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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos 
lyčių lygybės institutą
(KOM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2005)0081),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 2 dalį ir į 141 straipsnio 3 
dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0083/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A6-0000/2005),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
7 konstatuojamoji dalis

(7) Komisijos pavedimu atliktos galimybių 
studijos ataskaitoje pateikiama išvada, kad 
Europos lyčių lygybės institutas gali 
vykdyti kai kurias užduotis, kurių šiuo 
metu veikiančios institucijos nesprendžia, 
ypač mokslinių tyrimų duomenų ir 
informacijos koordinavimo, centralizavimo 
ir skleidimo, moterų ir vyrų lygybės 
matomumo didinimo ir priemonių, kurios 
leistų geriau integruoti lyčių lygybės 
klausimus į Bendrijos politiką, kūrimo 
srityse.

Komisijos pavedimu atliktos galimybių 
studijos ataskaitoje pateikiama išvada, kad 
Europos lyčių lygybės institutas gali 
vykdyti kai kurias užduotis, kurių šiuo 
metu veikiančios institucijos nesprendžia, 
ypač mokslinių tyrimų duomenų ir 
informacijos koordinavimo, centralizavimo 
ir skleidimo, tinklo kūrimo, moterų ir vyrų 
lygybės matomumo didinimo ir priemonių, 
kurios leistų geriau integruoti lyčių lygybės 
klausimus į Bendrijos politiką, kūrimo 
srityse.
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Pagrindimas 

Komisijos atliktoje galimybių studijoje ši funkcija įvardyta vienu pagrindinių Instituto tikslu ir 
laikoma kasdienine priemone kitų Instituto vykdomų funkcijų veiksmingumui didinti.

Pakeitimas 2
10 konstatuojamoji dalis

(10) Bendrijai siekiant veiksmingai skatinti 
lyčių lygybės politiką, ypač išsiplėtusioje 
Sąjungoje, būtina rinkti, analizuoti ir 
skleisti objektyvią, patikimą ir palyginamą 
informaciją bei duomenis apie moterų ir 
vyrų lygybę, kurti atitinkamas priemones 
lyties matmens integravimui į visas 
politikos sritis, skatinti suinteresuotų šalių 
dialogą ir didinti ES piliečių 
informuotumą; todėl yra tikslinga įsteigti 
Europos lyčių lygybės institutą, kuris 
padėtų Bendrijos institucijoms ir 
valstybėms narėms atlikti šias užduotis.

(10) Bendrijai siekiant veiksmingai skatinti 
ir įgyvendinti lyčių lygybės politiką, ypač 
išsiplėtusioje Sąjungoje, būtina analizuoti 
ir skleisti objektyvią, patikimą ir 
palyginamą informaciją bei duomenis apie 
moterų ir vyrų lygybę, kurti atitinkamas 
priemones lyties matmens integravimui į 
visas politikos sritis, skatinti suinteresuotų 
šalių dialogą ir didinti ES piliečių 
informuotumą; todėl yra tikslinga įsteigti 
Europos lyčių lygybės institutą, kuris 
padėtų Bendrijos institucijoms ir 
valstybėms narėms atlikti šias užduotis.

Pagrindimas 

Norint užtikrinti protingą išteklių panaudojimą, Institutui nereikėtų priskirti vien tik 
informacijos rinkimo ir registravimo funkcijų. ES ir nacionaliniu lygiu trūksta gebėjimų 
kaupti tyrimų duomenis ir rasti novatoriškus sprendimus dėl lyčių aspekto integravimo ir 
lyčių lygybės. 

Pakeitimas 3
11 konstatuojamoji dalis

(11) Skatinant Europos lygiu rinkti 
palyginamus ir patikimus duomenis, ypač 
svarbu yra bendradarbiauti su 
atitinkamomis valstybių narių 
institucijomis; informacija apie moterų ir 
vyrų lygybę yra svarbi visais Bendrijos 
lygmenimis – vietos, regionų, nacionaliniu 

(11) Skatinant Europos lygiu rinkti 
palyginamus ir patikimus duomenis, ypač 
svarbu yra bendradarbiauti su 
atitinkamomis valstybių narių 
institucijomis ir atitinkamomis statistikos 
tarnybomis, ypač su Eurostatu; 
informacija apie moterų ir vyrų lygybę yra 
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ir visos Bendrijos, todėl tokia informacija 
būtų naudinga valstybių narių institucijoms 
savo kompetencijos srityse formuojant 
politiką ir nustatant priemones vietos, 
regionų ir nacionaliniu lygiu.

svarbi visais Bendrijos lygmenimis –
vietos, regionų, nacionaliniu ir visos 
Bendrijos, todėl tokia informacija būtų 
naudinga valstybių narių institucijoms savo 
kompetencijos srityse formuojant politiką 
ir nustatant priemones vietos, regionų ir 
nacionaliniu lygiu.

