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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o o zřízení Evropského institutu pro 
rovné postavení žen a mužů
(KOM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2005)0081),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 13 odst. 2 a 141 odst. 3 Smlouvy o ES, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0083/2005),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2005),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 7

(7) Studie proveditelnosti vypracovaná pro 
Komisi dospěla k závěru, že Evropský 
institut pro rovné postavení žen a mužů má 
jasnou úlohu spočívající v provádění 
úkolů, jimiž se stávající orgány
v současnosti nezabývají, zejména v 
oblastech koordinace, centralizace a šíření 
výzkumných údajů a informací, zvyšování 
viditelnosti rovného postavení žen a mužů
a vývoje nástrojů pro lepší začlenění 
otázky rovného postavení žen a mužů do 
všech politik Společenství.

(7) Studie proveditelnosti vypracovaná pro 
Komisi dospěla k závěru, že Evropský 
institut pro rovné postavení žen a mužů má 
jasnou úlohu spočívající v provádění 
úkolů, jimiž se stávající orgány
v současnosti nezabývají, zejména v 
oblastech koordinace, centralizace a šíření 
výzkumných údajů a informací, budování 
sítí, zvyšování viditelnosti rovného 
postavení žen a mužů a vývoje nástrojů pro 
lepší začlenění otázky rovného postavení
žen a mužů do všech politik Společenství.
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Odůvodnění

This task is specified as one of the main aim of the Institute in the feasibility study of the 
Commission and is deemed to be the day-to-day tool able to enhance the effectiveness of 
other tasks carried out by the Institute.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 10

(10) K tomu, aby Společenství mohlo
účinně prosazovat politiku rovného 
postavení žen a mužů, zejména v rozšířené 
Unii, je zapotřebí shromažďování, analýza 
a šíření objektivních, spolehlivých a 
srovnatelných informací a údajů o rovném 
postavení žen a mužů, vývoj vhodných 
nástrojů pro začlenění dimenze rovného 
postavení žen a mužů do všech oblastí 
politik, podpora dialogu mezi 
zainteresovanými stranami a zvyšování 
povědomí mezi občany EU; je tudíž 
vhodné zřídit Evropský institut pro rovné 
postavení žen a mužů, který by orgánům 
Společenství a členským státům napomáhal 
tyto úkoly vykonávat.

(10) K tomu, aby Společenství mohlo
účinně prosazovat a provádět politiku 
rovného postavení žen a mužů, zejména 
v rozšířené Unii, je zapotřebí analýza a 
šíření objektivních, spolehlivých a 
srovnatelných informací a údajů o rovném 
postavení žen a mužů, vývoj vhodných 
nástrojů pro začlenění dimenze rovného 
postavení žen a mužů do všech oblastí 
politik, podpora dialogu mezi 
zainteresovanými stranami a zvyšování 
povědomí mezi občany EU; je tudíž 
vhodné zřídit Evropský institut pro rovné 
postavení žen a mužů, který by orgánům 
Společenství a členským státům napomáhal 
tyto úkoly vykonávat.

Odůvodnění

A sensible use of ressources implies to avoid restricting the Institute to a collection and 
recording structure. What is lacking at EU and national level is a capacity to pool analysis and 
to come up with innovative solutions as regards gender mainstreaming and gender equality.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 11

(11) Pro podporu shromažďování 
srovnatelných a spolehlivých údajů na 
evropské úrovni je zapotřebí spolupráce s 
příslušnými orgány členských států; 
informace o rovném postavení žen a mužů
jsou relevantní pro všechny úrovně v rámci 
Společenství – místní, regionální, 
celostátní a komunitární – dostupnost 
takovýchto informací bude tudíž orgánům 
členských států užitečná při tvorbě politik a 

(11) Pro podporu shromažďování 
srovnatelných a spolehlivých údajů na 
evropské úrovni je zapotřebí spolupráce s 
příslušnými orgány členských států a 
příslušnými statistickými úřady, zejména s 
Eurostatem; informace o rovném 
postavení žen a mužů jsou relevantní pro 
všechny úrovně v rámci Společenství –
místní, regionální, celostátní a komunitární 
– dostupnost takovýchto informací bude 
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opatření na místní, regionální a celostátní 
úrovni v jejich vlastních oblastech 
působnosti.

tudíž orgánům členských států užitečná při 
tvorbě politik a opatření na místní, 
regionální a celostátní úrovni v jejich 
vlastních oblastech působnosti.

