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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

 a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi  rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0081 – C6–0083/2005 – 2005/0017(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2005)0081),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, az EK-Szerződés 13. cikkének 
(2) bekezdésére és a 141. cikkének (3) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta 
javaslatát a Parlamenthez (C6-0083/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel  a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére  (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás 1
(7) preambulumbekezdés

(7) A Bizottság által készített 
megvalósíthatósági tanulmány arra a 
következtetésre jutott, hogy a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetének 
egyértelmű szerepe az, hogy olyan 
feladatokat lásson el, amelyekkel a 
meglévő intézmények jelenleg nem 
foglalkoznak, különösen a kutatási adatok 
és információk koordinálása, 
központosítása és terjesztése, a férfiak és 
nők közötti egyenlőség nyilvánvalóságának 
erősítése és a nemek közötti egyenlőség 

(7) A Bizottság által készített 
megvalósíthatósági tanulmány1 arra a 
következtetésre jutott, hogy a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetének 
egyértelmű szerepe az, hogy olyan 
feladatokat lásson el, amelyekkel a 
meglévő intézmények jelenleg nem 
foglalkoznak, különösen a kutatási adatok 
és információk koordinálása, 
központosítása és terjesztése, 
hálózatépítés, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség nyilvánvalóságának erősítése 

  
1 European Commission Feasibility Study for a European Gender Institute (PLS Ramboll Management, 
DK, 2002).
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valamennyi közösségi politikába történő 
fokozott integrálására vonatkozó eszközök 
fejlesztése terén.

és a nemek közötti egyenlőség valamennyi 
közösségi politikába történő fokozott 
integrálására vonatkozó eszközök 
fejlesztése terén.

Indokolás

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.

Módosítás 2
(10) preambulumbekezdés

(10) A férfiak és nők közötti egyenlőségre 
vonatkozó objektív, megbízható és 
összehasonlítható információk és adatok 
gyűjtése, elemzése és terjesztése, a nemek 
közötti egyenlőség dimenziójának 
valamennyi politikába történő integrálására 
vonatkozó megfelelő eszközök fejlesztése, 
az érdekelt felek közötti párbeszéd 
elősegítése és az EU-s polgárok 
tudatosságának erősítése szükséges ahhoz, 
hogy a Közösség részére lehetővé váljon a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
politika hatékony előmozdítása, különösen 
egy kibővített Unióban; ezért szükséges a 
Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézetének létrehozása, amely segítené a 
közösségi intézményeket és a tagállamokat 
ezen feladatuk végrehajtása során.

(10) A férfiak és nők közötti egyenlőségre 
vonatkozó objektív, megbízható és 
összehasonlítható információk és adatok 
elemzése és terjesztése, a nemek közötti 
egyenlőség dimenziójának valamennyi 
politikába történő integrálására vonatkozó 
megfelelő eszközök fejlesztése, az érdekelt 
felek közötti párbeszéd elősegítése és az 
EU-s polgárok tudatosságának erősítése 
szükséges ahhoz, hogy a Közösség részére 
lehetővé váljon a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó politika hatékony 
előmozdítása és végrehajtása, különösen 
egy kibővített Unióban; ezért szükséges a 
Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézetének létrehozása, amely segítené a 
közösségi intézményeket és a tagállamokat 
ezen feladatuk végrehajtása során.

Indokolás

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.

Módosítás 3
(11) preambulumbekezdés

(11) A megfelelő tagállami hatóságokkal 
való együttműködés elengedhetetlen az 

(11) A megfelelő tagállami hatóságokkal és 
az érintett statisztikai szervekkel, 
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összehasonlítható és megbízható adatok 
európai szintű összegyűjtésének 
előmozdításában; a férfiak és nők közötti 
egyenlőségre vonatkozó információ fontos 
valamennyi szinten a Közösségen belül –
helyi, regionális, nemzeti és közösségi 
szinten – ezért a tagállami hatóságok 
részére hasznos az ilyen információk 
rendelkezésre állása a politikáknak és 
intézkedéseknek helyi, regionális és 
nemzeti szinten, saját hatáskörükön belül 
történő kialakítása során.

különösen az Eurostattal való 
együttműködés elengedhetetlen az 
összehasonlítható és megbízható adatok 
európai szintű összegyűjtésének 
előmozdításában; a férfiak és nők közötti 
egyenlőségre vonatkozó információ fontos 
valamennyi szinten a Közösségen belül –
helyi, regionális, nemzeti és közösségi 
szinten – ezért a tagállami hatóságok 
részére hasznos az ilyen információk 
rendelkezésre állása a politikáknak és 
intézkedéseknek helyi, regionális és 
nemzeti szinten, saját hatáskörükön belül 
történő kialakítása során.

