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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
5 straipsnio 1 dalies b punktas

b) nustato Agentūros veiklos temines sritis, 
kurios visuomet turi apimti kovą su rasizmu 
ir ksenofobija;

b) nustato Agentūros veiklos temines sritis, 
kurios visuomet turi apimti kovą su rasizmu 
ir ksenofobija, tačiau taip pat skiria vienodą 
dėmesį visoms su pagrindinių teisių 
pažeidimu susijusioms teminėms sritims;

Pagrindimas

Daugiametei programai neturi kenkti išteklių ribojimą numatantis šališkas požiūris (žr. kitas 
šio straipsnio dalis) ir tai, kad „pirmenybė“ teikiama kovai su rasizmu ir ksenofobija. Todėl 
šiame punkte turėtų būti paminėtas įsipareigojimas deramai ir vienodai atsižvelgti į visas 
kitas su pagrindinių teisių pažeidimu susijusias sritis siekiant užtikrinti, kad sprendimus 
priimanti institucija turėtų labiau apibrėžtą veiksmų programą. 

Pakeitimas 2
5 straipsnio 1 dalies e punktas

e) pateikia nuostatas siekiant išvengti 
teminių sričių dubliavimosi su kitų 
Bendrijos įstaigų, biurų ir agentūrų 
kompetencija.

e) pateikia nuostatas siekiant išvengti 
teminių sričių dubliavimosi su kitų 
Bendrijos įstaigų, biurų ir agentūrų, visų 
pirma Lyčių lygybės instituto, kompetencija.

Pagrindimas

Norint geriausiai panaudoti instituto ir Pagrindinių teisių agentūros išteklius, būtinas aiškiai 
apibrėžtas bendradarbiavimas, kuris leistų lengviau išvengti kompetencijos dubliavimosi.

  
1 Dar nepaskelbtas OL.
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Pakeitimas 3
11 straipsnio 8 dalis

8. Europos lyčių lygybės instituto direktorius 
gali dalyvauti Valdančiosios tarybos 
posėdžiuose stebėtojo teisėmis. Kitų 
atitinkamų Bendrijos agentūrų ir Sąjungos 
įstaigų direktoriai taip pat gali dalyvauti 
stebėtojo teisėmis, kai yra kviečiami 
Vykdomosios valdybos.

8. Europos lyčių lygybės instituto direktorius 
dalyvauja Valdančiosios tarybos 
posėdžiuose stebėtojo teisėmis siekiant 
koordinuoti atitinkamas metines darbo 
programas. Kitų atitinkamų Bendrijos 
agentūrų ir Sąjungos įstaigų direktoriai taip 
pat gali dalyvauti stebėtojo teisėmis, kai yra 
kviečiami Vykdomosios valdybos.

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka Komisijos pasiūlymo 15 konstatuojamąją dalį. Be to, praktinis dviejų 
institucijų bendradarbiavimas turės vykti koordinuojant darbo programas. Todėl siekiant 
užtikrinti, kad bendradarbiavimas būtų veiksmingas, būtina aiškiai apibrėžti instituto 
direktoriaus dalyvavimą Valdančiosios tarybos posėdžiuose.

Pakeitimas 4
23 straipsnio 1 dalis

1. Agentūros personalui yra taikomi Europos 
Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, kitų 
Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygos ir Europos Bendrijų institucijų 
bendrai priimtos taisyklės dėl šių nuostatų ir 
įdarbinimo sąlygų taikymo.

1. Agentūros personalui yra taikomi Europos 
Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, kitų 
Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygos ir Europos Bendrijų institucijų 
bendrai priimtos taisyklės dėl šių nuostatų ir 
įdarbinimo sąlygų taikymo. Ypatingas 
dėmesys skiriamas vienodam moterų ir 
vyrų atstovavimui.

Pagrindimas

Daugelyje agentūrų trūksta darbuotojų moterų. Akivaizdu, jog rengiantis įvertinti agentūros 
veiklos rezultatus, reikia pabrėžti lygių galimybių principo laikymąsi ir reglamente pateikti 
atitinkamą nuorodą.

Pakeitimas 5
31 straipsnio 3 dalis

3. Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. 3. Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. 
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Agentūra paveda atlikti nepriklausomą jos 
pasiekimų pirmaisiais trejais veiklos metais 
išorės vertinimą remiantis Valdančiosios 
tarybos, gavusios Komisijos pritarimą, 
pateiktomis darbo užduotimis. Šiame 
vertinime atsižvelgiama į Agentūros 
uždavinius, darbo praktiką ir Agentūros 
poveikį pagrindinių teisių apsaugai bei 
skatinimui ir nurodomas bet kokio uždavinių 
išplėtimo sinergijos efektas bei finansiniai 
padariniai. Vertinime atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių nuomones tiek 
Bendrijos, tiek nacionaliniu lygiu.

Agentūra paveda atlikti nepriklausomą jos 
pasiekimų pirmaisiais trejais veiklos metais 
išorės vertinimą remiantis Valdančiosios 
tarybos, gavusios Komisijos pritarimą, 
pateiktomis darbo užduotimis. Šiame 
vertinime atsižvelgiama į Agentūros 
uždavinius, darbo praktiką, lygių galimybių 
politiką pačioje Agentūroje ir Agentūros 
poveikį pagrindinių teisių apsaugai bei 
skatinimui ir nurodomas bet kokio uždavinių 
išplėtimo sinergijos efektas bei finansiniai 
padariniai. Vertinime atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių nuomones tiek 
Bendrijos, tiek nacionaliniu lygiu.

Pagrindimas

Daugelyje agentūrų trūksta darbuotojų moterų. Akivaizdu, jog rengiantis įvertinti Agentūros 
veiklos rezultatus, reikia pabrėžti lygių galimybių principo laikymąsi ir reglamente pateikti 
atitinkamą nuorodą.