Pagrindimas 

Bendradarbiavimas su Eurostatu ir kitomis statistikos tarnybomis yra pagrindinis dalykas 
norint rinkti ir registruoti duomenis kuo geriau panaudojant turimus išteklius ir teikti juos 
priklausomai nuo Instituto poreikio atlikti tyrimus ir perduoti žinias.

Pakeitimas 4
12 konstatuojamoji dalis

(12) Kad išvengtų funkcijų dubliavimo, 
Institutas kuo glaudžiau bendradarbiauja su 
visomis Bendrijos programomis ir 
įstaigomis, ypač su Europos gyvenimo ir 
darbo sąlygų gerinimo fondu, Europos 
darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra ir 
Europos profesinio mokymo plėtros centru 
ir būsimąja Pagrindinių teisių agentūra.

(12) Kad užtikrintų kuo geresnį išteklių 
naudojimą, Institutas kuo glaudžiau 
bendradarbiauja su visomis Bendrijos 
programomis ir įstaigomis, ypač su 
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 
gerinimo fondu, Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūra ir Europos 
profesinio mokymo plėtros centru ir 
būsimąja Pagrindinių teisių agentūra.

Pagrindimas 

Suinteresuotieji asmenys ir institucijos ne kartą pabrėžė, kad turimi duomenys yra per žemos 
kokybės, t. y. duomenų beveik neįmanoma palyginti ES lygiu. Todėl, norint užtikrinti, kad 
nemažėtų tyrimų ir mokslinių darbų, rekomenduojama priimti siūlomą formuluotę.

Pakeitimas 5
13 konstatuojamoji dalis

(13) Pagal Sutarties 3 straipsnį tikslinga 
įtraukti į šį reglamentą nuostatą, kuria 

(13) Norint užtikrinti, kad 
administracinėje valdyboje būtų kuo 
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būtų skatinama, kad administracinėje 
valdyboje moterų ir vyrų būtų 
proporcingai.

daugiau moterų, dauguma valdybos narių 
turėtų būti moterys.  

Pagrindimas 

Institutas turi būti moterų dalyvavimo sprendimų priėmimo procese pavyzdys, ypač savo 
veiklos pradžioje.

Pakeitimas 6
19 konstatuojamoji dalis

(19) Pagal Sutarties 5 straipsnyje 
nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo 
principus valstybės narės negali tinkamai 
įgyvendinti šio reglamento tikslo, būtent 
Europos lygiu teikti palyginamos bei 
patikimos informacijos ir duomenų, kad 
padėtų Bendrijos institucijoms ir 
valstybėms narėms siekti Sutarties tikslo 
šalinti nelygybę ir skatinti moterų ir vyrų 
lygybę, todėl, vertinant mastą ir siūlomų 
veiksmų poveikį, šį tikslą geriau 
įgyvendinti Bendrijos lygiu. Šio 
reglamento taikymo sritis neviršija ribų, 
būtinų šiems tikslams pasiekti.

(19) Pagal Sutarties 5 straipsnyje 
nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo 
principus valstybės narės negali tinkamai 
įgyvendinti šio reglamento tikslo, todėl, 
vertinant mastą ir siūlomų veiksmų 
poveikį, šį tikslą geriau įgyvendinti 
Bendrijos lygiu. Šio reglamento taikymo 
sritis neviršija ribų, būtinų šiems tikslams 
pasiekti.

Pagrindimas 

Siūloma formuluotė sumažina Instituto vaidmenį. Kadangi tikslai aiškiai išdėstyti 
atitinkamame straipsnyje, nėra prasmės jų kartoti, kad neatsirastų painiavos.

Pakeitimas 7
2 straipsnis

Bendri Instituto tikslai – padėti Bendrijos 
institucijoms, ypač Komisijai, ir valstybių 
narių institucijoms kovoti su diskriminacija 
dėl lyties ir skatinti lyčių lygybę, ir pabrėžti 
ES piliečiams tokių klausimų svarbą.

Bendri Instituto tikslai – prisidėti prie to, 
kad visose Bendrijos politikos kryptyse 
būtų sprendžiamas ir lyčių aspekto 
integravimo klausimas ir kad jam būtų 
skiriama vis daugiau dėmesio, skatinti 
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lyčių lygybę ir kovą su diskriminacija dėl 
lyties, skatinant kuo novatoriškesnius ir 
tarpdisciplininius metodus, bei didinti 
Sąjungos piliečių sąmoningumą šiais 
klausimais.  