Odůvodnění

The cooperation with Eurostat and other statistical bodies  is a key element to collect and 
record data making the best possible use of resources and to provide data in line with the 
Institute's needs for analysis and expertise delivery.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 12

(12) Institut bude spolupracovat tak úzce, 
jak to bude možné, se všemi programy a 
subjekty Společenství, aby se zamezilo 
duplicitě, především s Evropskou nadací 
pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek, Evropskou agenturou pro 
bezpečnost a zdraví při práci, Evropským 
střediskem pro rozvoj odborného 
vzdělávání a jakoukoliv budoucí agenturou 
pro základní práva.

(12) Institut bude spolupracovat tak úzce, 
jak to bude možné, se všemi programy a 
subjekty Společenství, aby bylo zajištěno 
nejlepší možné využití zdrojů, především s 
Evropskou nadací pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek, Evropskou 
agenturou pro bezpečnost a zdraví při 
práci, Evropským střediskem pro rozvoj 
odborného vzdělávání a jakoukoliv 
budoucí agenturou pro základní práva.

Odůvodnění

A recurrent statement, both by stakeholders and by the Institutions, is that we note a lack of 
quality in the available data, i.e. they can hardly be compared at EU level. In that perspective, 
in order to avoid a deterrent phenomena for further surveys and research, it is recommended  
to use the proposed formulation.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 13

(13) V souladu s článkem 3 Smlouvy je 
vhodné přijmout ustanovení na podporu 
vyvážené účasti žen a mužů ve složení 
správní rady.

(13) S cílem zajistit posílení členství žen ve 
správní radě by většinu členů rady měly 
tvořit ženy.

Odůvodnění

The Institute must be regarded as an example for women's participation to decision- making 
processes, especially in the first phase of its establishment.
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Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 19

(19) V souladu se zásadou subsidiarity a 
proporcionality stanovenou v článku 5 
Smlouvy nelze cíle tohoto nařízení, 
jmenovitě poskytování srovnatelných a 
spolehlivých informací a údajů na 
evropské úrovni s cílem napomáhat 
orgánům Společenství a členských států 
při prosazování cíle Smlouvy 
spočívajícího v odstraňování nerovností 
a podpory rovného zacházení pro ženy a 
muže, uspokojivě dosáhnout na úrovni 
členských států, a proto, z důvodu rozsahu 
a dopadu navrhovaných opatření, ho může 
být lépe dosaženo na úrovni Společenství. 
Toto nařízení nepřekročí rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(19) V souladu se zásadou subsidiarity 
a proporcionality stanovenou v článku 5 
Smlouvy nelze cíle tohoto nařízení 
uspokojivě dosáhnout na úrovni členských 
států, a proto, z důvodu rozsahu a dopadu 
navrhovaných opatření, ho může být lépe 
dosaženo na úrovni Společenství. Toto 
nařízení nepřekročí rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Odůvodnění

the proposed formulation reduces teh role of the Institute. Since the objectves are clearly 
defined in the pertinent article, it is useless to duplicate such definition, with a risk to create 
confusion.

Pozměňovací návrh 7
Článek 2

Hlavním cílem institutu je pomáhat 
orgánům Společenství, zejména Komisi, 
a orgánům členských států v boji proti 
diskriminaci na základě pohlaví a při 
prosazování rovného postavení žen a 
mužů a zvyšovat povědomí o takových 
otázkách mezi občany EU.

Hlavním cílem institutu je přispívat k  
zohledňování rovnosti žen a mužů ve
všech politikách Společenství a z nich 
vyplývajících národních politik a toto 
zohledňování posilovat, podporovat rovné 
postavení žen a mužů a boj proti 
diskriminaci na základě pohlaví, a to 
prosazováním maximálně inovativních a 
mezioborových přístupů, a zvyšovat
povědomí o takových otázkách mezi 
občany EU.  

Odůvodnění

The objectives proposed by the Commission are at the same time too vague and too weak. The 
Institute should have a strong and specific objective, enabling it to be  proactive and 
innovative. The slow progress in gender equality is also due to the  gap between knowledge, 
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policy making and policy implementation, it is therefore usefull to redefine the objective in 
order to bridge those gaps.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 3 odst. 1 písm. a)

a) shromažďuje, zaznamenává, analyzuje 
a šíří příslušné objektivní, spolehlivé 
a srovnatelné informace týkající se rovného 
postavení žen a mužů, včetně výsledků 
výzkumu, které institutu sdělí členské 
státy, orgány Společenství, výzkumná 
střediska, vnitrostátní subjekty zabývající 
se rovným postavením, nevládní 
organizace, příslušné třetí země a 
mezinárodní organizace;

a) analyzuje příslušné objektivní, 
spolehlivé a srovnatelné informace týkající 
se rovného postavení žen a mužů, včetně 
výsledků výzkumu, které institutu sdělí 
členské státy, orgány Společenství, 
výzkumná střediska, vnitrostátní subjekty 
zabývající se rovným postavením, nevládní 
organizace, příslušné třetí země a 
mezinárodní organizace;