Indokolás

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.

Módosítás 4
(12) preambulumbekezdés

(12) Az intézetnek a lehető legszorosabban 
kell együttműködnie valamennyi közösségi 
programmal és szervvel a párhuzamos 
munkavégzés elkerülése érdekében, 
különösen a következők tekintetében:
Európai Alapítvány az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért, az Európai 
Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség, a 
Szakképzés-fejlesztési Központ, valamint 
bármely, a jövőben létrehozásra kerülő 
Alapvető Jogok Ügynöksége.

(12) Az intézetnek a lehető legszorosabban 
kell együttműködnie valamennyi közösségi 
programmal és szervvel az erőforrások 
lehető legjobb felhasználásának 
biztosítása érdekében, különösen a 
következők tekintetében: Európai 
Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények 
Javításáért, az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi 
Ügynökség, a Szakképzés-fejlesztési 
Központ, valamint bármely, a jövőben 
létrehozásra kerülő Alapvető Jogok 
Ügynöksége.

Indokolás

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.
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Módosítás 5
(13) preambulumbekezdés

(13) A Szerződés 3. cikkével összhangban 
szükséges rendelkezni annak 
ösztönzéséről, hogy az igazgatótanács 
összetételében a férfiak és nők részvétele 
egyensúlyban legyen.

(13) A nők részvételének megerősítése 
érdekében az igazgatótanácsi tagok 
többségének nőnek kell lennie.

Indokolás

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

Módosítás 6
(19) preambulumbekezdés

(19) A Szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás és 
arányosság elvével összhangban e rendelet 
célkitűzése, nevezetesen az 
összehasonlítható és megbízható 
információk és adatok európai szintű 
biztosítása annak érdekében, hogy 
segítsék a közösségi intézményeket és a 
tagállamokat az egyenlőtlenségek 
kiküszöbölésében és a férfiak és nők 
közötti egyenlőség előmozdításában, 
tagállami szinten nem valósítható meg 
kielégítően, ezért a tervezett intézkedés 
nagyságrendje vagy hatása miatt az 
közösségi szinten jobban megvalósítható. E 
rendelet nem lépi túl a célkitűzések 
eléréséhez szükséges mértéket.

(19) A Szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás és 
arányosság elvével összhangban e rendelet 
célkitűzése tagállami szinten nem 
valósítható meg kielégítően, ezért a 
tervezett intézkedés nagyságrendje vagy 
hatása miatt az közösségi szinten jobban 
megvalósítható. E rendelet nem lépi túl a 
célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket.

Indokolás

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.

Módosítás 7
2. cikk

Az intézet átfogó célkitűzése a közösségi Az intézet átfogó célkitűzése a nemek 
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intézmények, különösen a Bizottság és a 
tagállami hatóságok segítése a nemi 
alapon történő hátrányos megkülönböztetés 
elleni küzdelemben, valamint a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításában, 
továbbá ezen kérdéseknek az EU polgárai 
közötti kiemelése.

közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének beépítéséhez való 
hozzájárulás, és annak elősegítése az 
összes közösségi politika és az abból eredő 
nemzeti politikák során, illetve a nemek 
közötti egyenlőség és a nemi alapon 
történő hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelem támogatása, a leginkább 
innovatív és interdiszciplináris 
megközelítések elősegítése illetve annak 
révén, hogy tudatosítják a polgárok 
körében az ilyen kérdéseket. 

Indokolás

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, 
policy making and policy implementation, it is therefore usefull to redefine the objective in 
order to bridge those gaps.

