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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og 
kvinder
(10351/1/2006 – C6-0314/2006 – 2005/0017(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (10351/1/2006 – C6-0314/2006),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0081)2,

– der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2006)0209),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling (A6-0000/2006),

1. godkender den fælles holdning som ændret; bekræfter den fælles erklæring fra 
Parlamentet, Rådet og Kommissionen, som er vedføjet den fælles holdning;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 15 a (ny)

(15 a) For at sikre den fornødne balance 
mellem medlemsstaterne og kontinuitet 
for medlemmerne af bestyrelsen udpeges 
repræsentanterne for Rådet har hver 
mandatperiode i samme rækkefølge som
den, der gælder for Rådets 
formandskaber, første gang i 2007.

  
1 Vedtagne tekster af 14.3.2006, P6_TA(2006)0074.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 2
Artikel 3, stk. 1, litra f

f) holde et årligt møde for eksperter fra de 
kompetente organer, som har specialiseret 
sig i ligestillingsspørgsmål i 
medlemsstaterne

udgår

Ændringsforslag 3
Artikel 9, litra b

b) et forretningsudvalg b) et ekspertforum

Ændringsforslag 4
Artikel 10, stk. 1, litra a

a) et medlem fra hver medlemsstat, der 
repræsenterer regeringen, og som udpeges 
af Rådet på forslag af medlemsstaterne

a) atten repræsentanter, som udpeges af 
Rådet på forslag af hver af de berørte 
medlemsstater

Ændringsforslag 5
Artikel 10, stk. 1, litra b

b) tre medlemmer, der repræsenterer 
Kommissionen, og som udpeges af 
Kommissionen

b) ét medlem, der repræsenterer 
Kommissionen, og som udpeges af 
Kommissionen

Ændringsforslag 6
Artikel 10, stk. 3

3. Mandatperioden er fem år og kan 
fornyes én gang.

3. Mandatperioden er tre år. I hver 
mandatperiode skal de medlemmer, der 
udpeges af Rådet, repræsentere atten 
medlemsstater i den rækkefølge, som
gælder for de skiftende formandskaber, 
og hver af de berørte medlemsstater 
udnævner et medlem.
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Ændringsforslag 7
Artikel 10, stk. 4

4. Bestyrelsen vælger blandt sine 
medlemmer en formand og en 
næstformand med en mandatperiode på to 
og et halvt år, som kan fornyes.

4. Bestyrelsen vælger blandt sine 
medlemmer en formand og en 
næstformand med en mandatperiode på tre
år.

Ændringsforslag 8
Artikel 10, stk. 10

10. Bestyrelsen nedsætter et 
forretningsudvalg på seks medlemmer, jf. 
artikel 11.

udgår

Ændringsforslag 9
Artikel 11

Artikel 11 udgår
Forretningsudvalg

1. Forretningsudvalget består af 
formanden og næstformanden for 
bestyrelsen, tre medlemmer fra 
bestyrelsen, der repræsenterer 
medlemsstaterne, og en repræsentant for 
Kommissionen.

Mandatperioden er to og et halvt år og 
kan fornyes.

Medlemmerne af forretningsudvalget 
udpeges af bestyrelsen med henblik på at 
sikre en bred vifte af relevant ekspertise, 
som er nødvendig for 
forretningsudvalgets drift.

2. Uden at dette berører direktørens 
ansvar, jf. artikel 12, overvåger 
forretningsudvalget gennemførelsen af 
bestyrelsens beslutninger og træffer alle 
nødvendige administrative 
foranstaltninger til behørig ledelse af 
instituttet mellem bestyrelsens møder.
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3. Forretningsudvalget træffer sine 
beslutninger ved konsensus. Hvis der ikke 
kan opnås konsensus, henviser 
forretningsudvalget sagen til bestyrelsen, 
som derefter træffer beslutning.

4. Forretningsudvalget orienterer fuldt ud 
og regelmæssigt bestyrelsen om sine 
aktiviteter og om de beslutninger, det 
træffer.