Odůvodnění

The principle task of the Institute should be the analysis, that would create a specific added 
value and a recognisable 'trademark' to the Institute.  See also amendment on recital 10.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 3 odst. 1 písm. b)

b) vyvíjí metody pro zlepšování 
srovnatelnosti, objektivity a spolehlivosti 
údajů na evropské úrovni vytvářením
kritérií, která zlepší konzistentnost 
informací;

b) spolupracuje s úřadem EUROSTAT a 
se všemi příslušnými statistickými úřady, 
aby vyvíjel metody pro zlepšování 
srovnatelnosti, objektivity a spolehlivosti 
údajů na evropské úrovni vytvářením
kritérií, která zlepší konzistentnost 
informací tak, aby tyto úřady braly při 
shromažďování údajů v potaz otázky 
rovného postavení žen a mužů;

Odůvodnění

The cooperation with Eurostat and other statistical bodies does not only guarantee the best 
use of available resources, it also enables the Institute to focus on analysis and the statistical 
bodies to redirect their research towards a gender specific approach where requested.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 3 odst. 1 písm. c)
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c) vyvíjí, analyzuje a hodnotí 
metodologické nástroje za účelem podpory 
začlenění otázky rovného postavení žen a 
mužů do všech politik Společenství;

c) vyvíjí, analyzuje a hodnotí a šíří 
metodologické nástroje za účelem podpory 
začlenění otázky rovného postavení žen a 
mužů do všech politik Společenství a do 
národních politik z nich vyplývajících a za 
účelem podpory zohlednění rovného 
postavení žen a mužů ve všech orgánech 
a institucích Společenství;

Odůvodnění

This task should be reinforced, enabling the Institute to participate to the gender 
mainstreaming implementation in other community bodies.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 3 odst. 1 písm. d)

d) provádí průzkumy situace v Evropě 
týkající se rovného postavení žen a mužů;

d) provádí průzkumy situace v Evropě 
týkající se rovného postavení žen a mužů
zohledňování rovného postavení žen 
a mužů v různých oblastech a při tvorbě 
rozpočtu, zejména pokud jde o účinnost 
příslušných politik Společenství 
a národních politik; 

Odůvodnění

this task should be in line in the view of the Institute's objective and should aim at create an 
effective added value to the output of the Institute.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 3 odst. 1 písm. da) (nové)

da) založí a koordinuje evropskou síť pro 
rovné postavení žen a mužů, jak stanoví 
článek 4a, která zahrnuje výzkumná 
střediska, příslušné národní orgány, 
odborníky a zainteresované strany 
zabývající se otázkami rovného postavení 
žen a mužů s cílem podporovat a 
podněcovat výzkum, optimalizovat využití 
dostupných zdrojů a prosazovat výměnu 
a šíření informací;
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Odůvodnění

The Gender Equality Network should serve as a telematic support to the pooling and 
exchange of information.  The network is the best solution to overcome time and distance 
constraints and to enable the constant improvement of research and dissemination  between 
the few meetings foreseen at Institute level.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 3 odst. 1 písm. e)

e) zveřejňuje výroční zprávu o vlastní 
činnosti institutu;

vypouští se

Odůvodnění

See amendment 19.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 3 odst. 1 písm. f)

f) organizuje setkání odborníků s cílem 
podporovat výzkumnou činnost; 

f) organizuje ad hoc uspořádaná setkání 
odborníků s cílem podporovat svou 
výzkumnou činnost a podněcovat výměnu 
a šíření informací mezi výzkumnými 
pracovníky;

Odůvodnění

The exchange dynamic will be dealt within the Gender Equality network and the advisory 
forum. In order to avoid duplication within the activities of the Institute, such meeting should 
be organised on a specific subject characterised by a lack of knowledge.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 3 odst. 1 písm. g)

g) spolu s příslušnými zainteresovanými 
stranami organizuje konference, kampaně, 
kulaté stoly, semináře a setkání na 
evropské úrovni;

g) za účelem zvýšení povědomí o rovném 
postavení žen a mužů mezi občany Unie 
organizuje, spolu s příslušnými 
zainteresovanými stranami, konference, 
kampaně, a setkání na evropské úrovni;
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Odůvodnění

The exchange dynamic will be dealt within the Gender Equality network and the advisory 
forum. Such meetings should be used to support the raising awareness actions operated by 
stakeholders.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 3 odst. 1 písm. ha) (nové)

ha) zřizuje interaktivní službu, která by
obětem diskriminace na základě pohlaví 
umožnila oznamovat každý výskyt takové 
diskriminace v Evropské unii a poskytovat 
příslušné informace s cílem přispět 
k jejímu odstranění; 