Módosítás 8
3. cikk (1) bekezdés a) pont

a) összegyűjti, nyilvántartja, elemzi és 
terjeszti a nemek közötti egyenlőség 
tekintetében a vonatkozó, objektív, 
megbízható és összehasonlítható 
információkat, ideértve a tagállamok, 
közösségi intézmények, kutatóközpontok, 
nemzeti esélyegyenlőségi szervek, nem 
kormányzati szervezetek, érintett harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek által 
közölt kutatási eredményeket;

a) elemzi a nemek közötti egyenlőség 
tekintetében a vonatkozó, objektív, 
megbízható és összehasonlítható 
információkat, ideértve a tagállamok, 
közösségi intézmények, kutatóközpontok, 
nemzeti esélyegyenlőségi szervek, nem 
kormányzati szervezetek, érintett harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek által 
közölt kutatási eredményeket;

Indokolás

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.

Módosítás 9
3. cikk (1) bekezdés b) pont

b) olyan módszereket fejleszt ki, amelyek 
az adatok európai szintű 

b) együttműködik az EUROSTATTAL és 
minden érintett statisztikai szervvel annak 
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összehasonlíthatóságát, objektivitását és 
megbízhatóságát növelik olyan kritériumok 
létrehozása által, amelyek elősegítik az 
információk konzisztenciáját;

érdekében, hogy olyan módszereket 
fejlesszen ki, amelyek az adatok európai 
szintű összehasonlíthatóságát, 
objektivitását és megbízhatóságát növelik 
olyan kritériumok létrehozása által, 
amelyek elősegítik az információk 
konzisztenciáját annak érdekében, hogy e 
szervek az adatgyűjtések során figyelembe 
vegyék a nemek kérdését;

Indokolás

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.

Módosítás 10
3. cikk (1) bekezdés c) pont

c) fejleszti, elemzi és értékeli a 
módszertani eszközöket a nemek közötti 
egyenlőség valamennyi közösségi 
politikába történő integrációjának 
támogatása érdekében; 

c) fejleszti, elemzi, értékeli és terjeszti a 
módszertani eszközöket a nemek közötti 
egyenlőség valamennyi közösségi 
politikába és az abból eredő nemzeti 
politikákba történő integrációjának 
támogatása, és a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének támogatása érdekében az 
összes közösségi intézményben és 
szervben;

Indokolás

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

Módosítás 11
3. cikk (1) bekezdés d) pont

d) felméréseket végez a nemek közötti 
egyenlőség európai helyzetéről;

d) felméréseket végez a nemek közötti 
egyenlőség európai helyzetéről, a nemek 
közötti esélyegyenlőség általános és 
költségvetési érvényesítéséről, valamint 
különösen az érintett közösségi és nemzeti 
politikák hatékonyságáról;
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Indokolás

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.

Módosítás 12
3. cikk (1) bekezdés da) pont (új)

da) a kutatás támogatása és elősegítése, a 
rendelkezésre álló erőforrások 
felhasználásának optimalizálása valamint 
az információcsere és terjesztés érdekében 
felállítja és koordinálja a 4a. cikkben 
említett nemek közötti egyenlőség európai 
hálózatát, amely magában foglal kutatási 
központokat, illetékes nemzeti szerveket,
szakértőket valamint a nemek közötti 
egyenlőség kérdésében érdekelt feleket; 

Indokolás

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.

Módosítás 13
3. cikk (1) bekezdés e) pont

e) közzéteszi az intézet saját 
tevékenységeiről szóló éves jelentést;

törölve

Indokolás

See amendment 19.

Módosítás 14
3. cikk (1) bekezdés f) pont

f) a kutatómunka támogatása érdekében 
szakértői üléseket szervez;

f) kutatómunkájának támogatása 
érdekében ad hoc szakértői üléseket 
szervez, és ösztönzi a kutatók közötti 
információcserét;
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Indokolás

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.

Módosítás 15
3. cikk (1) bekezdés g) pont

g) az európai szinten érdekelt felekkel 
konferenciákat, kampányokat, kerekasztal-
találkozókat, szemináriumokat és üléseket 
szervez;

g) az európai szinten érdekelt felekkel 
konferenciákat, kampányokat, és üléseket 
szervez az Európai Unió polgárai körében 
a nemek közötti egyenlőség tudatosítása 
érdekében;

Indokolás

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.