Ændringsforslag 10
Artikel 12, stk. 1

1. Instituttet ledes af en direktør udpeget af 
bestyrelsen efter forslag fra
Kommissionen. Inden udnævnelsen kan
den ansøger, bestyrelsen vælger, indkaldes 
til høring i Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg for at afgive en 
erklæring og besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

1. Instituttet ledes af en direktør, der 
udnævnes af bestyrelsen på grundlag af 
en liste over kandidater opstillet af
Kommissionen efter en generel 
udvælgelsesprøve, som finder sted efter 
indkaldelse af interessetilkendegivelser i 
Den Europæiske Unions Tidende og 
andre steder. Inden udnævnelsen skal den 
ansøger, bestyrelsen vælger, indkaldes til 
høring i Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg for at afgive en erklæring og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

Ændringsforslag 11
Artikel 12 a (ny)

Artikel 12a

Ekspertforummet

1. Ekspertforummet består af medlemmer 
fra kompetente organer, som er 
specialiseret i spørgsmål vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder, idet 
hver enkelt medlemsstat udpeger én 
repræsentant, Europa-Parlamentet 
udpeger to medlemmer, der repræsenterer 
andre relevante organisationer, som er 
specialiseret i spørgsmål vedrørende 
ligestilling mellem mænd og kvinder, og 
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Kommissionen udpeger tre medlemmer, 
som repræsenterer berørte parter på 
europæisk plan, samt en repræsentant fra 
hver af følgende:
i) en relevant ikke-statslig organisation på 
fællesskabsplan, som har legitim interesse 
i at bekæmpe forskelsbehandling på 
grund af køn og i at fremme ligestilling af 
mænd og kvinder

ii) arbejdsgiverorganisationer på 
fællesskabsplan og

iii) arbejdstagerorganisationer på 
fællesskabsplan.

Rådet og Kommissionen tilstræber 
balance i repræsentationen af mænd og 
kvinder i Ekspertforummet.

Repræsentanterne kan erstattes med 
suppleanter, som udpeges samtidig.

2. Medlemmerne af Ekspertforummet kan 
ikke være medlem af bestyrelsen.

3. Ekspertforummet bistår direktøren med 
at sikre kompetence og uafhængighed i 
forbindelse med instituttets aktiviteter.

4. Ekspertforummet opretter en 
mekanisme til udveksling af oplysninger 
vedrørende ligestilling mellem mænd og 
kvinder og samling af viden. Det sikrer 
tæt samarbejde mellem instituttet og 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne.

5. Ekspertforummet har direktøren som 
formand eller, i dennes fravær, en 
stedfortræder fra instituttet. Det mødes 
regelmæssigt efter indkaldelse fra 
direktøren eller efter anmodning fra 
mindst en tredjedel af dets medlemmer, 
dog mindst én gang om året. Procedurer 
for instituttets virksomhed fastsættes i 
instituttets forretningsorden og 
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offentliggøres.

6. Repræsentanter fra Kommissionens 
tjenestegrene deltager i Ekspertforummets 
arbejde.

7. Instituttet yder Ekspertforummet den 
nødvendige tekniske og logistiske bistand 
og varetager sekretariatsfunktionen i 
forbindelse med møderne.

8. Direktøren kan indbyde eksperter eller 
repræsentanter for relevante økonomiske 
sektorer, arbejdsgivere, fagforeninger, 
faglige eller videnskabelige organer eller 
ikke-statslige organisationer med 
anerkendt ekspertise af relevans for 
instituttets arbejde til at samarbejde om 
bestemte opgaver og til at deltage i de 
relevante aktiviteter i Ekspertforummet.

Ændringsforslag 12
Artikel 20, stk. 1

1. Senest den ...* lader instituttet foretage 
en uafhængig ekstern evaluering af sine 
resultater på grundlag af retningslinjer, der 
fastlægges af bestyrelsen efter aftale med 
Kommissionen. Evalueringen omfatter 
instituttets indvirkning på fremme af 
ligestilling mellem mænd og kvinder og en 
analyse af synergivirkningerne. Den 
dækker navnlig det eventuelle behov for at 
ændre eller udvide instituttets opgaver, 
herunder de finansielle følger af en sådan 
eventuel ændring eller udvidelse. I 
evalueringen tages der hensyn til de berørte
parters synspunkter, både på 
fællesskabsplan og på nationalt plan.

1. Senest den ... * lader instituttet foretage 
en uafhængig ekstern evaluering af sine 
resultater på grundlag af retningslinjer, der 
fastlægges af bestyrelsen efter aftale med 
Kommissionen. Evalueringen omfatter 
instituttets indvirkning på fremme af 
ligestilling mellem mænd og kvinder og en 
analyse af synergivirkningerne. Den 
dækker navnlig det eventuelle behov for at 
ændre eller udvide instituttets opgaver, 
herunder de finansielle følger af en sådan 
eventuel ændring eller udvidelse. 
Evalueringen omfatter endvidere en 
undersøgelse af, hvorvidt 
forvaltningsstrukturen er hensigtsmæssig 
for udførelsen af instituttets opgaver. I 
evalueringen tages der hensyn til de berørte 
parters synspunkter, både på 
fællesskabsplan og på nationalt plan.