Pagrindimas 

Komisijos pasiūlyti tikslai yra ir neaiškūs, ir pernelyg silpni. Institutas turėtų turėti stiprų ir 
konkretų tikslą, kad galėtų būti iniciatyvus ir novatoriškas. Mažą pažangą lyčių lygybės 
srityje lemia ir žinių, politikos formavimo ir politikos įgyvendinimo spragos, todėl Instituto 
tikslą reiktų performuluoti, kad ši spraga būtų užpildyta.

Pakeitimas 8
3 straipsnio 1 dalies a punktas

a) renka, įrašo, nagrinėja ir skleidžia 
atitinkamą objektyvią, patikimą ir 
palyginamą informaciją apie lyčių lygybę, 
įskaitant valstybių narių, Bendrijos 
institucijų, mokslinių tyrimų centrų, 
nacionalinių lygybės įstaigų, 
nevyriausybinių organizacijų, atitinkamų 
trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų 
Institutui perduotų tyrimų rezultatus,

a) nagrinėja atitinkamą objektyvią, 
patikimą ir palyginamą informaciją apie 
lyčių lygybę, įskaitant valstybių narių, 
Bendrijos institucijų, mokslinių tyrimų 
centrų, nacionalinių lygybės įstaigų, 
nevyriausybinių organizacijų, atitinkamų 
trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų 
Institutui perduotų tyrimų rezultatus,

Pagrindimas 

Pagrindinis Instituto tikslas turėtų būti tyrimai, kurie sukurtų specifinę pridėtinę vertę ir būtų 
pripažinti Instituto „prekės ženklu“.  Taip pat žr. 10 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 9
3 straipsnio 1 dalies b punktas

b) parengia duomenų palyginamumo, 
objektyvumo ir patikimumo gerinimo 
Europos lygiu metodus, nustatydamas 
kriterijus, kurie užtikrintų didesnį 
informacijos nuoseklumą,

b) bendradarbiauja su Eurostatu ir 
visomis atitinkamomis statistikos 
tarnybomis, kad galėtų parengti duomenų 
palyginamumo, objektyvumo ir 
patikimumo gerinimo Europos lygiu 
metodus, nustatydamas kriterijus, kurie 
užtikrintų didesnį informacijos 
nuoseklumą, kad šios tarnybos, rinkdamos 
duomenis, atsižvelgtų į lyčių klausimus,
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Pagrindimas 

Bendradarbiavimas su Eurostatu ir kitomis statistikos tarnybomis ne tik garantuoja geriausią 
išteklių panaudojimą, bet ir leidžia Institutui visą dėmesį skirti tyrimams, o statistikos 
tarnyboms – savo tyrimus, kai reikia, nukreipti į lyčių klausimus.

Pakeitimas 10
3 straipsnio 1 dalies c punktas

c) parengia, nagrinėja ir įvertina metodines 
priemones, siekdamas paremti lyčių 
lygybės diegimą visose Bendrijos politikos 
kryptyse,

c) parengia, nagrinėja, įvertina ir skleidžia 
metodines priemones, siekdamas paremti 
lyčių lygybės diegimą visose Bendrijos 
politikos kryptyse ir pagal jas 
formuojamos nacionalinės politikos 
kryptyse ir paremti lyčių aspekto 
integravimą visose Bendrijos institucijose 
bei tarnybose;

Pagrindimas 

Ši funkcija turėtų būti sustiprinta, kad Institutas galėtų dalyvauti įgyvendinant lyčių aspekto 
integravimą kitose Bendrijos tarnybose.

Pakeitimas 11
3 straipsnio 1 dalies d punktas

d) atlieka padėties Europoje tyrimus lyčių 
lygybės aspektu,

d) atlieka padėties Europoje tyrimus lyčių 
lygybės, lyčių aspekto integravimo ir lėšų 
lyčių klausimams numatymo aspektu, 
ypač atitinkamų Bendrijos ir nacionalinės 
politikos krypčių veiksmingumo aspektu,

Pagrindimas 

Ši funkcija turėtų atitikti Instituto tikslą ir ja turėtų būti siekiama sukurti veiksmingą pridėtinę 
vertę, papildančią Instituto veiklos rezultatus.

Pakeitimas 12
3 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

da) įkuria ir koordinuoja 4a straipsnyje 
minimą Europos lyčių lygybės tinklą, 
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kuriame dalyvauja tyrimų centrai, 
kompetentingos nacionalinės institucijos, 
ekspertai ir kiti lyčių lygybės klausimus 
sprendžiantys suinteresuotieji asmenys ir 
kuris remia ir skatina tyrimus, 
optimizuoja turimų išteklių panaudojimą 
ir skatina informacijos mainus bei 
sklaidą;

Pagrindimas 

Lyčių lygybės tinklas turėtų būti telematinė priemonė, padedanti kaupti informaciją ir ja 
keistis. Toks tinklas būtų geriausia priemonė įveikti laiko ir atstumo nulemtus apribojimus ir 
nuolat gerinti tyrimus ir informacijos sklaidą tarp kelių Instituto lygiu numatytų susitikimų.