Módosítás 16
3. cikk (1) bekezdés ha) pont (új)

ha) létrehoz egy interaktív szolgálatot, 
amely lehetővé teszi az áldozatok számára, 
hogy bejelenthessék az ilyen hátrányos 
megkülönböztetés eseteit az Európai 
Unióban, és hogy megfelelő 
információkat biztosítsanak az ilyen 
hátrányos megkülönböztetés 
megszüntetésének elősegítéséhez;

Indokolás

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.

Módosítás 17
3. cikk (1) bekezdés hb) pont (új)

hb) szakértői támogatást nyújt a nemek 
közötti egyenlőség kérdésében állami és 
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magánszervezetek számára;

Indokolás

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.

Módosítás 18
3. cikk (1) bekezdés hc) pont (új)

hc) ajánlásokat és iránymutatásokat 
terjeszt elő a közösségi intézmények 
részére annak érdekében, hogy azok 
hatékonyan beépíthessék a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítését a 
jogszabályokba.

Indokolás

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

Módosítás 19
3. cikk (1) bekezdés hd) pont (új)

hd) nemzetközi szintű párbeszédet 
kezdeményez a nemek közötti egynőségért 
felelős szervekkel és szervezetekkel;

Indokolás

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

Módosítás 20
3. cikk (1) bekezdés he) pont (új)

he) jelentéseket terjeszt elő a közösségi 
intézmények részére a nemek közötti 
egyenlőségről, illetve a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítéséről 
a csatlakozó és a tagjelölt országokban.
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Indokolás

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.

Módosítás 21
3. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az intézet éves jelentést tesz közzé 
tevékenységéről.

Indokolás

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

Módosítás 22
4. cikk (3) bekezdés 

(3) Munkája ellátása során az intézet a
párhuzamos munkavégzés elkerülése és az 
erőforrások lehető legjobb 
felhasználásának biztosítása érdekében 
figyelembe vesz bármilyen forrásból 
származó meglévő információt, és 
különösen a közösségi és más 
intézmények, szervek, valamint illetékes 
nemzeti, illetve nemzetközi szervezetek 
által elvégzett munkát, továbbá szorosan 
együttdolgozik az illetékes közösségi 
szolgálatokkal. Az intézet biztosítja a 
szükség szerint egy egyetértési 
megállapodásban meghatározásra kerülő, 
megfelelő együttműködést valamennyi 
vonatkozó közösségi ügynökséggel és 
uniós szervvel.

(3) Munkája ellátása során az intézet az 
erőforrások lehető legjobb 
felhasználásának biztosítása érdekében 
figyelembe vesz bármilyen forrásból 
származó meglévő információt, és 
különösen a közösségi és más 
intézmények, szervek, valamint illetékes 
nemzeti, illetve nemzetközi szervezetek 
által elvégzett munkát, továbbá szorosan 
együttdolgozik az illetékes közösségi 
szolgálatokkal. Az intézet biztosítja a 
szükség szerint egy egyetértési 
megállapodásban meghatározásra kerülő, 
megfelelő együttműködést valamennyi 
vonatkozó közösségi ügynökséggel és 
uniós szervvel.

Indokolás

See amendment on recital 12.

Módosítás 23
4. cikk (5) bekezdés (1a) albekezdés (új)
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Az intézmény éves jelentésének 
tartalmaznia kell az ilyen szerződéses 
viszony bármelyikére vonatkozó 
információkat, például a rábízott feladat 
részleteit és a feladatot vállaló szerv 
adatait.

Indokolás

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

Módosítás 24
4a. cikk (új)

4a. cikk
A nemek közötti egyenlőség hálózata

(1) Az intézmény a 3. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
hálózat lehető leggyorsabb és 
leghatékonyabb létrehozásának 
biztosítása érdekében nyílt ajánlattételi 
felhívást tesz közzé annak érdekében, 
hogy összeállítsa a nemek közötti 
egyenlőséggel és a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítésével 
foglalkozó központok, szervek, szervezetek 
és szakértők listáját. 

(2) Az igazgatótanács az (1) bekezdésben 
említett listát figyelembe véve felhívja a 
listán szereplő szervezeteket és 
személyeket a hálózatban való részvételre.

Indokolás

See amendment on Gender Equality Network.

Módosítás 25
5. cikk

Az intézet a nemzeti hatóságoktól és a 
társadalomtól függetlenül látja el 
feladatait, és a közösségi intézmények 

Az intézet feladatai ellátása során teljes 
mértékben független.
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tekintetében önálló.

