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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 5 odsek 1 bod (b)

(b) určuje tematické oblasti činnosti 
agentúry, ktoré vždy zahŕňajú boj proti 
rasizmu a xenofóbii;

(b) určuje tematické oblasti činnosti 
agentúry, ktoré vždy zahŕňajú boj proti 
rasizmu a xenofóbii, ale rovnakú pozornosť 
venuje aj všetkým tematickým oblastiam, v 
ktorých sa vyskytuje porušenie základných 
práv.

Odôvodnenie

Viacročný rámec by nemal trpieť zaujatým prístupom, ktorý kombinuje obmedzenia 
finančných prostriedkov (viď ostatné odseky tohto článku) a „výsadné postavenie” rasizmu a 
xenofóbie, v znení tohto odseku by sa preto mal spomenúť aj záväzok brať náležite do úvahy 
aj všetky ostatné oblasti, v ktorých sa vyskytuje porušenie základných práv, a poskytnúť tak 
politikom lepšie definovaný rámec, v rámci ktorého môžu konať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 5 odsek 1 bod (e)

(e) obsahuje ustanovenia, ktorých cieľom je 
zabrániť tematickému prekrývaniu s 
mandátom iných orgánov, úradov a agentúr 
Spoločenstva

(e) obsahuje ustanovenia, ktorých cieľom je 
zabrániť tematickému prekrývaniu s 
mandátom iných orgánov, úradov a agentúr 
Spoločenstva, najmä Inštitútom pre 
rovnosť pohlaví.

Odôvodnenie

Najlepšie využitie zdrojov inštitútu a agentúry pre základné práva zahŕňa konkrétnu 
spoluprácu, ktorá uľahčí dodržiavanie príslušných kompetencií.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 11 odsek 8

8. Riaditeľ Európskeho inštitútu pre rodovú 
rovnosť sa môže zúčastniť zasadnutia 
správnej rady v úlohe pozorovateľa. Na 
pozvanie výkonnej rady sa môžu tiež ako 
pozorovatelia zasadnutia zúčastniť aj 
riaditelia iných relevantných agentúr 
Spoločenstva a orgánov Únie.

8. Riaditeľ Európskeho inštitútu pre rodovú 
rovnosť sa zúčastňuje zasadnutí správnej 
rady v úlohe pozorovateľa, aby vedel 
koordinovať jednotlivé ročné pracovné 
programy. Na pozvanie výkonnej rady sa 
môžu tiež ako pozorovatelia zasadnutia 
zúčastniť aj riaditelia iných relevantných 
agentúr Spoločenstva a orgánov Únie.

Odôvodnenie

V súlade s odôvodnením 15 návrhu Komisie.  Okrem toho sa  praktická spolupráca medzi 
týmito dvoma orgánmi bude uskutočňovať koordináciou pracovných programov, preto na 
zabezpečenie efektívnej spolupráce je dôležitá jasne definovaná prítomnosť riaditeľa inštitútu 
na zasadnutiach správnej rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 23 odsek 1

1. V prípade zamestnancov agentúry sa 
použije služobný poriadok úradníkov 
Európskych spoločenstiev, podmienky pre 
zamestnávanie ostatných zamestnancov 
Európskych spoločenstiev a pravidlá 
spoločne prijaté inštitúciami Európskeho 
spoločenstva na používanie tohto 
služobného a pracovného poriadku.

1. V prípade zamestnancov agentúry sa 
použije služobný poriadok úradníkov 
Európskych spoločenstiev, podmienky pre 
zamestnávanie ostatných zamestnancov 
Európskych spoločenstiev a pravidlá 
spoločne prijaté inštitúciami Európskeho 
spoločenstva na používanie tohto 
služobného a pracovného poriadku.
Osobitne sa bude dbať na  rovnaké 
zastúpenie žien a mužov.

Odôvodnenie

Mnohé agentúry trpia nedostatočným zastúpením žien v radoch svojich zamestnancov. Preto 
treba jasne podčiarknuť dodržiavanie zásady rovnakých príležitostí ako odkaz v nariadení, na 
ktorý možno poukázať pri hodnotení činnosti agentúry. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 31 odsek 3

3. Do 31. decembra 2009 si agentúra nechá 3. Do 31. decembra 2009 si agentúra nechá 
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vypracovať nezávislé externé hodnotenie 
svojich výsledkov za prvé tri roky činnosti 
podľa zadania formulovaného správnou 
radou po dohode s Komisiou. Toto 
hodnotenie berie do úvahy úlohy agentúry, 
pracovné postupy a vplyv agentúry 
na ochranu a presadzovanie základných práv 
a bude obsahovať analýzu synergických 
dosahov a finančných dôsledkov prípadného 
rozšírenia úloh. Hodnotenie zohľadňuje 
názory zúčastnených strán na úrovni 
Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni.

vypracovať nezávislé externé hodnotenie 
svojich výsledkov za prvé tri roky činnosti 
podľa zadania formulovaného správnou 
radou po dohode s Komisiou. Toto 
hodnotenie berie do úvahy úlohy agentúry, 
pracovné postupy politiku rovnakých 
príležitostí v agentúre a vplyv agentúry 
na ochranu a presadzovanie základných práv 
a bude obsahovať analýzu synergických 
dosahov a finančných dôsledkov prípadného 
rozšírenia úloh. Hodnotenie zohľadňuje 
názory zúčastnených strán na úrovni 
Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni.

Odôvodnenie

Mnohé agentúry trpia nedostatočným zastúpením v radoch svojich zamestnancov.  Preto 
treba jasne podčiarknuť dodržiavanie zásady rovnakých príležitostí ako odkaz v nariadení, na 
ktorý možno poukázať pri hodnotení činnosti agentúry. 