Pakeitimas 13
3 straipsnio 1 dalies e punktas

e) skelbia Instituto veiklos metinę 
ataskaitą,

Išbraukta.

Pagrindimas 

Žr. 19 pakeitimą. 
</Amend>

Pakeitimas 14
3 straipsnio 1 dalies f punktas

f) organizuoja ekspertų susitikimus 
tiriamajam darbui paremti,

f) organizuoja ad hoc ekspertų susitikimus 
tiriamajam darbui paremti ir informacijos 
mainams tarp tiriamąjį darbą dirbančių 
specialistų skatinti;

Pagrindimas 

Mainų intensyvumo klausimą spręs Lyčių lygybės tinklas ir patariamasis forumas. Siekiant 
išvengti veiklos dubliavimosi Institute, susitikimai turėtų būti rengiami konkrečiu klausimu, 
kuriuo trūksta žinių.

Pakeitimas 15
3 straipsnio 1 dalies g punktas

g) kartu su atitinkamomis suinteresuotomis g) kartu su atitinkamomis suinteresuotomis 
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šalimis Europos lygiu organizuoja 
konferencijas, kampanijas, apskritojo stalo 
diskusijas, seminarus ir susitikimus,

šalimis Europos lygiu organizuoja 
konferencijas, kampanijas, seminarus ir 
susitikimus, kad būtų didinamas Sąjungos 
piliečių sąmoningumas lyčių lygybės 
klausimais;

Pagrindimas 

Mainų intensyvumo klausimą spręs Lyčių lygybės tinklas ir patariamasis forumas. 
Susitikimais turėtų būti remiamos suinteresuotųjų asmenų vykdomos sąmoningumo didinimo 
priemonės.

Pakeitimas 16
3 straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

ha) įkuria interaktyvią paslaugą, 
leidžiančią nuo diskriminacijos dėl lyties 
nukentėjusiems asmenims pranešti apie 
tokios diskriminacijos Europos Sąjungoje 
atvejus ir pateikti atitinkamą informaciją, 
padedančią užkirsti kelią tokiai 
diskriminacijai;

Pagrindimas 

Siūloma funkcija turėtų užtikrinti tiesioginį ryšį su piliečiais ir būtų veiksminga sąmoningumo 
didinimo priemonė. Jis būtų ir informacinė priemonė patariamojo forumo susitikimuose.

Pakeitimas 17
3 straipsnio 1 dalies hb punktas (naujas)

hb) dalijasi žiniomis lyčių aspekto 
integravimo klausimais su viešosiomis ir 
privačiosiomis organizacijomis,

Pagrindimas 

Riboti ištekliai ES lygiu, Instituto sukauptos žinios ir pagrindinis tikslas – veiksmingas 
įgyvendinimas visais viešojo ir privačiojo valdymo lygiais – pateisina šią specifinę Institutui 
priskiriamą funkciją.

Pakeitimas 18
3 straipsnio 1 dalies hc punktas (naujas)
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hc) teikia rekomendacijas ir gaires 
Bendrijos institucijoms, kad jos galėtų 
veiksmingai į savo teisės aktus įtraukti 
lyčių aspekto integravimo klausimą,

Pagrindimas 

Kad Institutas būtų iniciatyvus, jis turi turėti galimybę teikti tokias rekomendacijas, 
nurodančias, kaip galima būtų veiksmingai pagerinti lyčių lygybę.

Pakeitimas 19
3 straipsnio 1 dalies hd punktas (naujas)

hd) dalyvauja tarptautiniame dialoge su 
tarnybomis ir organizacijomis, 
atsakingomis už lyčių lygybę,

Pagrindimas 

Instituto darbo pridėtinė vertė turėtų būti panaudota ir kaip pavyzdys tarptautiniu lygiu.

Pakeitimas 20
3 straipsnio 1 dalies he punktas (naujas)

he) teikia ataskaitas Bendrijos 
institucijoms lyčių lygybės ir lyčių aspekto 
integravimo į ES stojančiose šalyse ir 
šalyse kandidatėse klausimais. 

Pagrindimas 

Remdamasis savo žiniomis, Institutas turėtų Bendrijos institucijoms pateikti kuo tikslesnius 
šalyse kandidatėse su šiuo reglamentu susijusioje srityje pasiektos pažangos vertinimus.

Pakeitimas 21
3 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

1a. Institutas skelbia metinę ataskaitą 
apie savo veiklą.