Indokolás

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.

Módosítás 26
7. cikk (4) bekezdés

(4) Személyes adatokat nem lehet 
feldolgozni, illetve közölni, kivéve 
amennyiben ez az intézet feladatának 
teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.
Ilyen esetekben a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által 
történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. 
december 18-i 45/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
alkalmazandó.

(4) Az intézmény által történő 
adatfeldolgozásra a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által 
történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. 
december 18-i 45/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
alkalmazandó.

Indokolás

The proposed modification is clearer and in line with other existing regulations creating 
agencies.

Módosítás 27
8. cikk (1) bekezdés

(1) Az intézet feladatai végrehajtásának 
segítése érdekében az intézet 
együttműködik a tagállami szervezetekkel, 
így esélyegyenlőségi szervekkel, 
kutatóközpontokkal, nem kormányzati 
szervezetekkel, szociális partnerekkel, 
valamint az érintett európai vagy 
nemzetközi szintű szervezetekkel és 
harmadik országokkal.

(1) Az intézet feladatai végrehajtásának 
segítése érdekében az intézet 
együttműködik a tagállami szervezetekkel, 
és szakértőkkel így esélyegyenlőségi 
szervekkel, kutatóközpontokkal, nem 
kormányzati szervezetekkel, szociális 
partnerekkel, valamint az érintett európai 
vagy nemzetközi szintű szervezetekkel és 
harmadik országokkal.

Indokolás

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

Módosítás 28
10. cikk (1) bekezdés bevezető szövegezés és a) pont

(1) Az igazgatótanács a Tanács és a 
Bizottság által kinevezett hat-hat
képviselőből, valamint a Bizottság által 
kinevezett, szavazati joggal nem 
rendelkező három képviselőből áll, amely 
három képviselő egyenként a következő 
csoportok egyikét képviseli:

(1) A rotációs elven alapuló
igazgatótanács a pluralizmus tiszteletben 
tartása érdekében a Tanács és a Bizottság 
által kinevezett négy-négy képviselőből, az 
Európai Parlament által kinevezett négy 
képviselőből, valamint a Bizottság által 
kinevezett három képviselőből áll, amely 
három képviselő egyenként a következő 
csoportok egyikét képviseli:

a) egy megfelelő nem kormányzati 
szervezet közösségi szinten, amelynek
jogos érdeke fűződik a nemen alapuló 
megkülönböztetés elleni küzdelemben és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításában 
való részvételhez;

a) nem kormányzati szervezetek közösségi 
szinten, amelyeknek jogos érdekük
fűződik a nemen alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelemben és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításában való 
részvételhez;

Indokolás

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.

Módosítás 29
10. cikk (2) bekezdés 

(2) Az igazgatótanács tagjait úgy kell 
kinevezni, hogy biztosítsák a legmagasabb 
szintű hozzáértést, valamint a releváns 
szakértelem széles körét a nemek közötti 
egyenlőség területén.

(2) Az igazgatótanács tagjait úgy kell 
kinevezni, hogy biztosítsák a legmagasabb 
szintű hozzáértést, valamint a releváns és 
interdiszciplináris szakértelem széles körét 
a nemek közötti egyenlőség területén.

A Bizottság és a Tanács célja, hogy az 
igazgatótanácsban a férfiak és nők 
egyenlő képviselete megvalósuljon.

Az igazgatótanácsi tagok legalább 
kétharmada nő.

A távollévő tagokat helyettesítő póttagokat 
azonos eljárás szerint kell kinevezni.

A távollévő tagokat helyettesítő póttagokat 
azonos eljárás szerint kell kinevezni.

A megbízatás időtartama öt év, amely 
egyszer megújítható. A Tanács közzéteszi 

A megbízatás időtartama öt év, amely 
egyszer megújítható. A Tanács közzéteszi 
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az Európai Unió Hivatalos Lapjában az 
igazgatótanács tagjainak listáját, és azt 
közzéteszik az intézet honlapján is.

az Európai Unió Hivatalos Lapjában az 
igazgatótanács tagjainak listáját, azt 
közzéteszik az intézet honlapján, valamint 
minden érintett honlapon.

Indokolás

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.

