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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* : Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I : Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II : Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** : Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο 
εκτός από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 
107, 161 και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της 
Συνθήκης ΕΕ

***I : Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων

***II : Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III : Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για την έγκριση του κοινού 
σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και 
αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν 
όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς 
λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι 
προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών 
υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση του κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
για την Ισότητα των Φύλων
(10351/1/2006 - C6-0314/2006 – 2005/0017(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (10351/1/2006 -C6-314/2006),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0081)2,

– έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2006)0209),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (Α6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε· επιβεβαιώνει την κοινή 
δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής επί του θέματος αυτού, 
όπως επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

(15α) Για να εξασφαλισθεί η αναγκαία 
ισορροπία μεταξύ κρατών μελών και η 
αδιάλειπτη διαδοχή των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, οι 
αντιπρόσωποι του Συμβουλίου 
διορίζονται για κάθε θητεία σύμφωνα με 

  
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 14.3.2006, P6_TA(2006)0074.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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τη σειρά εναλλαγής των Προεδριών του 
Συμβουλίου, αρχής γενομένης από το 
2007.

Τροπολογία 2
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (στ)

(στ) διοργανώνει ετήσια συνεδρίαση 
εμπειρογνωμόνων από αρμόδιους φορείς 
που ειδικεύονται σε ζητήματα ισότητας 
των φύλων στα κράτη μέλη·

Διαγράφεται

Τροπολογία 3
Άρθρο 9, στοιχείο (β)

(β) το Προεδρείο· (β) το Σώμα Εμπειρογνωμόνων·

Τροπολογία 4
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εδάφιο (α)

(α) ένα μέλος που εκπροσωπεί την 
κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους και 
διορίζεται από το Συμβούλιο βάσει 
προτάσεως των κρατών μελών,

(α) δεκαοκτώ εκπροσώπους
διοριζόμενους από το Συμβούλιο βάσει 
προτάσεως κάθε ενδιαφερομένου 
κράτους μέλους,

Τροπολογία 5
Άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) τρία μέλη που εκπροσωπούν την 
Επιτροπή και διορίζονται από αυτήν,

(β) ένα μέλος που εκπροσωπεί την 
Επιτροπή και διορίζεται από αυτήν,

Τροπολογία 6
Άρθρο 10, παράγραφος 3

3. Η θητεία είναι πενταετής και μπορεί να 
ανανεωθεί μία φορά.

3. Η θητεία είναι τριετής. Για κάθε 
θητεία, τα μέλη που διορίζει το 
Συμβούλιο εκπροσωπούν δεκαοκτώ 
κράτη μέλη με την σειρά των 
αλληλοδιαδόχων Προεδριών, ενώ ένα 
μέλος διορίζεται από το κάθε 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.
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Τροπολογία 7
Άρθρο 10, παράγραφος 4

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον 
Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του για 
θητεία δυόμισι ετών, η οποία μπορεί να 
ανανεωθεί.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον 
Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του για 
θητεία τριών ετών.

Τροπολογία 8
Άρθρο 10, παράγραφος 10

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί 
εξαμελές Προεδρείο, όπως προβλέπεται 
από το άρθρο 11.

Διαγράφεται

Τροπολογία 9
Άρθρο 11

Άρθρο 11
Προεδρείο

1. Το Προεδρείο απαρτίζεται από τον 
Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου, τρία μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου που 
εκπροσωπούν τα κράτη μέλη και έναν 
αντιπρόσωπο της Επιτροπής.
Η θητεία διαρκεί δυόμιση έτη και μπορεί 
να ανανεωθεί.

Διαγράφεται

Τα μέλη του Προεδρείου διορίζονται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τρόπο που 
να διασφαλίζει το απαραίτητο για τη 
λειτουργία του Προεδρείου φάσμα 
εμπειρογνωμοσύνης.

2. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων 
του Διευθυντή, κατ' άρθρο 12, το 
Προεδρείο παρακολουθεί την εφαρμογή 
των αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και λαμβάνει όλα τα 
απαιτούμενα διοικητικά μέτρα για την 
απρόσκοπτη διοίκηση του Ινστιτούτου 
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στο διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι αποφάσεις του Προεδρείου 
λαμβάνονται συναινετικά. Αν δεν μπορεί 
να επιτευχθεί συναίνεση, το Προεδρείο 
παραπέμπει το θέμα στο Διοικητικό 
Συμβούλιο προς λήψη απόφασης.

4. Το Προεδρείο προβαίνει σε πλήρη και 
τακτική ενημέρωση του Διοικητικού 
Συμβουλίου σχετικά με τις 
δραστηριότητές του και τις αποφάσεις 
που λαμβάνει.