Pagrindimas 

Instituto metinė ataskaita yra specifinė funkcija, kuri turėtų būti nustatyta atskirai.
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Pakeitimas 22
4 straipsnio 3 dalis

3. Siekdamas vykdyti savo veiklą, vengti 
funkcijų dubliavimo ir garantuoti geriausią 
įmanomą išteklių panaudojimą, Institutas 
atsižvelgia į turimą bet kokių šaltinių 
informaciją, ypač į informaciją apie 
veiklos, kurią Bendrijos institucijos ir kitos 
institucijos, įstaigos ir kompetentingos 
nacionalinės bei tarptautinės organizacijos 
jau įgyvendino, rūšis, ir glaudžiai 
bendradarbiauja su kompetentingomis 
Komisijos tarnybomis. Institutas užtikrina 
atitinkamą veiklos koordinavimą su 
visomis atitinkamomis Bendrijos 
tarnybomis ir Sąjungos institucijomis, kuris 
prireikus sukonkretinamas susitarimo 
memorandume. 

3. Siekdamas vykdyti savo veiklą ir 
garantuoti geriausią įmanomą išteklių 
panaudojimą, Institutas atsižvelgia į turimą 
bet kokių šaltinių informaciją, ypač į 
informaciją apie veiklos, kurią Bendrijos 
institucijos ir kitos institucijos, įstaigos ir 
kompetentingos nacionalinės bei 
tarptautinės organizacijos jau įgyvendino, 
rūšis, ir glaudžiai bendradarbiauja su 
kompetentingomis Komisijos tarnybomis. 
Institutas užtikrina atitinkamą veiklos 
koordinavimą su visomis atitinkamomis 
Bendrijos tarnybomis ir Sąjungos 
institucijomis, kuris prireikus 
sukonkretinamas susitarimo 
memorandume.

Pagrindimas 

Žr. 12 konstatuojamosios dalies pakeitimą. 

Pakeitimas 23
4 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos a punktas (naujas)

Instituto metinėje veiklos ataskaitoje 
pateikiama informacija apie sutartinius 
santykius, įskaitant informaciją apie 
pavestas funkcijas ir apie tarnybas, 
kurioms jos pavestos.

Pagrindimas 

Instituto metinėje ataskaitoje turėtų būti aiškiai nurodytas konkrečių funkcijų delegavimas.

Pakeitimas 24
4a straipsnis (naujas)

4a straipsnis
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Lyčių lygybės tinklas
1. Kad 3 straipsnio 1 dalies d punkte 
numatytas tinklas būtų įkurtas kuo 
greičiau ir veiksmingiau, Institutas 
paskelbia atvirą konkursą, kad būtų 
parengtas lyčių lygybės ir lyčių aspekto 
integravimo klausimais dirbančių centrų, 
tarnybų, organizacijų ir ekspertų sąrašas.
2. Pagal 1 dalyje minimą sąrašą 
administracinė valdyba pakviečia į jį 
įtrauktas organizacijas ar asmenis 
prisijungti prie tinklo. 

Pagrindimas 

Žr. pakeitimą apie lyčių lygybės tinklą.

Pakeitimas 25
5 straipsnis

Institutas vykdydamas savo veiklą yra 
nepriklausomas nuo nacionalinių 
institucijų bei pilietinės visuomenės ir jis 
nepriklauso nuo Bendrijos institucijų.

Institutas savo funkcijas vykdo visiškai 
nepriklausomai.

Pagrindimas 

Visiškas Instituto nepriklausomumas, be jokių išlygų, yra pagrindinis reikalavimas, kad 
Institutas galėtų vykdyti savo funkcijas. Šis pakeitimas atitinka Komisijos pasiūlymą dėl 
Pagrindinių teisių agentūros įkūrimo.

Pakeitimas 26
7 straipsnio 4 dalis

4. Asmens duomenys neapdorojami ir 
nepranešami, išskyrus atvejus, kai tai 
ypač būtina atliekant Instituto uždavinius. 
Tokiais atvejais taikomas 2000 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl 

4. Institutas duomenis apdoroja 
vadovaudamasis 2000 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijai tvarkant asmens duomenis.
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asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms 
ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo.

Pagrindimas 

Siūloma formuluotė aiškesnė ir atitinka kitus galiojančius reglamentus dėl agentūrų kūrimo.

Pakeitimas 27
8 straipsnio 1 dalis

1. Siekdamas užsitikrinti paramą savo 
užduočių vykdymui, Institutas 
bendradarbiauja su valstybių narių 
organizacijomis, tokiomis kaip lygybės 
institucijas, mokslinių tyrimų centrus, 
nevyriausybines organizacijas, socialinius 
partnerius, taip pat su atitinkamomis 
organizacijomis Europos arba tarptautiniu 
lygiu ir su trečiosiomis šalimis. 