Módosítás 30
10. cikk (3) bekezdés 

(3) Az igazgatótanács megválasztja elnökét 
és alelnökét egy egyszer megújítható egy 
éves időszakra.

(3) Az igazgatótanács megválasztja elnökét 
és alelnökét egy két és féléves időszakra.
Az elnököt és az alelnököt hivatalából az 
igazgatótanácsi tagok kétharmados 
többsége mozdíthatja el.

Indokolás

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

Módosítás 31
10. cikk (5) bekezdés b) pont

b) Elfogadja a 3. cikk e) pontjában említett 
éves jelentést, amely összehasonlítja 
különösen a megvalósult eredményeket az 
éves munkaprogram célkitűzéseivel; e 
jelentést legkésőbb június 15-éig meg kell 
küldeni az Európai Parlament, a Tanács, a 
Bizottság, a Számvevőszék, a Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság és a 
Régiók Bizottsága részére;

b) Elfogadja a 3. cikk e) pontjában említett 
éves jelentést, amely összehasonlítja 
különösen a megvalósult eredményeket az 
éves munkaprogram célkitűzéseivel; e 
jelentést legkésőbb június 15-éig meg kell
küldeni az Európai Parlament, a Tanács, a 
Bizottság, a Számvevőszék, a Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság és a 
Régiók Bizottsága részére, és közzé kell 
tenni az intézet honlapján;

Indokolás

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



PR\586558HU.doc PE 364.874v01-0019/25 PR\586558HU.doc

HU

Módosítás 32
10. cikk (9) bekezdés

(9) Az elnök évente legalább kétszer 
összehívja az igazgatótanácsot. Az elnök 
saját kezdeményezésére vagy az 
igazgatótanács tagjai egyharmadának 
kérelme alapján további üléseket hív össze.

(9) Az elnök évente legalább kétszer 
összehívja az igazgatótanácsot. Az elnök 
saját kezdeményezésére vagy az 
igazgatótanács tagjai egyharmadának 
kérelme alapján további üléseket hív össze.

Módosítás 33
10. cikk (11) bekezdés

(11) Az Európai Alapítvány az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért, az Európai 
Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség, az Európai 
Szakképzés-fejlesztési Központ és 
bármely, a jövőben létrehozásra kerülő 
Alapvető Jogok Ügynöksége igazgatóit 
adott esetben felkérhetik, hogy az 
igazgatótanács ülésein megfigyelőként 
vegyenek részt.

(11) Az Európai Alapítvány az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért, az Európai 
Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség, az Európai 
Szakképzés-fejlesztési Központ és 
bármely, a jövőben létrehozásra kerülő 
Alapvető Jogok Ügynöksége igazgatóit 
adott esetben felkérhetik, hogy az 
igazgatótanács ülésein megfigyelőként 
vegyenek részt a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítése 
által érintett munkaprogramok 
koordinálása érdekében.

Indokolás

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

Módosítás 34
11. cikk (1) bekezdés

(1) Az intézet élén az igazgató áll, akit a 
Bizottsága javaslata alapján az 
igazgatótanács nevez ki. Kinevezése előtt 
az igazgatótanács által kiválasztott jelöltet 
felkérhetik az Európai Parlament illetékes 
bizottsága(i) előtti nyilatkozattételre és az 
ezen bizottság(ok) tagjai által feltett 
kérdések megválaszolására.

(1) Az intézet élén az igazgató áll, akit a 
Bizottság által javasolt lista alapján a 
Hivatalos Lapban és máshol közzé tett 
szándéknyilatkozat benyújtására 
vonatkozó felhívást követő nyílt 
versenyvizsga után az igazgatótanács 
nevez ki. A jelölteket a kinevezés előtt 
késedelem nélkül felhívják, hogy 
nyilatkozzanak az Európai Parlament 
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illetékes bizottsága(i) előtt és adjanak 
választ a képviselők által feltett 
kérdésekre. Az igazgatótanács a 
kinevezési eljárás során kellően 
figyelembe veszi az Európai Parlament 
véleményét.

Indokolás

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.

