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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje 
predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 5, odstavek 1, točka (b)

(b) določa tematska področja dejavnosti 
Agencije, ki vedno vključujejo boj proti 
rasizmu in ksenofobiji;

(b) določa tematska področja dejavnosti 
Agencije, ki vedno vključujejo boj proti 
rasizmu in ksenofobiji, ob tem pa 
enakovredno pozornost namenja vsem 
tematskim področjem, ki jih zajema 
področje kršenja človekovih pravic.

Obrazložitev

Večletni okvirni program ne sme trpeti zaradi pristranskega pristopa, ki združuje omejitve 
virov (npr. druge točke istega člena) in "nagnjenost" k  rasizmu in ksenofobiji, zato mora 
besedilo te točke navajati obvezo, da se dosledno in enakopravno upošteva vsa ostala 
področja, ki jih zajema področje kršenja človekovih pravic, da se za tiste, ki odločajo,  
zagotovi bolje opredeljen okvir ukrepov.

Predlog spremembe 2
Člen 5, odstavek 1, točka (e)

(e) vključuje določbe za preprečevanje 
tematskega prekrivanja s pristojnostmi 
drugih organov, uradov in agencij Skupnosti

(e) vključuje določbe za preprečevanje 
tematskega prekrivanja s pristojnostmi 
drugih organov, uradov in agencij 
Skupnosti, predvsem z Inštitutom za 
enakost spolov.

Obrazložitev

Najboljša uporaba virov tako s strani Inštituta kot temeljnih človekovih pravic zahteva 
posebno sodelovanje, ki bo olajšalo spoštovanje pristojnosti obeh.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 3
Člen 11, odstavek 8

8. Direktor Evropskega inštituta za enakost 
spolov se lahko udeleži zasedanj upravnega 
odbora kot opazovalec. Prav tako se lahko 
direktorji drugih zadevnih agencij Skupnosti 
in organov Unije na povabilo izvršilnega 
odbora udeležijo zasedanj kot opazovalci.

8. Direktor Evropskega inštituta za enakost 
spolov se udeleži zasedanj upravnega odbora 
kot opazovalec, da lahko usklajuje zadevne 
letne delovne programe. Prav tako se lahko 
direktorji drugih zadevnih agencij Skupnosti 
in organov Unije na povabilo izvršilnega 
odbora udeležijo zasedanj kot opazovalci.

Obrazložitev

V skladu z uvodno izjavo 15 predloga Komisije. Poleg tega bo treba praktično sodelovanje 
med dvema organoma omogočiti skozi usklajevanje delovnih programov, zato je za 
zagotavljanje učinkovitega sodelovanja ključnega pomena jasno določena prisotnost 
direktorja Inštituta na sestankih upravnega odbora.

Predlog spremembe 4
Člen 23, odstavek 1

1. Za zaposlene pri Agenciji veljajo 
kadrovski predpisi za uradnike Evropskih 
skupnosti, pogoji za zaposlitev drugih 
uslužbencev v Evropskih skupnostih in 
pravila, ki jih skupaj sprejmejo institucije 
Evropskih skupnosti za izvajanje teh 
kadrovskih predpisov in pogojev za 
zaposlitev.

1. Za zaposlene pri Agenciji veljajo 
kadrovski predpisi za uradnike Evropskih 
skupnosti, pogoji za zaposlitev drugih 
uslužbencev v Evropskih skupnostih in 
pravila, ki jih skupaj sprejmejo institucije 
Evropskih skupnosti za izvajanje teh 
kadrovskih predpisov in pogojev za 
zaposlitev. Posebno pozornost se posveti 
enaki zastopanosti žensk in moških.

Obrazložitev

Zastopanost žensk med zaposlenimi je v velikem številu agencij pomanjkljiva. Da bi ob 
prehodu na ocenjevanje dela Agencije imeli referenco v predpisih, obstaja jasna potreba po 
poudarjanju spoštovanja enakih možnosti.

Predlog spremembe 5
Člen 31, odstavek 3

3. Najkasneje do 31. decembra 2009 
Agencija poda neodvisno zunanje 
vrednotenje svojih dosežkov v prvih treh 
letih delovanja na podlagi pooblastil, ki jih 
je določil upravni odbor v dogovoru s 

3. Najkasneje do 31. decembra 2009 
Agencija poda neodvisno zunanje 
vrednotenje svojih dosežkov v prvih treh 
letih delovanja na podlagi pooblastil, ki jih 
je določil upravni odbor v dogovoru s 
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Komisijo. Vrednotenje upošteva naloge 
Agencije, delovne metode in vpliv Agencije 
na varstvo in spodbujanje temeljnih pravic 
ter vključuje analizo vplivov sinergije in 
finančnih učinkov vsake širitve obsega 
nalog. Vrednotenje upošteva stališča
interesnih skupin tako na ravni Skupnosti 
kot tudi na nacionalni ravni.

Komisijo. Vrednotenje upošteva naloge 
Agencije, delovne metode, politiko enakih 
možnosti znotraj Agencije in vpliv Agencije 
na varstvo in spodbujanje temeljnih pravic 
ter vključuje analizo vplivov sinergije in 
finančnih učinkov vsake širitve obsega 
nalog. Vrednotenje upošteva stališča 
interesnih skupin tako na ravni Skupnosti 
kot tudi na nacionalni ravni.

Obrazložitev

V veliko agencijah prihaja do pomanjkanja zastopanosti žensk med zaposlenimi. Obstaja 
jasna potreba po tem, da se poudari spoštovanje enakih možnosti, saj bi tako imeli referenco 
v predpisih, ko se prehaja na ocenjevanje dela Agencije.