Τροπολογία 10
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Το Ινστιτούτο διοικείται από Διευθυντή 
διοριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο 
προτάσει της Επιτροπής. Πριν διορισθεί, ο 
επιλεγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποψήφιος ενδέχεται να κληθεί να προβεί 
σε δήλωση ενώπιον της/των αρμόδιας(-ων) 
επιτροπής(-ών) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των μελών της/τους.

1. Το Ινστιτούτο διοικείται από Διευθυντή 
διοριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο 
βάσει καταλόγου υποψηφίων που 
υποβάλλει η Επιτροπή μετά από γενικό 
διαγωνισμό, ο οποίος ακολουθεί την 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού 
πρόσκλησης για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος. Πριν διορισθεί, ο 
επιλεγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποψήφιος καλείται να προβεί σε δήλωση 
ενώπιον της/των αρμόδιας(-ων) 
επιτροπής(-ών) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των μελών της/τους.

Τροπολογία 11
Άρθρο 12α (νέο)

Άρθρο 12α

Σώμα Εμπειρογνωμόνων

1. Το Σώμα Εμπειρογνωμόνων 
απαρτίζεται από μέλη αρμοδίων φορέων 
ειδικευμένων σε θέματα ισότητας των 
φύλων, με βάση έναν αντιπρόσωπο 
διοριζόμενο από κάθε κράτος μέλος, δύο 
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μέλη που αντιπροσωπεύουν άλλους 
αρμόδιους φορείς ειδικευμένους σε 
θέματα ισότητας των φύλων και που 
διορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, καθώς και τρία μέλη 
διοριζόμενα από την Επιτροπή, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν τα ενδιαφερόμενα μέρη 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με έναν 
αντιπρόσωπο για τον καθένα από:

(i) σχετική μη κυβερνητική οργάνωση σε 
κοινοτικό επίπεδο, η οποία έχει έννομο 
συμφέρον να συμβάλλει στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου και στην προαγωγή της ισότητας 
των φύλων·

(ii) ενώσεις εργοδοτών σε κοινοτικό 
επίπεδο· και

(iii) ενώσεις εργαζομένων σε κοινοτικό 
επίπεδο.

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιδιώκουν 
την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης 
ανδρών και γυναικών στο Σώμα 
Εμπειρογνωμόνων.
Οι εκπρόσωποι δύνανται να 
αντικαθίστανται από αναπληρωτές, οι 
οποίοι διορίζονται ταυτόχρονα.
2. Τα μέλη του Σώματος 
Εμπειρογνωμόνων δεν μπορούν να είναι 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Σώμα Εμπειρογνωμόνων επικουρεί 
τον Διευθυντή με σκοπό τη διασφάλιση 
της αριστείας και της ανεξαρτησίας των 
δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.
4. Το Σώμα Εμπειρογνωμόνων συνιστά 
μηχανισμό για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με την ισότητα των 
φύλων και για τη συγκέντρωση γνώσεων.
Διασφαλίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ 
του Ινστιτούτου και των αρμόδιων 
φορέων στα κράτη μέλη.
5. Το Σώμα Εμπειρογνωμόνων 
προεδρεύεται από τον Διευθυντή(-ύντρια) 



PE 380.807v01-00 10/13 PR\638147EL.doc

EL

ή, κατά την απουσία του/της, από 
αναπληρωτή του που προέρχεται από το 
Ινστιτούτο. Συνεδριάζει τακτικά, ύστερα 
από πρόσκληση του διευθυντή ή κατόπιν 
αιτήματος τουλάχιστον του ενός τρίτου 
των μελών του, τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο. Οι διαδικασίες λειτουργίας του 
καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας του Ινστιτούτου και 
δημοσιεύονται.
6. Στις εργασίες του Σώματος 
Εμπειρογνωμόνων συμμετέχουν 
εκπρόσωποι των υπηρεσιών της 
Επιτροπής.

7. Το Ινστιτούτο παρέχει την τεχνική 
υποστήριξη και τη διοικητική μέριμνα 
που είναι αναγκαίες για το Σώμα 
Εμπειρογνωμόνων και παρέχει 
γραμματειακή υποστήριξη κατά τις 
συνεδριάσεις του.