1. Siekdamas užsitikrinti paramą savo 
užduočių vykdymui, Institutas 
bendradarbiauja su valstybių narių 
organizacijomis ir ekspertais, tokiais kaip 
lygybės institucijos, mokslinių tyrimų 
centrai, nevyriausybinės organizacijos, 
socialiniai partneriai, taip pat su 
atitinkamomis organizacijomis Europos 
arba tarptautiniu lygiu ir su trečiosiomis 
šalimis.

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į tai, kad diskriminacija dėl lyties yra daugiamatė, prie Instituto veiklos galėtų 
veiksmingai prisidėti ir tam tikri konkrečių sričių ekspertai.

Pakeitimas 28
10 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis ir a punktas

1. Administracinę valdybą sudaro šeši 
Tarybos paskirti atstovai, šeši Komisijos 
paskirti atstovai ir trys Komisijos paskirti 
balso teisės neturintys atstovai, kurių 
kiekvienas atstovauja vienai iš šių grupių:

1. Administracinę valdybą sudaro keturi 
Tarybos paskirti atstovai, keturi Komisijos 
paskirti atstovai, keturi Europos 
Parlamento paskirti atstovai ir trys 
Komisijos paskirti atstovai, vadovaujantis 
pliuralizmo ir rotacijos principais, kurių 
kiekvienas atstovauja vienai iš šių grupių:

a) atitinkamai Bendrijos lygio 
nevyriausybinei organizacijai, kuri 
pagrįstai siekia prisidėti prie kovos su 
diskriminacija dėl lyties ir lyčių lygybės 
skatinimo,

a) Bendrijos lygio nevyriausybinėms 
organizacijoms, kurios pagrįstai siekia 
prisidėti prie kovos su diskriminacija dėl 
lyties ir lyčių lygybės skatinimo,
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Pagrindimas 

Subalansuotas visų trijų Institucijų vaidmuo skiriant administracinės valdybos narius yra 
nepriklausomumo garantas. Aktyvus organizuotos pilietinės visuomenės dalyvavimas 
remiantis pliuralizmo ir rotacijos principais rodo jų vaidmens svarbą skleidžiant informaciją 
ir įgyvendinant lyčių lygybę ir lyčių aspekto integravimą.

Pakeitimas 29
10 straipsnio 2 dalis

2. Administracinės valdybos nariai skiriami 
taip, kad būtų užtikrinti aukščiausio lygio 
kompetencijos standartai ir didelė 
atitinkamų žinių lyčių lygybės srityje 
apimtis. .

2. Administracinės valdybos nariai skiriami 
taip, kad būtų užtikrinti aukščiausio lygio 
kompetencijos standartai ir didelė 
atitinkamų ir tarpdisciplininių žinių lyčių 
lygybės srityje apimtis. 

Komisija ir Taryba siekia užtikrinti 
vienodą moterų ir vyrų atstovavimą 
valdyboje.

Bent du trečdaliai administracinės 
valdybos narių yra moterys.

Pakaitiniai nariai, kurie atstovauja nariui, 
kai jo nėra, skiriami tokia pat tvarka.

Pakaitiniai nariai, kurie atstovauja nariui, 
kai jo nėra, skiriami tokia pat tvarka. 

Narių kadencija trunka penkerius metus ir 
gali būti vieną kartą pratęsta.
Valdybos narių sąrašą Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir Instituto 
tinklalapyje skelbia Taryba.

Narių kadencija trunka penkerius metus ir 
gali būti vieną kartą pratęsta.
Valdybos narių sąrašą Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje, Instituto 
tinklalapyje ir visuose kituose 
atitinkamuose tinklalapiuose skelbia 
Taryba.

Pagrindimas 

Lyčių lygybės klausimai yra daugialypiai ir įsiskverbia į visuomenės socialinį, ekonominį, 
teisinį ir kultūrinį gyvenimą. Todėl būtina, kad administracinė valdyba galėtų kovoti su 
daugiamačiu diskriminacijos dėl lyties reiškiniu.

Pakeitimas 30
10 straipsnio 3 dalis

3. Administracinė valdyba pirmininką ir 
pirmininko pavaduotoją renka vienų metų 
laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas.

3. Administracinė valdyba pirmininką ir 
pirmininko pavaduotoją renka dvejų su 
puse metų laikotarpiui.
Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas 
gali būti atstatydinti dviejų trečdalių 
administracinės valdybos narių daugumos 
sprendimu. 
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Pagrindimas 

Didesnis administracinės valdybos atsakingumas padaro ją iniciatyvesnę, galinčią būti 
naudingą direktoriui.

