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AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 5, lid 1, letter b)

b) legt de thematische werkterreinen van het 
Bureau vast, waaronder steeds de bestrijding 
van racisme en vreemdelingenhaat;

b) legt de thematische werkterreinen van het 
Bureau vast, waaronder steeds de bestrijding 
van racisme en vreemdelingenhaat, maar 
besteedt evenveel aandacht aan alle 
thematische gebieden waarop de 
grondrechten worden geschonden;

Motivering

Het meerjarenkader mag niet gebukt gaan onder een tweeslachtige aanpak waarbij financiële 
restricties (zie de andere punten van hetzelfde artikel) en een "voorkeur" voor racisme en 
vreemdelingenhaat beide een rol spelen. Onder letter b) moet dan ook vermeld worden dat 
ook met alle andere gebieden waarop grondrechten kunnen worden geschonden rekening zal 
worden gehouden zodat degene die de besluiten moet nemen over een beter gedefinieerd 
actiekader beschikt.

Amendement 2
Artikel 5, lid 1, letter e)

e) omvat bepalingen ter vermijding van 
thematische overlappingen met het mandaat 
van andere organen, instanties en 
agentschappen van de Gemeenschap.

e) omvat bepalingen ter vermijding van 
thematische overlappingen met het mandaat 
van andere organen, instanties en 
agentschappen van de Gemeenschap, zoals 
met name het Genderinstituut.

Motivering

Teneinde de middelen van zowel het Instituut als van het Bureau van de Europese Unie voor 
de grondrechten zo goed mogelijk te benutten, moet er van een specifieke samenwerking 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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sprake zijn waardoor het eenvoudiger wordt de respectieve bevoegdheden in acht te nemen.

Amendement 3
Artikel 11, lid 8

8. De directeur van het Europees 
Genderinstituut kan als waarnemer 
deelnemen aan vergaderingen van de raad 
van bestuur. Ook de directeuren van andere 
betrokken agentschappen van de 
Gemeenschap en organen van de Unie 
kunnen op uitnodiging van het dagelijks 
bestuur als waarnemer aan dergelijke 
vergaderingen deelnemen.

8. De directeur van het Europees 
Genderinstituut neemt als waarnemer deel
aan vergaderingen van de raad van bestuur
teneinde de respectieve jaarlijkse 
werkprogramma's te coördineren. Ook de 
directeuren van andere betrokken 
agentschappen van de Gemeenschap en 
organen van de Unie kunnen op uitnodiging 
van het dagelijks bestuur als waarnemer aan 
dergelijke vergaderingen deelnemen.

Motivering

Afstemming op considerans 15 van het Commissievoorstel. Daarnaast moet de samenwerking 
tussen de twee organen er in de praktijk op neerkomen dat hun werkprogramma's worden 
gecoördineerd. Het is dus van essentieel belang dat de directeur van het instituut de 
vergaderingen van de raad van bestuur bijwoont en dat dit duidelijk wordt vastgelegd.

Amendement 4
Artikel 23, lid 1

1. Het statuut van de ambtenaren van de 
Europese Gemeenschappen, de regeling die 
van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen en de regels die de 
instellingen van de Europese 
Gemeenschappen gezamenlijk hebben 
goedgekeurd met het oog op de toepassing 
van dat statuut en die regeling, zijn van 
toepassing op het personeel van het Bureau.

1. Het statuut van de ambtenaren van de 
Europese Gemeenschappen, de regeling die 
van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen en de regels die de 
instellingen van de Europese 
Gemeenschappen gezamenlijk hebben 
goedgekeurd met het oog op de toepassing 
van dat statuut en die regeling, zijn van 
toepassing op het personeel van het Bureau.
Er wordt bijzondere aandacht geschonken 
aan de gelijke vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen.

Motivering

In veel agentschappen zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. De inachtneming van de gelijke 
kansen moet duidelijk worden benadrukt zodat we in de verordening over een referentiepunt 
beschikken als de tijd rijp is om de prestaties van het agentschap te evalueren.
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Amendement 5
Artikel 31, lid 3, alinea 1

3. Uiterlijk op 31 december 2009 geeft het 
Bureau opdracht tot een onafhankelijke 
externe evaluatie van de resultaten van de 
eerste drie jaar activiteit op basis van de 
door de raad van bestuur in 
overeenstemming met de Commissie 
vastgestelde richtsnoeren. Deze evaluatie 
houdt rekening met de taken en de 
werkwijze van het Bureau en met het effect 
van het Bureau op de bescherming en de 
bevordering van de grondrechten en omvat 
een analyse van de synergie effecten en de 
financiële gevolgen van een eventuele 
taakuitbreiding. Bij de evaluatie wordt 
rekening gehouden met de opvattingen van 
de belanghebbenden op zowel 
communautair als nationaal niveau.

3. Uiterlijk op 31 december 2009 geeft het 
Bureau opdracht tot een onafhankelijke 
externe evaluatie van de resultaten van de 
eerste drie jaar activiteit op basis van de 
door de raad van bestuur in 
overeenstemming met de Commissie 
vastgestelde richtsnoeren. Deze evaluatie 
houdt rekening met de taken, de werkwijze 
en het gelijkekansenbeleid van het Bureau 
en met het effect van het Bureau op de 
bescherming en de bevordering van de 
grondrechten en omvat een analyse van de 
synergie effecten en de financiële gevolgen 
van een eventuele taakuitbreiding. Bij de 
evaluatie wordt rekening gehouden met de 
opvattingen van de belanghebbenden op 
zowel communautair als nationaal niveau.

Motivering

In veel agentschappen zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. De inachtneming van de gelijke 
kansen moet duidelijk worden benadrukt zodat we in de verordening over een referentiepunt 
beschikken als de tijd rijp is om de prestaties van het agentschap te evalueren.