Odůvodnění

The proposed task should serve as a direct channel with citizens and an efficient tool for 
raising awareness.  It should also serve as an information tool for the Advisory Forum 
meetings.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 3 odst. 1 písm. hb) (nové)

hb) poskytuje veřejnoprávním
a soukromým organizacím odborné 
znalosti o zohledňování rovného postavení 
žen a mužů;

Odůvodnění

The limited resources at EU level, as well as the expertise pooled within the Institute and the 
ultimate objective of efficient implementation at all levels of public and private management  
justify this specific task for the Institute.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 3 odst. 1 písm. hc) (nové)

hc) předkládá orgánům Společenství 
doporučení a pokyny tak, aby v právních 
předpisech mohly otázky rovného 
postavení žen a mužů  účinně 
zohledňovat; 



PR\586558CS.doc 13/24 PE 364.874v01-00

CS

Odůvodnění

The proactive approach of the Institute implies the possibility to submit such 
recommendations in order to point at an effective improvement of gender equality.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 3 odst. 1 písm. hd) (nové)

hd) účastní se dialogu na mezinárodní 
úrovni s orgány a organizacemi 
odpovědnými za rovné postavení žen 
a mužů;

Odůvodnění

-The added-value of the Institute's work should be also used as an example at international 
level.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 3 odst. 1 písm. he) (nové)

he) orgánům Společenství předkládá 
zprávy o rovném postavení žen a mužů 
a zohledňování této problematiky 
v přistupujících a kandidátských zemích.

Odůvodnění

The expertise of the Institute should also serve to provide community Institutions with the 
most accurate evaluation of progress in candidate countries related to the field of the present 
regulation.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 3 odst. 1a (nový)

1a. O svých činnostech vydává institut 
výroční zprávu.

Odůvodnění

The annual report o the Institute is a specific task that should be listed separately.

Pozměňovací návrh 22
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Čl. 4 odst. 3

3. Aby institut zamezil duplicitě a zajistil 
co nejlepší využití zdrojů, bere při výkonu 
své činnosti v potaz stávající informace 
z jakéhokoli zdroje, a zejména činnosti, 
které již vykonaly orgány Společenství a 
další orgány, subjekty a příslušné 
vnitrostátní a mezinárodní organizace, a 
úzce spolupracuje s příslušnými útvary
Komise. Institut zajistí přiměřenou 
koordinaci se všemi příslušnými 
agenturami Společenství a subjekty Unie, 
která bude případně stanovena 
v memorandu o porozumění.

3. Aby institut zajistil co nejlepší využití 
zdrojů, bere při výkonu své činnosti 
v potaz stávající informace z jakéhokoli 
zdroje, a zejména činnosti, které již 
vykonaly orgány Společenství a další 
orgány, subjekty a příslušné vnitrostátní a 
mezinárodní organizace, a úzce 
spolupracuje s příslušnými útvary Komise. 
Institut zajistí přiměřenou koordinaci se 
všemi příslušnými agenturami Společenství
a subjekty Unie, která bude případně 
stanovena v memorandu o porozumění.

Odůvodnění

See amendment on recital 12.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 4 odst. 5 pododstavec 1a (nový)

Informace o všech takových smluvních
vztazích, včetně údajů o organizacích, 
jimž byly zadány určité úkoly a o těchto 
úkolech, budou uvedeny ve výroční zprávě 
o činnostech institutu.

Odůvodnění

The delegation of specific tasks should be clearly mentioned in the annual report of the 
Institute.

Pozměňovací návrh 24
Článek 4a (nový)

Článek 4a
Síť rovného postavení žen a mužů

1. Za účelem co nejrychlejšího a 
nejúčinnějšího zřízení sítě definované v čl. 
3 odst. 1 písm. d) uspořádá Institut  
výběrové řízení, aby sestavil seznam 
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středisek, orgánů, organizací a odborníků 
zabývajících se rovným postavením žen 
a mužů a zohledňováním této 
problematiky ve všech oblastech. 
2. Na základě seznamu zmíněného 
v odstavci 1 vyzve správní rada  
organizace či jednotlivce uvedené 
na seznamu, aby se staly členy sítě.

Odůvodnění

See amendment on Gender Equality Network.

Pozměňovací návrh 25
Článek 5

Institut vykonává svou činnost nezávisle 
na vnitrostátních orgánech a občanské 
společnosti a ve vztahu k orgánům 
Společenství je autonomní.

Institut plní své úkoly zcela nezávisle.

