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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 5 lõike 1 punkt b

b) määratleb ameti tegevuse 
teemavaldkonnad, kaasates alati võitluse 
rassismi ja ksenofoobiaga;

b) määratleb ameti tegevuse 
teemavaldkonnad, kaasates alati võitluse 
rassismi ja ksenofoobiaga, kuid pöörates 
võrdset tähelepanu kõigile valdkondadele, 
kus esineb põhiõiguste rikkumist.

Selgitus

Lähenemisviis mitmeaastasele raamistikule ei tohiks olla vahendite piiratuse (vt sama artikli 
teised punktid) ning samaaegse rassismi ja ksenofoobia „eelistamise” tõttu tendentslik, 
seepärast tuleks antud punkti sõnastuses nimetada kohustust võtta korrakohaselt ja võrdselt 
arvesse kõiki muid valdkondi, kus esineb põhiõiguste rikkumist, et tagada sellega otsustajale 
selgemini määratletud tegevusraamistik.

Muudatusettepanek 2
Artikli 5 lõike 1 punkt e

e) sisaldab sätteid vältimaks temaatilist 
kattumist teiste ühenduse organite, 
ametkondade ja ametite volitustega.

e) sisaldab sätteid vältimaks temaatilist 
kattumist teiste ühenduse organite, 
ametkondade ja ametite, eelkõige Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudi volitustega.

Selgitus

Nii instituudi kui ka Põhiõiguste Ameti vahendite parimal viisil kasutamine eeldab spetsiifilist 
koostööd, mis hõlbustab kummagi asutuse pädevuste tunnustamist.

Muudatusettepanek 3

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Artikli 11 lõige 8

8. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi direktor võib haldusnõukogu 
koosolekutel osaleda vaatlejana. Teiste 
asjaomaste ühenduse ametite ja liidu 
organite direktorid võivad juhatuse kutsel 
samuti vaatlejana osaleda.

8. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi direktor osaleb haldusnõukogu 
koosolekutel vaatlejana, et kooskõlastada 
vastavaid iga-aastaseid tööprogramme.
Teiste asjaomaste ühenduse ametite ja liidu 
organite direktorid võivad juhatuse kutsel 
samuti vaatlejana osaleda.

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas komisjoni ettepaneku põhjendusega 15. Pealegi peab kahe 
asutuse tegelik koostöö toimuma tööprogrammide kooskõlastamise kaudu, seetõttu on 
tegevuse tõhusa kooskõlastamise huvides oluline selgelt määratleda, et instituudi direktor 
osaleb haldusnõukogu koosolekutel.

Muudatusettepanek 4
Artikli 23 lõige 1

1. Ameti töötajate suhtes kohaldatakse 
Euroopa Ühenduste ametnike 
personalieeskirju ja Euroopa Ühenduste 
muude teenistujate teenistustingimusi ning 
Euroopa Ühenduse institutsioonide 
kõnealuste personalieeskirjade ja 
teenistustingimuste kohaldamiseks ühiselt 
vastuvõetud eeskirju.

1. Ameti töötajate suhtes kohaldatakse 
Euroopa Ühenduste ametnike 
personalieeskirju ja Euroopa Ühenduste 
muude teenistujate teenistustingimusi ning 
Euroopa Ühenduse institutsioonide 
kõnealuste personalieeskirjade ja 
teenistustingimuste kohaldamiseks ühiselt 
vastuvõetud eeskirju. Erilist tähelepanu 
pööratakse meeste ja naiste võrdsele 
esindatusele.

Selgitus

Paljude ametite töötajaskonnas on liiga vähe naisi. Võrdsete võimaluste põhimõtte 
tunnustamist tuleb selgelt rõhutada ja lisada vastav viide määruse teksti, et seda saaks võtta 
arvesse ameti töötulemuste hindamisel.

Muudatusettepanek 5
Artikli 31 lõige 3

3. Hiljemalt 31. detsembril 2009. aastal 
korraldab amet haldusnõukogu antud ja 
komisjoniga kooskõlastatud pädevuste alusel 

3. Hiljemalt 31. detsembril 2009. aastal 
korraldab amet haldusnõukogu antud ja 
komisjoniga kooskõlastatud pädevuste alusel 
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oma tegevuse esimese kolme aasta 
saavutuste sõltumatu välise hindamise.
Kõnealune hindamine võtab arvesse ameti 
ülesandeid, töötavasid ning ameti mõju 
põhiõiguste kaitsmisele ja edendamisele, 
samuti sisaldab koostoimemõjude ja 
ülesannete võimaliku suurenemise rahalise 
mõju analüüsi. Hinnangu andmisel võetakse 
arvesse huvirühmade seisukohti nii 
ühenduse kui ka siseriiklikul tasandil.

oma tegevuse esimese kolme aasta 
saavutuste sõltumatu välise hindamise.
Kõnealune hindamine võtab arvesse ameti 
ülesandeid, töötavasid, ametisisest võrdsete 
võimaluste poliitikat ning ameti mõju 
põhiõiguste kaitsmisele ja edendamisele, 
samuti sisaldab koostoimemõjude ja 
ülesannete võimaliku suurenemise rahalise 
mõju analüüsi. Hinnangu andmisel võetakse 
arvesse huvirühmade seisukohti nii 
ühenduse kui ka siseriiklikul tasandil.

Selgitus

Paljude ametite töötajaskonnas on liiga vähe naisi. Võrdsete võimaluste põhimõtte 
tunnustamist tuleb selgelt rõhutada ja lisada vastav viide määruse teksti, et seda saaks võtta 
arvesse ameti töötulemuste hindamisel.


