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MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja  az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
5. cikk (1) bekezdés b) pont

b) meghatározza az Ügynökség tematikus 
tevékenységi területeit, ideértve minden 
esetben a rasszizmus és idegengyűlölet 
elleni küzdelmet;

b) meghatározza az Ügynökség tematikus 
tevékenységi területeit, ideértve minden 
esetben a rasszizmus és idegengyűlölet 
elleni küzdelmet, egyaránt figyelmet 
fordítva azonban az alapjogok 
megsértésével kapcsolatos valamennyi 
kérdésre.

Indokolás

El kell kerülni, hogy a többéves keret hátrányt szenvedjen a forrásszűkítésre korlátozódó 
igazságtalan megközelítés (lásd az említett cikk további pontjait), valamint a rasszizmus és az 
idegengyűlölet „előtérbe helyezése” miatt, ezért a kérdéses pont szövegezésekor ki kell 
mondani, hogy az Ügynökség ugyanígy megfelelő mértékben foglalkozik az alapjogok 
megsértésének más területeivel is, hogy a döntéshozók számára jobban körülírt cselekvési 
keretet biztosíthasson.

Módosítás: 2
5. cikk (1) bekezdés e) pont

e) rendelkezéseket tartalmaz a tematikus 
átfedések elkerülése érdekében más 
közösségi szervek, hivatalok és 
ügynökségek megbízatására figyelemmel.

e) rendelkezéseket tartalmaz a tematikus 
átfedések elkerülése érdekében más 
közösségi szervek, hivatalok és 
ügynökségek megbízatására figyelemmel, 
különös tekintettel a Nemek Közötti 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Egyenlőség Európai Intézetére.

Indokolás

Az Intézet és az Ügynökség forrásainak leghatékonyabb felhasználásához szükség van a 
hatáskörök tiszteletben tartását megkönnyítő sajátságos együttműködésre.

Módosítás: 3
11. cikk (8) bekezdés

8. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézetének igazgatója megfigyelőként részt 
vehet az igazgatóság ülésein. Más érdekelt 
közösségi ügynökségek és uniós szervek 
igazgatói az igazgatóság meghívására 
megfigyelőként szintén részt vehetnek az 
üléseken.

8. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézetének igazgatója megfigyelőként részt 
vesz az igazgatóság ülésein, a két intézmény 
éves munkatervének összehangolása 
érdekében. Más érdekelt közösségi 
ügynökségek és uniós szervek igazgatói az 
igazgatóság meghívására megfigyelőként 
szintén részt vehetnek az üléseken.

Indokolás

Koherencia a bizottsági javaslat 15. preambulumbekezdésével.  Sőt, a két intézmény közötti 
gyakorlati együttműködésnek a munkatervek összehangolása keretében kell megvalósulnia, 
ezért a hatékony együttműködés biztosítása érdekében világosan elő kell írni az Intézet 
vezetőjének részvételét az igazgatóság ülésein.

Módosítás: 4
23. cikk (1) bekezdés

1. Az Ügynökség személyzetére az Európai 
Közösségek tisztviselőinek személyzeti 
szabályzatát, az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottainak alkalmazási feltételeit, 
valamint e személyzeti szabályzat és 
alkalmazási feltételek alkalmazása céljából 
az Európai Közösségek intézményei által 
közösen elfogadott szabályokat kell 
alkalmazni.

1. Az Ügynökség személyzetére az Európai 
Közösségek tisztviselőinek személyzeti 
szabályzatát, az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottainak alkalmazási feltételeit, 
valamint e személyzeti szabályzat és 
alkalmazási feltételek alkalmazása céljából 
az Európai Közösségek intézményei által 
közösen elfogadott szabályokat kell 
alkalmazni. Különös figyelmet kell szentelni 
a nők és a férfiak egyenlő képviseletére.

Indokolás

Számos ügynökség személyzetében alulreprezentáltak a nők.  Nyilvánvalóan ki kell 
hangsúlyozni az esélyegyenlőség fontosságát, hogy az Ügynökség teljesítményének értékelése 
során a szabályozás is tartalmazzon erre utaló kitételt. 
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Módosítás: 5
31. cikk (3) bekezdés

3. Az Ügynökség legkésőbb 2009. december 
31-ig megrendeli a működésének első három 
éve alatt elért eredmények független külső 
értékelését az igazgatóság által a 
Bizottsággal egyetértésben adott megbízás 
alapján. Az értékelés figyelembe veszi az 
Ügynökség feladatait és munkamódszereit, 
valamint az Ügynökség hatását az alapvető 
jogok védelmére és érvényesülésük 
elősegítésére, továbbá magában foglalja a 
szinergiahatások, valamint a feladatok 
esetleges kiterjesztése pénzügyi hatásainak 
elemzését is. Az értékelés figyelembe veszi a 
nemzeti és közösségi szinten érdekelt felek 
álláspontját is.

3. Az Ügynökség legkésőbb 2009. december 
31-ig megrendeli a működésének első három 
éve alatt elért eredmények független külső 
értékelését az igazgatóság által a 
Bizottsággal egyetértésben adott megbízás 
alapján. Az értékelés figyelembe veszi az 
Ügynökség feladatait és munkamódszereit, 
az Ügynökségen belüli esélyegyenlőségi 
politikát, valamint az Ügynökség hatását az 
alapvető jogok védelmére és érvényesülésük 
elősegítésére, továbbá magában foglalja a 
szinergiahatások, valamint a feladatok 
esetleges kiterjesztése pénzügyi hatásainak 
elemzését is. Az értékelés figyelembe veszi a 
nemzeti és közösségi szinten érdekelt felek 
álláspontját is.

Indokolás

Számos ügynökség személyzetében alulreprezentáltak a nők.   Nyilvánvalóan ki kell 
hangsúlyozni az esélyegyenlőség fontosságát, hogy az Ügynökség teljesítményének értékelése 
során a szabályozás is tartalmazzon erre utaló kitételt. 