Odůvodnění

The complete independence of the Institute, without any condition, is a fundamental 
requirement for the fulfilment of its tasks. The amendment is in line with the Commission's 
proposal on the creation of the Fundamental Rights'Agency.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 7 odst. 4

4. Osobní údaje nesmí být zpracovávány či 
sdělovány s výhradou případů, kde je to 
bezpodmínečně nutné pro plnění poslání 
institutu. V takovýchto případech se 
použije nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 
2000 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů orgány a institucemi Společenství a 
o volném pohybu těchto údajů.

4. Pro zpracování údajů institutem platí 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů.

Odůvodnění

The proposed modification is clearer and in line with other existing regulations creating 
agencies.
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Pozměňovací návrh 27
Čl. 8 odst. 1

1. Aby mohl institut snáze vykonávat své 
úkoly, spolupracuje s organizacemi ve 
členských státech, např. se subjekty 
zabývajícími se rovným postavením, 
výzkumnými středisky, nevládními 
organizacemi, sociálními partnery i 
s příslušnými organizacemi na evropské či 
mezinárodní úrovni a se třetími zeměmi.

1. Aby mohl institut snáze vykonávat své 
úkoly, spolupracuje s organizacemi a 
odborníky ve členských státech, např. 
se subjekty zabývajícími se rovným 
postavením, výzkumnými středisky, 
nevládními organizacemi, sociálními 
partnery i s příslušnými organizacemi na 
evropské či mezinárodní úrovni a se třetími 
zeměmi.

Odůvodnění

Considering the multidimensional phenomenon of Gender Discrimination, individual experts 
from specific fields could efficiently contribute to the works of the Institute.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 10 odst. 1 úvodní část a písm. a)

1. Správní rada se skládá ze šesti zástupců 
jmenovaných Radou, šesti zástupců 
jmenovaných Komisí a dále ze tří zástupců 
jmenovaných Komisí, kteří nemají 
hlasovací právo, z nichž každý zastupuje 
jednu z následujících skupin:

1. Správní rada se při dodržení zásady 
plurality a podle principu rotace skládá ze 
čtyř zástupců jmenovaných Radou, čtyř
zástupců jmenovaných Komisí, čtyř 
zástupců jmenovaných Evropským 
parlamentem a dále ze tří zástupců 
jmenovaných Komisí, z nichž každý 
zastupuje jednu z následujících skupin:

a) příslušnou nevládní organizaci na 
úrovni Společenství, která má oprávněný 
zájem přispívat k boji proti diskriminaci 
z důvodu pohlaví a k prosazování rovného 
postavení žen a mužů;

a) nevládní organizace na úrovni 
Společenství, které mají oprávněný zájem 
přispívat k boji proti diskriminaci z důvodu
pohlaví a k prosazování rovného postavení
žen a mužů;

Odůvodnění

A balanced role of the three Institutions in the nomination process of the Management Board 
is a guarantee for independence. The active participation of organised civil society, based on a 
pluralist and rotation principle reflects the importance of their role in the dissemination and 
implementation of gender equality and gender mainstreaming.
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Pozměňovací návrh 29
Čl. 10 odst. 2

2. Členové správní rady jsou jmenováni 
tak, aby byly zajištěny nejvyšší standardy 
způsobilosti a široké spektrum příslušných 
odborných znalostí v oblasti rovného 
postavení žen a mužů.

2. Členové správní rady jsou jmenováni 
tak, aby byly zajištěny nejvyšší standardy 
způsobilosti a široké spektrum příslušných 
a mezioborových odborných znalostí 
v oblasti rovného postavení žen a mužů.

Komise a Rada usilují o to, aby byli ve 
správní radě rovnoměrně zastoupeni muži 
i ženy.

Alespoň dvě třetiny správní řady tvoří 
ženy.

Stejným postupem jsou jmenováni 
náhradníci, kteří členy zastupují v době 
jejich nepřítomnosti.

Stejným postupem jsou jmenováni 
náhradníci, kteří členy zastupují v době 
jejich nepřítomnosti.

Funkční období je pětileté a může být 
jednou obnoveno.
Seznam členů správní rady zveřejní Rada v 
Úředním věstníku Evropské unie a na 
internetových stránkách institutu.

Funkční období je pětileté a může být 
jednou obnoveno.
Seznam členů správní rady zveřejní Rada v 
Úředním věstníku Evropské unie a na
všech příslušných internetových 
stránkách.