Pakeitimas 31
10 straipsnio 5 dalies b punktas

b) tvirtina 3 straipsnio e punkte minimą 
metinę ataskaitą, ypatingą dėmesį skirdama 
pasiektų rezultatų palyginimui su metinės 
darbo programos tikslais; ši ataskaita ne 
vėliau kaip iki birželio 15 d. siunčiama 
Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, 
Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui;

b) tvirtina 3 straipsnio e punkte minimą 
metinę ataskaitą, ypatingą dėmesį skirdama 
pasiektų rezultatų palyginimui su metinės 
darbo programos tikslais; ši ataskaita ne 
vėliau kaip iki birželio 15 d. siunčiama 
Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, 
Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui ir skelbiama Instituto 
tinklalapyje;

Pagrindimas 

Pagrindinis Instituto vaidmuo pateisina maksimalų skaidrumą, užtikrinamą kasmetiniu 
metinės ataskaitos skelbimu.

Pakeitimas 32
10 straipsnio 9 dalis

9. Pirmininkas ne rečiau kaip du kartus per 
metus sušaukia valdybos posėdį. 
Pirmininkas papildomus posėdžius 
sušaukia savo iniciatyva arba ne mažiau 
kaip trečdalio administracinės valdybos 
narių prašymu.

9. Pirmininkas ne rečiau kaip du kartus per 
metus sušaukia valdybos posėdį. 
Pirmininkas papildomus posėdžius 
sušaukia savo iniciatyva arba ne mažiau 
kaip trečdalio administracinės valdybos 
narių prašymu.

Pakeitimas 33
10 straipsnio 11 dalis

11. Dalyvauti administracinės valdybos 
posėdžiuose stebėtojų teisėmis gali būti 
kviečiami Europos gyvenimo ir darbo 
sąlygų gerinimo fondo, Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros, Europos 
profesinio mokymo plėtros centro ir bet 
kokios būsimosios Pagrindinių teisių 

11. Siekiant koordinuoti atitinkamas 
darbo programas lyčių aspekto 
integravimo srityje, dalyvauti 
administracinės valdybos posėdžiuose 
stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami 
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 
gerinimo fondo, Europos darbuotojų 
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agentūros vadovai. saugos ir sveikatos agentūros, Europos 
profesinio mokymo plėtros centro ir bet 
kokios būsimosios Pagrindinių teisių 
agentūros vadovai. 

Pagrindimas 

Pakeitimas suderinamas su 2 straipsnio pakeitimu ir užtikrina, kad dalyvavimas 
administracinės valdybos veikloje padidintų įvairių Bendrijos tarnybų darbų koordinavimą.

Pakeitimas 34
11 straipsnio 1 dalis

1. Institutui vadovauja Komisijos 
pasiūlymu administracinės valdybos 
paskirtas direktorius. Prieš paskiriant, 
administracinės valdybos parinktas 
kandidatas gali būti paprašytas pateikti 
deklaraciją Europos Parlamento 
kompetentingiems komitetams ir atsakyti į 
šių komitetų narių klausimus.

1. Institutui vadovauja administracinės 
valdybos paskirtas direktorius, renkamas iš 
Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo 
atviro konkurso būdu, Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje paskelbus kvietimą 
dalyvauti konkurse. Prieš paskyrimą 
kandidatai kviečiami nedelsiant pateikti 
pareiškimą kompetentingam (-iems) 
Europos Parlamento komitetui (-ams) ir 
atsakyti į jo (jų) narių klausimus. 
Administracinė valdyba, skirdama 
direktorių, atsižvelgia į Europos 
Parlamento nuomonę.

Pagrindimas 

Kadangi direktorius atlieka ypatingą vaidmenį siekiant Instituto tikslų, jo skyrimo procesas 
turi būti atviras, ir direktorius turėtų būti skiriamas renkantis iš kelių kandidatų, kad į šias 
pareigas būtų paskirtas pats tinkamiausias asmuo. 

Pakeitimas 35
11 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

2. Direktoriaus kadencija trunka penkerius 
metus. Komisijos pasiūlymu ir atlikus 
įvertinimą ji gali būti vieną kartą pratęsta 
ne ilgesniam kaip penkerių metų 
laikotarpiui. Atlikdama šį vertinimą, 
Komisija ypatingą dėmesį skirs:

2. Direktoriaus kadencija trunka penkerius 
metus. Atlikus įvertinimą ji gali būti vieną 
kartą pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių 
metų laikotarpiui. Atlikdama šį vertinimą, 
administracinė valdyba ypatingą dėmesį 
skirs:
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Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti visišką administracinės valdybos nepriklausomumą ir padaryti ją dar 
atsakingesnę, Komisija šiame procese neturėtų dalyvauti.

