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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Artykuł 5 ustęp 1 litera b)

b) określają obszary tematyczne działalności 
agencji, zawsze obejmując walkę z 
rasizmem i ksenofobią;

b) określają obszary tematyczne działalności 
agencji, zawsze obejmując walkę z 
rasizmem i ksenofobią, ale także zwracając 
uwagę na wszystkie pola tematyczne, w 
których prawa podstawowe są narażone na 
pogwałcanie;

Uzasadnienie

Wieloletnie ramy nie powinny paść ofiarą tendencyjnego podejścia, łączącego ograniczenie 
środków (patrz: inne litery tego samego artykułu) oraz „preferencję” rasizmu i ksenofobii, 
dlatego też treść tej litery powinna wspominać zaangażowanie w należyte i równe 
uwzględnienie wszystkich innych obszarów, w których prawa podstawowe narażone są na 
pogwałcanie, aby dostarczyć decydentom lepiej zdefiniowanych ram działania.

Poprawka 2
Artykuł 5 ustęp 1 litera e)

e) zawierają przepisy mające na celu 
uniknięcie tematycznego nakładania się 
kompetencji innych organów, biur i agencji 
wspólnotowych

e) zawierają przepisy mające na celu 
uniknięcie tematycznego nakładania się 
kompetencji innych organów, biur i agencji 
wspólnotowych, w szczególności 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Mężczyzn i Kobiet;

Uzasadnienie

Najlepsze wykorzystanie środków tak Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet jak i Agencji 
ds. Praw Podstawowych zakłada szczególną współpracę, która ułatwi poszanowanie 

  
1 Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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odpowiednich kompetencji. 

Poprawka 3
Artykuł 11 ustęp 8

8. Dyrektor Europejskiego Instytutu ds. 
Równości Mężczyzn i Kobiet może
uczestniczyć w posiedzeniach zarządu w roli 
obserwatora. Dyrektorzy odpowiednich 
agencji wspólnotowych i organów Unii 
mogą również uczestniczyć w posiedzeniach 
w roli obserwatorów, jeżeli zostaną 
zaproszeni przez zarząd.

8. Dyrektor Europejskiego Instytutu ds. 
Równości Mężczyzn i Kobiet uczestniczy w 
posiedzeniach zarządu w roli obserwatora w 
celu koordynowania odpowiednich 
rocznych programów działania. Dyrektorzy 
odpowiednich agencji wspólnotowych i 
organów Unii mogą również uczestniczyć w 
posiedzeniach w roli obserwatorów, jeżeli 
zostaną zaproszeni przez zarząd.

Uzasadnienie

Spójny z 15. punktem uzasadnienia wniosku Komisji.  Ponadto praktyczna współpraca 
pomiędzy oboma organami powinna być prowadzona poprzez koordynację programów 
działania, dlatego ściśle określona obecność dyrektora Instytutu na posiedzeniach zarządu 
jest koniecznym warunkiem zapewnienia skutecznej współpracy.

Poprawka 4
Artykuł 23 ustęp 1

1. Regulamin pracowniczy urzędników 
Wspólnot Europejskich, warunki 
zatrudnienia innych pracowników Wspólnot 
Europejskich oraz przepisy przyjęte 
wspólnie przez instytucje Wspólnoty 
Europejskiej w celu zastosowania 
wspomnianego regulaminu pracowniczego i 
warunków zatrudnienia mają zastosowanie 
do pracowników agencji.

1. Regulamin pracowniczy urzędników
Wspólnot Europejskich, warunki 
zatrudnienia innych pracowników Wspólnot 
Europejskich oraz przepisy przyjęte 
wspólnie przez instytucje Wspólnoty 
Europejskiej w celu zastosowania 
wspomnianego regulaminu pracowniczego i 
warunków zatrudnienia mają zastosowanie 
do pracowników agencji. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na równą reprezentację 
kobiet i mężczyzn. 

Uzasadnienie

Wiele agencji cierpi na brak kobiet w swych kadrach. Istnieje wyraźna potrzeba podkreślenia 
zasady poszanowania równych szans, aby dysponować jakimś odniesieniem w rozporządzeniu 
podczas oceny wyników działalności Agencji.

Poprawka 5
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Artykuł 31 ustęp 3

3. Najpóźniej dnia 31 grudnia 2009 r. 
agencja zleci niezależną zewnętrzną ocenę 
swoich osiągnięć podczas pierwszych trzech 
lat działania, na podstawie zakresu zadań 
wydanego przez zarząd w porozumieniu z 
Komisją. Ocena uwzględnia zadania agencji, 
metody pracy i wpływ agencji na ochronę i 
promocję praw podstawowych i obejmuje 
analizę efektów synergii i wpływu 
finansowego ewentualnego rozszerzenia 
zakresu jej zadań. Ocena uwzględnia opinie 
zainteresowanych stron, zarówno na 
szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym.

3. Najpóźniej dnia 31 grudnia 2009 r. 
agencja zleci niezależną zewnętrzną ocenę 
swoich osiągnięć podczas pierwszych trzech 
lat działania, na podstawie zakresu zadań 
wydanego przez zarząd w porozumieniu z 
Komisją. Ocena uwzględnia zadania agencji, 
metody pracy, stosowanie polityk równości 
szans w Agencji i wpływ agencji na ochronę 
i promocję praw podstawowych i obejmuje 
analizę efektów synergii i wpływu 
finansowego ewentualnego rozszerzenia 
zakresu jej zadań. Ocena uwzględnia opinie 
zainteresowanych stron, zarówno na 
szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym.

Uzasadnienie

Wiele agencji cierpi na brak kobiet w swych kadrach.  Istnieje wyraźna potrzeba podkreślenia 
zasady poszanowania równych szans, aby dysponować jakimś odniesieniem w rozporządzeniu 
podczas oceny wyników działalności Agencji.


