Ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων 
μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου ως παρατηρητής. 
Επίσης, οι διευθυντές άλλων συναφών 
κοινοτικών οργανισμών και φορέων της 
Ένωσης μπορούν να παρίστανται ως 
παρατηρητές κατόπιν πρόσκλησης του 
Εκτελεστικού Γραφείου.

8. Ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων 
παρίσταται στις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου ως παρατηρητής, 
προκειμένου να συντονίζει τα αντίστοιχα 
ετήσια προγράμματα εργασίας. Επίσης, οι 
διευθυντές άλλων συναφών κοινοτικών 
οργανισμών και φορέων της Ένωσης 
μπορούν να παρίστανται ως παρατηρητές 
κατόπιν πρόσκλησης του Εκτελεστικού 
Γραφείου.

Αιτιολόγηση

Συνεπής με την αιτιολογική σκέψη 15 της πρότασης της Επιτροπής.  Επιπλέον, η πρακτική
συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων θα πρέπει να γίνεται μέσω ενός συντονισμού των
προγραμμάτων εργασίας, συνεπώς είναι αναγκαία μια σαφώς διατυπωμένη παρουσία του 
Διευθυντή του Ινστιτούτου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματική συνεργασία.

Τροπολογία 4
Άρθρο 23, παράγραφος 1

1. Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης 
των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, το καθεστώς που εφαρμόζεται 
επί του λοιπού προσωπικού των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι ρυθμίσεις 
που θεσπίστηκαν με κοινή συμφωνία των 
θεσμικών οργάνων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων με στόχο την εφαρμογή του εν 
λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 
και του εν λόγω καθεστώτος εφαρμόζονται 
στο προσωπικό του Οργανισμού.

1. Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης 
των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, το καθεστώς που εφαρμόζεται 
επί του λοιπού προσωπικού των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι ρυθμίσεις 
που θεσπίστηκαν με κοινή συμφωνία των 
θεσμικών οργάνων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων με στόχο την εφαρμογή του εν 
λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 
και του εν λόγω καθεστώτος εφαρμόζονται 
στο προσωπικό του Οργανισμού. Δίδεται
ιδιαίτερη προσοχή στην ίση εκπροσώπηση 
γυναικών και ανδρών.
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Αιτιολόγηση

Πολλοί οργανισμοί πάσχουν από έλλειψη εκπροσώπησης γυναικών στο προσωπικό τους. 
Υπάρχει σαφής ανάγκη να υπογραμμιστεί ο σεβασμός των ίσων ευκαιριών έτσι ώστε να υπάρχει 
μια αναφορά στον κανονισμό όταν γίνεται η αξιολόγηση της λειτουργίας του Οργανισμού.

Τροπολογία 5
Άρθρο 31, παράγραφος 3

3. Το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2009, ο 
Οργανισμός ζητεί τη διενέργεια 
ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης των 
επιτευγμάτων του κατά τη διάρκεια των 
πρώτων τριών ετών λειτουργίας του βάσει 
συγγραφής υποχρεώσεων που εκδίδεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο σε συμφωνία με 
την Επιτροπή. Η αξιολόγηση λαμβάνει 
υπόψη τα καθήκοντα του Οργανισμού, τις 
μεθόδους εργασίας και τον αντίκτυπο του 
Οργανισμού στην προστασία και προώθηση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
περιλαμβάνει ανάλυση των αποτελεσμάτων 
των συνεργιών και των δημοσιονομικών 
επιπτώσεων κάθε ενδεχόμενης επέκταση 
των καθηκόντων. Η αξιολόγηση 
συνυπολογίζει τις απόψεις των 
ενδιαφερομένων, τόσο σε κοινοτικό όσο και 
σε εθνικό επίπεδο.

3. Το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2009, ο 
Οργανισμός ζητεί τη διενέργεια 
ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης των 
επιτευγμάτων του κατά τη διάρκεια των 
πρώτων τριών ετών λειτουργίας του βάσει 
συγγραφής υποχρεώσεων που εκδίδεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο σε συμφωνία με 
την Επιτροπή. Η αξιολόγηση λαμβάνει
υπόψη τα καθήκοντα του Οργανισμού, τις
μεθόδους εργασίας, την πολιτική ίσων 
ευκαιριών εντός του Οργανισμού και τον 
αντίκτυπο του Οργανισμού στην προστασία 
και προώθηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και περιλαμβάνει ανάλυση των 
αποτελεσμάτων των συνεργιών και των 
δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε 
ενδεχόμενης επέκταση των καθηκόντων. Η 
αξιολόγηση συνυπολογίζει τις απόψεις των 
ενδιαφερομένων, τόσο σε κοινοτικό όσο και 
σε εθνικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Πολλοί οργανισμοί πάσχουν από έλλειψη εκπροσώπησης γυναικών στο προσωπικό τους. 
Υπάρχει σαφής ανάγκη να υπογραμμιστεί ο σεβασμός των ίσων ευκαιριών έτσι ώστε να υπάρχει 
μια αναφορά στον κανονισμό όταν γίνεται η αξιολόγηση της λειτουργίας του Οργανισμού.