Odůvodnění

Gender equality issues are transversal and penetrate the social, economic, legal and  cultural 
spheres of society. It is therefore necessary to have a Management Board able to face the 
multidimensional phenomena of gender discrimination.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 10 odst. 3

3. Správní rada volí předsedu a 
místopředsedu na období jednoho roku 
s možností prodloužení.

3. Správní rada volí předsedu a 
místopředsedu na období dvou a půl roku. 
Dvoutřetinová většina členů správní rady 
může předsedu a místopředsedu z jejich 
funkce odvolat.

Odůvodnění

A more responsibilised Management Board offers the opportunity to have a proactive 
structure able to give valuable inputs to the director's tasks.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 10 odst. 5 písm. b)
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b) přijímá výroční zprávu uvedenou v čl. 3 
písm. e), která zejména porovnává
dosažené výsledky s cíli ročního
pracovního programu; tato zpráva se
nejpozději do 15. června předá
Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, 
Účetnímu dvoru, Hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů;

b) přijímá výroční zprávu uvedenou v čl. 3 
písm. e), která zejména porovnává
dosažené výsledky s cíli ročního
pracovního programu; tato zpráva se
nejpozději do 15. června předá
Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, 
Účetnímu dvoru, Hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů a 
bude zveřejněna na internetové stránce 
institutu;

Odůvodnění

The central role of the Institute justifies the maximum transparency concerning  the annual 
publication of the annual report.

Pozměňovací návrh 32
Čl 10 odst. 9

9. Předseda svolává správní radu 
minimálně dvakrát do roka. Další schůze 
svolává předseda ze svého vlastního
podnětu nebo na žádost jedné třetiny členů 
správní rady.

9. Předseda svolává správní radu 
minimálně dvakrát do roka. Další schůze 
svolává předseda ze svého vlastního
podnětu nebo na žádost jedné třetiny členů 
správní rady.

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 33
Čl 10 odst. 11

11. Ředitelé Evropské nadace pro zlepšení 
životních a pracovních podmínek, 
Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví 
při práci, Evropského střediska pro rozvoj 
odborného vzdělávání a jakékoliv budoucí 
agentury pro základní práva mohou být 
případně pozváni, aby se schůzí správní 
rady zúčastnili jako pozorovatelé.

11. Ředitelé Evropské nadace pro zlepšení 
životních a pracovních podmínek, 
Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví 
při práci, Evropského střediska pro rozvoj 
odborného vzdělávání a jakékoliv budoucí 
agentury pro základní práva mohou být 
případně pozváni, aby se schůzí správní 
rady zúčastnili jako pozorovatelé a 
koordinovali příslušné pracovní programy 
z hlediska zohledňování rovného 
postavení žen a mužů.

Odůvodnění

In line with the amendments on article 2, such participation to the work of the management 
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board should serve to enhance the coordination of works between the various community 
bodies involved.

Pozměňovací návrh 34
Čl 11 odst. 1

1. V čele institutu stojí ředitel jmenovaný 
správní radou na návrh Komise. Před 
svým jmenováním může být kandidát 
vybraný správní radou požádán, aby 
učinil prohlášení před příslušným 
výborem (příslušnými výbory) Evropského 
parlamentu a odpověděl na otázky jeho 
(jejich) členů.

1. V čele institutu stojí ředitel jmenovaný 
správní radou na základě seznamu 
kandidátů navrženého Komisí po 
výběrovém řízení a poté, co byla 
v Úředním věstníku Evropské unie i na 
jiných místech zveřejněna výzva 
k vyjádření zájmu. Před svým jmenováním
jsou kandidáti vyzváni, aby učinili
prohlášení před příslušným výborem 
(příslušnými výbory) Evropského 
parlamentu a odpověděli na otázky jeho 
(jejich) členů. Při jmenování ředitele 
správní rada náležitě přihlédne ke 
stanovisku Evropského parlamentu.

Odůvodnění

The crucial role of the Director in the fulfilment of the Institute's objective requires an open 
and selective procedure, in order to guarantee the highest possible profile to fill the post.

Pozměňovací návrh 35
Čl 11 odst. 2 úvodní část

2. Funkční období ředitele je pětileté. Na 
návrh Komise a po zhodnocení může být
toto funkční období jednou prodlouženo, a 
to nejvýše o pět let. Při hodnocení vezme
Komise v úvahu zejména:

2. Funkční období ředitele je pětileté. Po 
zhodnocení může být toto funkční období 
jednou prodlouženo, a to nejvýše o pět let. 
Při hodnocení vezme správní rada v úvahu 
zejména:

Odůvodnění

In order to guarantee the full independence and to responsibilise further the Management 
Board, the participation of the Commission in the evaluation process is not auspicable.