  
* 3 år efter denne forordnings ikrafttræden.
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Ændringsforslag 13
Artikel 21

Bestyrelsen gennemgår konklusionerne af 
evalueringen, som er nævnt i artikel 20, og 
retter i givet fald henstillinger til 
Kommissionen om ændringer i instituttet, 
dets arbejdsgange og dets kommissorium. 
Kommissionen sender 
evalueringsrapporten og henstillingerne til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget og offentliggør 
dem. Efter at have gennemgået 
evalueringsrapporten og henstillingerne 
kan Kommissionen forelægge de forslag til 
ændringer af denne forordning, som den 
finder nødvendige.

Bestyrelsen gennemgår konklusionerne af 
evalueringen, som er nævnt i artikel 20, og 
retter i givet fald henstillinger til 
Kommissionen om ændringer i instituttet, 
dets arbejdsgange og dets kommissorium. 
Kommissionen sender 
evalueringsrapporten og henstillingerne til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget og offentliggør 
dem. Efter at have gennemgået 
evalueringsrapporten og henstillingerne 
kan Kommissionen forelægge de forslag 
vedrørende denne forordning, som den 
finder nødvendige.
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Parlamentet vedtog sin holdning ved førstebehandlingen den 14. marts 2006, hvor det vedtog 
50 ændringer til Kommissionens forslag offentliggjort den 8. marts 2006.

Rådet vedtog sin fælles holdning den 21. september 2006, og tog hensyn til 35 ændringer fra 
Parlamentet.

Alle tre institutioner havde ved gentagne lejligheder givet udtryk for et ønske om, at instituttet 
kunne påbegynde sine aktiviteter hurtigst muligt i 2007, og på denne baggrund har Rådets 
formandskab og medordførerne med støtte fra Kommissionen forhandlet sig frem til en række 
ændringer, således at der hurtigt kunne opnås enighed ved andenbehandlingen.

Den 16. november 2006 blev der afholdt en afgørende uformel trilog, som gjorde det muligt 
for formandskabet, der handlede på grundlag af et mandat fra COREPER, og medordførerne, 
der handlede på grundlag af politiske retningslinjer vedtaget med alle grupperne, at nå til 
generel enighed, herunder om 13 ændringer til den fælles holdning.

Den indgåede aftale:

De spørgsmål, der stod til diskussion, var koncentreret om tre hovedemner: 

- Bestyrelsens sammensætning:

Ved førstebehandlingen gik Parlamentet ind for en lille bestyrelse bestående af 13 
medlemmer i alt.

Rådet gik i sin fælles holdning ind for en repræsentativ bestyrelse bestående af en 
repræsentant pr. medlemsstat, tre repræsentanter fra Kommissionen og tre repræsentanter for 
arbejdsmarkedets parter. En sådan udvidet bestyrelse skulle bistås af et lille forretningsudvalg
bestående af seks medlemmer.

I henhold til den indgåede aftale bliver der tale om en mellemstor bestyrelse med 18 
medlemmer udpeget af Rådet (efter en rotationsordning), og en repræsentant udpeget af 
Kommissionen. 

Aftalen indebærer, at forretningsudvalget som foreslået i den fælles holdning opgives.

- Genindførelse af Ekspertforummet:
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I den fælles holdning var der ikke taget højde for oprettelse af et rådgivende ekspertforum på 
ligestillingsområdet, således som både Kommissionen og Parlamentet havde ønsket.

Rådet tog sin holdning op til fornyet overvejelse og gik med til at erstatte forretningsudvalget 
med et ekspertforum sammensat af en repræsentant for hver medlemsstat plus to medlemmer 
udpeget af Parlamentet samt tre repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Forummets hovedopgave vil være at bistå direktøren med planlægningen af instituttets 
aktiviteter.

- Udnævnelse af direktøren:

Ved førstebehandlingen anmodede Parlamentet om at blive inddraget i udnævnelsen af 
direktøren på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure.

Dette ønske blev ikke efterkommet i den fælles holdning, idet denne opgave blev overladt til 
bestyrelsen og Kommissionen. Der blev indgået et kompromis, som bl.a. omfattede 
fastsættelse af en åben og gennemsigtig procedure og et krav om høring af den indstillede 
kandidat i Parlamentets kompetente udvalg med henblik på at besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

Andre spørgsmål:

Der indgår to tekniske ændringer i kompromispakken vedrørende artiklerne om evaluering og 
revision (art. 20 og 21), som tager sigte på en præcisering af procedurerne og Kommissionens 
initiativret.

En fælles erklæring fra Rådet, Parlamentet og Kommissionen er vedføjet denne indstilling 
med henblik på at fremhæve, at aftalen indgået mellem Rådet og Parlamentet bygger på 
instituttets helt specielle karakter og derfor ikke kan danne præcedens for et eventuel 
fremtidigt organ.
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