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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 5, punkt 1, led b

(b) fastställa vilka områden byråns 
verksamhet skall omfatta, varvid kampen 
mot rasism och främlingsfientlighet alltid 
skall ingå,

(b) fastställa vilka områden byråns 
verksamhet skall omfatta, varvid kampen 
mot rasism och främlingsfientlighet alltid 
skall ingå, och dessutom i lika hög grad
rikta uppmärksamhet mot alla de områden 
som faller inom ramen för brott mot de 
grundläggande rättigheterna. 

Motivering

Det fleråriga ramverket får inte bli lidande av ett ensidigt synsätt som kombinerar 
återhållsamhet vad gäller resurser (jfr. övriga led i samma artikel) och en ”preferens” för 
rasism och främlingsfientlighet. Därför bör formuleringen i detta led uttrycka engagemang
för att vederbörlig och likvärdig hänsyn tas till alla övriga områden som faller inom ramen 
för brott mot de grundläggande rättigheterna och således förse beslutsfattaren med ett 
tydligare definierat ramverk för åtgärder. 

Ändringsförslag 2
Artikel 5, punkt 1, led e

(e) omfatta bestämmelser som syftar till att 
undvika tematiska överlappningar med andra 
gemenskapsorgan, kontor och byråers 
ansvarsområden.

(e) omfatta bestämmelser som syftar till att 
undvika tematiska överlappningar med andra 
gemenskapsorgan, kontor och byråers 
ansvarsområden och i synnerhet med det 
europeiska jämställdhetsinstitutet.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

För att resurserna både från detta institut och från byrån för grundläggande rättigheter skall 
kunna utnyttjas optimalt krävs ett speciellt samarbete som främjar respekten för respektive 
befogenheter.

Ändringsförslag 3
Artikel 11, punkt 8

8. Direktören för det europeiska 
jämställdhetsinstitutet kan delta i 
styrelsemötena som observatör. Direktörerna 
för andra berörda gemenskapsbyråer och 
EU-organ får också delta som observatörer 
på inbjudan av direktionen.

8. Direktören för det europeiska 
jämställdhetsinstitutet skall delta i 
styrelsemötena som observatör, för att 
kunna samordna respektive organs årliga 
arbetsprogram. Direktörerna för andra 
berörda gemenskapsbyråer och EU-organ får 
också delta som observatörer på inbjudan av 
direktionen.

Motivering

Härleder sig från skäl 15 i kommissionens förslag. Dessutom måste samarbetet mellan de 
båda organen av praktiska skäl ske genom en samordning av arbetsprogrammen. Det är 
därför nödvändigt att tydligt klargöra institutets direktörs närvaro vid styrelsemötena för att 
garantera ett effektivt samarbete. 

Ändringsförslag 4
Artikel 23, punkt 1

1. Tjänsteföreskrifterna för Europeiska 
gemenskapernas tjänstemän, 
anställningsvillkoren för andra anställda vid 
Europeiska gemenskaperna och de regler 
som antagits gemensamt av Europeiska 
gemenskapens institutioner för 
tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och 
anställningsvillkoren skall tillämpas på 
byråns personal.

1. Tjänsteföreskrifterna för Europeiska 
gemenskapernas tjänstemän, 
anställningsvillkoren för andra anställda vid 
Europeiska gemenskaperna och de regler 
som antagits gemensamt av Europeiska 
gemenskapens institutioner för 
tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och 
anställningsvillkoren skall tillämpas på 
byråns personal. Särskilt uppmärksamhet 
skall riktas mot lika representation av
kvinnor och män. 

Motivering

Många byråer lider brist på kvinnlig representation i sin personalstyrka. Det finns ett tydligt 
behov av att markera respekten för lika möjligheter och att kunna referera till förordningen
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när byråns arbete skall utvärderas. 

Ändringsförslag 5
Artikel 31, punkt 3

3. Senast den 31 december 2009 skall byrån 
beställa en oberoende extern utvärdering av 
de resultat byrån har uppnått under de tre 
första verksamhetsåren utifrån den 
uppdragsbeskrivning som styrelsen har 
antagit i samverkan med kommissionen. 
Utvärderingen skall beakta byråns uppgifter, 
dess arbetsmetoder och dess betydelse för att 
skydda och främja de grundläggande 
rättigheterna, och den skall innehålla en 
analys av synergieffekterna och de 
ekonomiska konsekvenserna av eventuella 
utvidgningar av uppgifterna. Vid 
utvärderingen skall man beakta berörda 
parters synpunkter såväl på gemenskapsnivå 
som på nationell nivå.

3. Senast den 31 december 2009 skall byrån 
beställa en oberoende extern utvärdering av 
de resultat byrån har uppnått under de tre 
första verksamhetsåren utifrån den 
uppdragsbeskrivning som styrelsen har 
antagit i samverkan med kommissionen. 
Utvärderingen skall beakta byråns uppgifter, 
dess arbetsmetoder, riktlinjerna för lika 
möjligheter inom byrån och dess betydelse 
för att skydda och främja de grundläggande 
rättigheterna, och den skall innehålla en 
analys av synergieffekterna och de 
ekonomiska konsekvenserna av eventuella 
utvidgningar av uppgifterna. Vid 
utvärderingen skall man beakta berörda 
parters synpunkter såväl på gemenskapsnivå 
som på nationell nivå.

Motivering

Många byråer lider brist på kvinnlig representation i sin personalstyrka. Det finns ett tydligt 
behov av att markera respekten för lika möjligheter och att kunna referera till förordningen 
när byråns arbete skall utvärderas.


