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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
5 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) Niissä määritetään viraston toiminnan 
aihealueet, joihin kuuluvat aina rasismin ja 
muukalaisvihan torjunta.

b) Niissä määritetään viraston toiminnan 
aihealueet, joihin kuuluvat aina rasismin ja 
muukalaisvihan torjunta, ja otetaan yhtä 
lailla huomioon osa-alueet, joilla esiintyy 
perusoikeusrikkomuksia.

Perustelu

Monivuotisten puitteiden ei pitäisi kärsiä yksipuolisesta lähestymistavasta, jossa tuodaan 
esiin resurssien rajoitukset (vrt. saman artiklan muut kohdat) ja erityisesti rasismi ja 
muukalaisviha. Tästä syystä tässä alakohdassa olisi mainittava sitoumus, jonka mukaan on
otettava asianmukaisesti ja tasa-arvoisesti huomioon kaikki muut osa-alueet, joilla esiintyy 
perusoikeusrikkomuksia, jotta päätöksentekijät saisivat paremmin määritetyt toimintapuitteet. 

Tarkistus 2
5 artiklan 1 kohdan e alakohta

e) Niihin sisältyy määräyksiä, joiden 
tarkoituksena on välttää päällekkäisyys 
muiden yhteisön elinten, laitosten ja 
virastojen toimeksiannon kanssa.

e) Niihin sisältyy määräyksiä, joiden 
tarkoituksena on välttää päällekkäisyys 
muiden yhteisön elinten, laitosten ja 
virastojen, erityisesti tasa-arvoinstituutin,
toimeksiannon kanssa.

Perustelu

Tasa-arvoinstituutin ja perusoikeusviraston resurssien optimaalinen käyttö edellyttää 
yhteistyötä, jolla helpotetaan kummankin toimivaltuuksien kunnioittamista.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 3
11 artiklan 8 kohta

8. Euroopan tasa-arvoinstituutin johtaja voi 
osallistua tarkkailijana hallintoneuvoston 
kokouksiin. Muiden yhteisön virastojen ja 
unionin laitosten johtajat voivat myös 
osallistua tarkkailijoina hallintoneuvoston 
kokouksiin, jos johtokunta on lähettänyt 
niille kutsun.

8. Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajan on
osallistuttava tarkkailijana 
hallintoneuvoston kokouksiin
koordinoidakseen kyseisen vuoden 
työohjelmia. Muiden yhteisön virastojen ja 
unionin laitosten johtajat voivat myös 
osallistua tarkkailijoina hallintoneuvoston 
kokouksiin, jos johtokunta on lähettänyt 
niille kutsun.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen komission ehdotuksen johdanto-osan 15 kappaleen kanssa. 
Lisäksi käytännön yhteistyö kyseessä olevien laitosten välillä on toteutettava työohjelmien 
koordinoinnin muodossa. Tästä syystä on selvästi ilmoitettava, että tasa-arvoinstituutin 
johtajan on osallistuttava hallintoneuvoston kokouksiin tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi.    

Tarkistus 4
23 artiklan 1 kohta

1. Viraston henkilöstöön sovelletaan 
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin 
sovellettavia henkilöstösääntöjä, Euroopan 
yhteisöjen muuhun henkilöstöön 
sovellettavia palvelussuhteen ehtoja ja 
Euroopan yhteisöjen toimielinten yhteisesti 
antamia sääntöjä näiden henkilöstösääntöjen 
ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi.

1. Viraston henkilöstöön sovelletaan 
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin 
sovellettavia henkilöstösääntöjä, Euroopan 
yhteisöjen muuhun henkilöstöön 
sovellettavia palvelussuhteen ehtoja ja 
Euroopan yhteisöjen toimielinten yhteisesti 
antamia sääntöjä näiden henkilöstösääntöjen 
ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi.
Erityishuomiota on kiinnitettävä naisten ja 
miesten yhtäläiseen määrään. 

Perustelu

Monet virastot kärsivät naispuolisen henkilöstön vähyydestä. Yhtäläisten mahdollisuuksien 
kunnioittamista on korostettava ja lisättävä tästä maininta asetukseen, jotta tämä otettaisiin 
huomioon viraston toiminnan arvioinnin yhteydessä.

Tarkistus 5
31 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Virasto teettää viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2009 viraston kolmen 

3. Virasto teettää viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2009 viraston kolmen 
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ensimmäisen toimintavuoden saavutuksia 
koskevan riippumattoman ulkopuolisen 
arvioinnin hallintoneuvoston yhdessä 
komission kanssa antaman toimeksiannon
pohjalta. Arvioinnissa otetaan huomioon 
viraston tehtävät, työskentelytavat ja 
vaikutus perusoikeuksien suojeluun ja 
edistämiseen sekä analysoidaan tehtävien 
laajentamisen synergiaetuja ja taloudellisia 
vaikutuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon 
sekä yhteisön että jäsenvaltioiden tasolla 
toimivien sidosryhmien näkemykset.

ensimmäisen toimintavuoden saavutuksia 
koskevan riippumattoman ulkopuolisen 
arvioinnin hallintoneuvoston yhdessä 
komission kanssa antaman toimeksiannon 
pohjalta. Arvioinnissa otetaan huomioon 
viraston tehtävät, työskentelytavat, 
virastossa harjoitettava yhtäläisten 
mahdollisuuksien politiikka ja viraston 
vaikutus perusoikeuksien suojeluun ja 
edistämiseen sekä analysoidaan tehtävien 
laajentamisen synergiaetuja ja taloudellisia 
vaikutuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon 
sekä yhteisön että jäsenvaltioiden tasolla 
toimivien sidosryhmien näkemykset.

Perustelu

Monet virastot kärsivät naispuolisen henkilöstön vähyydestä. Yhtäläisten mahdollisuuksien 
kunnioittamista on korostettava ja lisättävä tästä maininta asetukseen, jotta tämä otettaisiin 
huomioon viraston toiminnan arvioinnin yhteydessä.