Pakeitimas 36
12 straipsnio 1 dalis

1. Patariamąjį forumą sudaro 
kompetentingų institucijų, kurios 
specializuojasi lyčių lygybės srityje, nariai, 
kiekvienai valstybei narei skiriant po vieną 
atstovą, taip pat trys balsavimo teisės 
neturintys Komisijos paskirti nariai, kurie 
Europos lygiu atstovauja suinteresuotoms 
šalims, tokioms kaip nevyriausybinės 
organizacijos, pagrįstai suinteresuotos 
prisidėti prie kovos su diskriminacija dėl 
lyties ir lyčių lygybės skatinimo, Bendrijos 
lygmens darbdavių ir darbuotojų 
organizacijų atstovai. Atstovus gali 
pakeisti tuo pat metu paskirti pakaitiniai 
atstovai.

1. Patariamąjį forumą sudaro 
kompetentingų institucijų, kurios 
specializuojasi lyčių lygybės srityje, nariai, 
kiekvienai valstybei narei skiriant po vieną 
atstovą. 

Pagrindimas 

Kadangi administracinėje valdyboje aktyviai dalyvauja NVO ir kadangi patariamojo forumo 
įgaliojimai apibrėžti iš naujo, nebėra prasmės dar kartą nustatyti atstovavimą patariamajame 
forume.

Pakeitimas 37
12 straipsnio 4 dalis

4. Patariamasis forumas sukuria 
mechanizmą, skirtą keistis informacija 
lyčių lygybės klausimais ir žinioms kaupti. 
Jis užtikrina glaudų Instituto ir valstybių 
narių kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą.

4. Patariamasis forumas padeda direktoriui 
rengti Instituto metines ir vidutinio 
laikotarpio veiklos programas.

Jis sukuria mechanizmą, skirtą 
nacionalinių administracijų 
bendradarbiavimui įgyvendinant lyčių 
aspekto integravimo priemones 
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nacionalinės politikos kryptyse, ir 3 
straipsnio 1 dalies ha punkte minimų 
funkcijų vykdymo priežiūros mechanizmą. 

Pagrindimas 

Sukūrus tinklą, patariamojo forumo vaidmuo turėtų būti peržiūrėtas, kad forumas padėtų 
Institutui vykdyti naujas funkcijas ir užtikrintų įgyvendinimo priežiūrą ir koordinavimą. 

Pakeitimas 38
12 straipsnio 8 dalis

8. Direktorius gali pakviesti atitinkamų 
ūkio sektorių, darbdavių organizacijų, 
profesinių sąjungų, profesinių arba mokslo 
įstaigų, arba nevyriausybinių organizacijų, 
kurios pripažįstamos turinčiomis patirties 
su Instituto darbu susijusiose srityse, 
ekspertus ir atstovus bendradarbiauti 
atliekant konkrečias užduotis ir dalyvauti 
svarbioje patariamojo forumo veikloje.

8. Direktorius savo iniciatyva arba 
patariamojo forumo nariams pasiūlius
gali pakviesti atitinkamų ūkio sektorių, 
darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų, 
profesinių arba mokslo įstaigų, arba 
nevyriausybinių organizacijų, kurios 
pripažįstamos turinčiomis patirties su 
Instituto darbu susijusiose srityse, 
ekspertus ir atstovus bendradarbiauti 
atliekant konkrečias užduotis ir dalyvauti 
svarbioje patariamojo forumo veikloje.

Pagrindimas 

Patariamojo forumo nariai laikomi ekspertais ir turi privilegiją siūlyti į forumą pakviesti kitus 
ekspertus. 

Pakeitimas 39
18 straipsnio 1 dalis

1. Instituto veikloje gali dalyvauti šalys, 
sudariusios su Europos bendrija 
susitarimus, pagal kuriuos jos yra 
patvirtinusios ir taiko Bendrijos teisės 
aktus šio reglamento taikymo srityje.

1. Instituto veikloje gali dalyvauti šalys, 
sudariusios su Europos bendrija 
susitarimus, pagal kuriuos jos yra 
patvirtinusios ir taiko Bendrijos teisės 
aktus šio reglamento taikymo srityje, 
pavyzdžiui, dėl smurto prieš moteris, 
moterų lytinio suluošinimo, prekybos 
žmonėmis, konfliktų sprendimo ir moterų 
dalyvavimo socialinių, ekonominių ir 
politinių sprendimų priėmimo procese. 
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Pagrindimas 

Bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, ypač ne ES šalimis, neturėtų būti nepaisoma 
baisiausių ir žiauriausių diskriminacijos rūšių, pvz., moterų lytinio suluošinimo ir prekybos 
jomis, bei kitų klausimų, susijusių su visaverčiu moterų dalyvavimu visuomenės gyvenime.
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EXPLANATORY STATEMENT

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.
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B. Tasks of the Institute :

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.
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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 
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.