Pozměňovací návrh 36
Čl 12 odst. 1

1. Poradní sbor se skládá z členů 1. Poradní sbor se skládá z členů 
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příslušných orgánů specializujících se na 
otázky rovného postavení žen a mužů, 
přičemž každý členský stát nominuje
jednoho zástupce a Komise jmenuje tři 
členy bez hlasovacího práva, kteří 
zastupují zainteresované strany na 
evropské úrovni, např. nevládní 
organizace, jež mají oprávněný zájem 
přispívat k boji proti diskriminaci 
z důvodu pohlaví a k prosazování rovného 
postavení žen a mužů, a dále zástupce 
organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců 
na úrovni Společenství. Zástupce mohou 
vystřídat náhradníci, kteří budou 
jmenováni ve stejnou dobu.

příslušných orgánů specializujících se na 
otázky rovného postavení žen a mužů, 
přičemž každý členský stát nominuje
jednoho zástupce.

Odůvodnění

The active participation of ngo's to the Management Board and the redefined scope of the 
Advisory forum makes it useless to have a double representation in the advisory forum.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 12 odst. 4

4. Poradní sbor představuje mechanismus 
pro výměnu informací týkajících se otázek 
rovného postavení žen a mužů a slučování 
poznatků. Zajišťuje úzkou spolupráci 
mezi institutem a příslušnými orgány 
členských států.

4. Poradní sbor podporuje ředitele při 
přípravě ročních a střednědobých 
programů činnosti institutu.

Představuje mechanismus pro spolupráci 
mezi národními vládami při provádění 
opatření k zohlednění rovného postavení 
žen a mužů v národních politikách 
a mechanismus pro plnění úkolu 
stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. ha).

Odůvodnění

With the creation of the Network, the role of the Advisory Forum ought to be redirected in 
order to compelment the new tasks of the institute and to ensure the follow-up and 
coordination of implementation.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 12 odst. 8
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8. Ředitel může vyzvat odborníky či 
zástupce příslušných hospodářských 
odvětví, zaměstnavatelů, odborů, 
profesních či výzkumných subjektů nebo 
nevládních organizací mající prokazatelné
zkušenosti v oblastech souvisejících s prací 
institutu ke spolupráci na specifických 
úkolech a k účasti na příslušných 
činnostech poradního sboru.

8. Z vlastní iniciativy nebo na základě 
návrhů členů poradního sboru může
ředitel vyzvat odborníky či zástupce 
příslušných hospodářských odvětví, 
zaměstnavatelů, odborů, profesních či 
výzkumných subjektů nebo nevládních 
organizací mající prokazatelné zkušenosti 
v oblastech souvisejících s prací institutu 
ke spolupráci na specifických úkolech a 
k účasti na příslušných činnostech 
poradního sboru.

Odůvodnění

The members of the advisory forum are considered to be experts, they are in a privileged 
situation to suggest the participation of other experts.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 19 odst. 1

1. Institut je otevřen účasti zemí, jež 
s Evropským společenstvím uzavřely 
dohody, na jejichž základě přijaly a 
uplatnily právní předpisy Společenství 
v oblasti, na niž se toto nařízení vztahuje.

1. Institut je otevřen účasti zemí, jež 
s Evropským společenstvím uzavřely 
dohody, na jejichž základě přijaly a 
uplatnily právní předpisy Společenství 
v oblasti, na niž se toto nařízení vztahuje, 
například v oblasti násilí na ženách, 
mrzačení ženských pohlavních orgánů, 
obchodování s lidmi, řešení konfliktů 
a účasti žen v sociálních, hospodářských 
a politických rozhodovacích procesech.

Odůvodnění

The cooperation with third countries, especially outside the EU, should not be deemed to 
ignore the most flagrant and violent types of discrimination, such as female genital 
mutilations and trafficking, as well as other issues dealing with the full participation of 
women to public life.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Historical Background

The idea to create a Gender Institute was first raised in 1995. A draft proposal was then 
presented by the Swedish Minister for Gender equality in 1999 at a seminar in Stockholm.

The Social Policy Agenda, adopted by the European Council at Nice in December 2000, 
recognised the need to increase awareness, pool resources and exchange experience in order 
to promote equality between men and women.

The European Commission subsequently launched a feasibility study, published in January 
2002, assessing the need for such an Institute and the tasks it should carry out.

In order to instigate further the debate on the creation of a Gender Institute, the European 
Parliament launched a study on the justification, the objectives and the organisation of a 
Gender Institute at EU level. The Study was published in June 2004.
Both Studies emphasize the usefulness of the Institute and recommend its creation. 

Commissioner Spidla, during the exchange of views with the FEMM Bureau and coordinators
(16th of January 2005), announced the forthcoming proposal to establish the Gender Institute. 
On the 8 March 2005, International Women's Day, the European Commission published its 
proposal for a Regulation of the Council and the European Parliament establishing a European 
Institute for Gender Equality.