Módosítás 35
11. cikk (2) bekezdés bevezető rész

(2) Az igazgató megbízatásának időtartama 
5 év. A Bizottság javaslata alapján és az 
értékelést követően a megbízatás 
időtartama legfeljebb 5 éves időszakra 
egyszer meghosszabbítható. Az 
értékelésben a Bizottság különösen az 
alábbiakat vizsgálja:

(2) Az igazgató megbízatásának időtartama 
5 év.  Az értékelést követően a megbízatás 
időtartama legfeljebb 5 éves időszakra 
egyszer meghosszabbítható. Az 
értékelésben az igazgatótanács különösen 
az alábbiakat vizsgálja:

Indokolás

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.

Módosítás 36
12. cikk (1) bekezdés 

(1) A tanácsadó fórum a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekre 
szakosodott illetékes szervek tagállamok 
által kijelölt egy-egy képviselőjéből, 
valamint a Bizottság által kijelölt, 
szavazati joggal nem rendelkező három 
olyan képviselőből áll, akik az európai 
szinten érdekelt feleket képviselik, például 
olyan nem kormányzati szervezeteket, 
amelyeknek jogos érdeke fűződik a nemen 
alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelemben és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításában való 
részvételhez, illetve a munkáltatók és 

(1) A tanácsadó fórum a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekre 
szakosodott illetékes szervek tagállamok 
által kijelölt egy-egy képviselőjéből áll.
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munkavállalók közösségi szintű 
szervezeteit. A képviselők az azonos 
időben kinevezett póttagokkal 
helyettesíthetők.

Indokolás

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.

Módosítás 37
12. cikk (4) bekezdés 

(4) A tanácsadó fórum alkotja a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
kérdésekre vonatkozó információcsere és 
az ismeretgyűjtés mechanizmusát. A 
fórum biztosítja az intézet és a tagállamok 
illetékes szervei közötti szoros 
együttműködést.

(4) A tanácsadó fórum támogatja az 
igazgatót az intézet éves és középtávú 
tevékenységi programjának 
elkészítésében.

Együttműködési mechanizmust képez a 
nemzeti tisztviselők között a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítésére 
irányuló intézkedések során és 
nyomonkövetési mechanizmust biztosít a 
3. cikk (1) bekezdésének ha) pontjában 
említett feladatok során.  

Indokolás

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.

Módosítás 38
12. cikk (8) bekezdés 

(8) Az igazgató felkérheti az érintett 
gazdasági ágazatok, munkáltatók, 
szakszervezetek, szakmai és kutatószervek, 
illetve az intézet munkájának területén 
elismert tapasztalattal rendelkező nem 
kormányzati szervezetek szakértőit, illetve 
képviselőit, hogy működjenek együtt a 
meghatározott feladatok során, és hogy 

(8) Az igazgató saját kezdeményezésére 
vagy a tanácsadó fórum tagjainak 
javaslatára felkérheti az érintett gazdasági 
ágazatok, munkáltatók, szakszervezetek, 
szakmai és kutatószervek, illetve az intézet 
munkájának területén elismert 
tapasztalattal rendelkező nem kormányzati 
szervezetek szakértőit, illetve képviselőit, 
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vegyenek részt a tanácsadó fórum 
vonatkozó tevékenységeiben.

hogy működjenek együtt a meghatározott 
feladatok során, és hogy vegyenek részt a 
tanácsadó fórum vonatkozó 
tevékenységeiben.

Indokolás

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

Módosítás 39
19. cikk (1) bekezdés 

(1) Az intézet nyitott azon országok 
részvételére, amelyek az Európai 
Közösséggel olyan megállapodást kötöttek, 
amelyek értelmében elfogadják és 
alkalmazzák az e rendelet hatálya alá 
tartozó területre vonatkozó közösségi 
joganyagot.

(1) Az intézet nyitott azon országok 
részvételére, amelyek az Európai 
Közösséggel olyan, többek között a nők 
elleni erőszakra, a női nemi szerv 
megcsonkítására, az 
emberkereskedelemre, a 
konfliktusrendezésre, illetve a nőknek a 
társadalmi, gazdasági és politikai 
döntéshozatali folyamatban való 
részvételére vonatkozó megállapodást 
kötöttek, amelyek értelmében elfogadják és 
alkalmazzák az e rendelet hatálya alá 
tartozó területre vonatkozó közösségi 
joganyagot.

Indokolás

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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INDOKOLÁS

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.