The Committee on Women's rights and Gender equality organised a Public Hearing on the 13 
September 2005, in order to gather expert opinions on the organisational aspects, the tasks, 
the coordination function as well as the role of organised civil society.

The Rapporteurs welcome the proposal of the Commission, in particular the effort to create an 
independent body, focusing specifically on Gender issues. The Rapporteurs fully support the 
idea of a Body dealing exclusively with Gender equality matters, since it ensures that the 
overarching objective of Gender Equality, as set out in the Treaty, will not be second to any 
other anti-discrimination policy at EU level.

2. Main Issues

A. Scope of the Institute : 

In the view of the Rapporteurs, the Scope of the Institute ought to underline a more 
proactive approach in order to create an effective added-value.
Both feasibility studies of the Commission and the Parliament pointed out the necessity to 
have a centre of excellence, recognized as a central figure by all the actors involved in gender 
equality policies, at European and national level.

B. Tasks of the Institute : 
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The description of tasks proposed by the Commission does not completely reflect the specific 
needs at EU level for Gender Equality knowledge.
The Rapporteurs emphasise the need to enable the Institute to focus on the analysis and 
expertise delivery.
Although the knowledge on Gender discrimination is dispersed, there is already a certain 
quantity of data and statistics available to all Institutions, delivered by competent bodies both 
at EU and national level. The main problem is the pertinence of this data with regard to policy 
making and policy implementation.
The problem of comparability of data should be dealt with through a specific cooperation with 
relevant statistical bodies, but the burden of data collection, which would require an amount 
of resources consequently heavier than the one foreseen by Commission's financial statement, 
should fall within the respective responsible bodies, with a view to guaranteeing the best 
possible use of resources.

C. Working Method

Although the Commission proposal emphasizes the need to have a knowledge  exchange-
based rationale for the work of the Institute, the structure of this exchange seems too static 
and does not guarantee an effective added value to the output of the Institute. 

In this perspective, the Rapporteurs propose to create a Gender Equality Network, that 
would enable all pertinent actors to have a systematic knowledge exchange, focusing on 
best practices and the most innovative approaches to Gender Mainstreaming.

The Network should be at the same time a tool to pool information and a tool to maintain a 
constant exchange profitable to the Institute experts, the National experts and decision-
makers, as well as the non governmental organisations and the research centres.

D. Independence of the Institute

The Rapporteurs would like to emphasise further the independence of the Institute. 
Since its tasks go well beyond technical support to the Commission, there is a clear need to 
underline the independence of the Institute.  It is surprising that there are two proposals from 
the Commission, one concerning the Gender Institute and the other concerning the 
Fundamental Rights Agency, with substantial difference concerning the independence of such 
bodies.

E. Structure of the Institute

The structure of the Institute is functional to its objectives, its tasks and its independence.

In this perspective, the Rapporteurs would like to propose a balanced composition of the 
Management Board, with an equal, and therefore neutral, role for the Council, the Parliament 
and the Commission.
Also, the participation of civil society ought to be more effective in the management Board, 
through the voting right granted to the three representatives of ngo's, employers and workers.
Furthermore, the last meeting of the Budget Committee with the directors of the Decentralised 
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agencies underlined a serious gender gap in many of the Agencies.
The Rapporteurs would like therefore to settle a minimum quota of 2/3 of women 
representative within the Management Board, as a sign of support to women's participation in 
decision-making processes.

The role of the Director is crucial to the good functioning of the Institute, and it should be 
clearly stated that his/her selection ought to be made in a transparent and open procedure in 
order to guarantee the most adequate profile for this role.  Also the accountability of the 
Director should be solely towards the management board with no interference from the 
Commission, since this could lead to a breach of the Institute's independence.

The role of the Advisory Forum ought to be redirected with the creation of the Gender 
Equality Network. 
The Rapporteurs would like to reinforce the connection between policy making and policy 
implementation as regards gender mainstreaming and gender equality.
The role of the Advisory forum should be to contribute to the strategic planning of the 
Institute, providing an expert input to the Director, as well as coordinating the Gender 
Mainstreaming activities at national level, in order to ensure a constant bridge between 
knowledge, policy and implementation.

3. Conclusions

The amendments proposed by the Rapporteurs aim at enhancing the effectiveness and the 
pertinence of the Institute's role within the framework of EU policies.
However, it seems very difficult to reach the objectives of the Institute without an appropriate 
financial contribution.  Even if the financial statement of the commission is purely indicative, 
it is clear that in such circumstances we risk creating a 'paper tiger' that could lead to seriously 
damage the credibility of the EU commitment to Gender Equality.