8. Ο διευθυντής δύναται να προσκαλεί 
εμπειρογνώμονες ή εκπροσώπους 
ενδιαφερομένων οικονομικών τομέων, 
ενώσεων εργοδοτών, συνδικαλιστικών 
φορέων, επαγγελματικών ή ερευνητικών 
φορέων ή μη κυβερνητικών οργανώσεων 
με αναγνωρισμένη πείρα σε συναφείς με 
το έργο του Ινστιτούτου τομείς με σκοπό 
τη συνεργασία σε ειδικά καθήκοντα και 
τη συμμετοχή τους στις σχετικές 
δραστηριότητες του Σώματος 
Εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία 12
Άρθρο 20, παράγραφος 1

1. Έως την…, το Ινστιτούτο ζητεί τη 
διενέργεια ανεξάρτητης εξωτερικής 
αξιολόγησης των επιτευγμάτων του βάσει 
συγγραφής υποχρεώσεων που εκδίδεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συμφωνία 
με την Επιτροπή. Η αξιολόγηση εξετάζει 
τον αντίκτυπο του Ινστιτούτου στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
περιλαμβάνει ανάλυση των συνεργιών.

1. Έως την…, το Ινστιτούτο ζητεί τη 
διενέργεια ανεξάρτητης εξωτερικής 
αξιολόγησης των επιτευγμάτων του βάσει 
συγγραφής υποχρεώσεων που εκδίδεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συμφωνία 
με την Επιτροπή. Η αξιολόγηση εξετάζει 
τον αντίκτυπο του Ινστιτούτου στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
περιλαμβάνει ανάλυση των συνεργιών.
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Ειδικότερα, εξετάζει τη σκοπιμότητα 
τροποποίησης ή διεύρυνσης των 
καθηκόντων του Ινστιτούτου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσιονομικών επιπτώσεων οιασδήποτε 
τέτοιας τροποποίησης ή διεύρυνσης. Η 
αξιολόγηση συνυπολογίζει τις απόψεις των 
ενδιαφερομένων, τόσο σε κοινοτικό όσο 
και εθνικό επίπεδο.

Εξετάζει ιδίως τη σκοπιμότητα 
τροποποίησης ή διεύρυνσης των 
καθηκόντων του Ινστιτούτου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσιονομικών επιπτώσεων οιασδήποτε 
τέτοιας τροποποίησης ή διεύρυνσης. Αυτή 
η αξιολόγηση εξετάζει επίσης την 
επάρκεια της διαχειριστικής δομής κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του 
Ινστιτούτου. Η αξιολόγηση συνυπολογίζει 
τις απόψεις των ενδιαφερομένων, τόσο σε 
κοινοτικό όσο και εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 13
Άρθρο 21

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 20 και υποβάλλει 
στην Επιτροπή τις συστάσεις που κρίνει 
απαραίτητες για τις μεταβολές στο 
Ινστιτούτο, στις εργασιακές πρακτικές του 
και στο πεδίο της αποστολής του. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 
αξιολόγησης και τις συστάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών και τις δημοσιεύει. Μετά την 
εξέταση της έκθεσης αξιολόγησης και των 
συστάσεων, η Επιτροπή υποβάλει τις 
προτάσεις που κρίνει ενδεδειγμένες για 
την τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 20 και υποβάλλει 
στην Επιτροπή τις συστάσεις που κρίνει 
απαραίτητες για τις μεταβολές στο 
Ινστιτούτο, στις εργασιακές πρακτικές του 
και στο πεδίο της αποστολής του. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 
αξιολόγησης και τις συστάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών και τις δημοσιεύει. Μετά την 
εξέταση της έκθεσης αξιολόγησης και των 
συστάσεων, η Επιτροπή υποβάλει τις 
προτάσεις που κρίνει ενδεδειγμένες για τον 
παρόντα κανονισμό.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη γνωμοδότησή του σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Μαρτίου 2006, 
με την έγκριση 50 τροπολογιών επί της προτάσεως της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 8 
Μαρτίου 2006.

Το Συμβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση του στις 21 Σεπτεμβρίου 2006 αφού έλαβε υπόψη 35 
τροπολογίες του Κοινοβουλίου.

Η Προεδρία του Συμβουλίου και οι συνεισηγητές λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία που 
επανειλημμένως εξέφρασαν και τα τρία θεσμικά όργανα να ξεκινήσει το Ινστιτούτο τις 
δραστηριότητές του το συντομότερο δυνατόν το 2007, διαπραγματεύθηκαν, με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, δέσμη τροπολογιών για να επιτύχουν συμφωνία έγκαιρα στη 
δεύτερη ανάγνωση.

Στις 16 Νοεμβρίου 2006 διενεργήθηκε άτυπη τριμερής σύσκεψη καθοριστικής σημασίας που 
εξουσιοδότησε την Προεδρία, βάσει εντολής που έδωσε η ΕΜΑ, και τους συνεισηγητές, 
βάσει πολιτικής γραμμής επί της οποίας συμφώνησαν όλες οι ομάδες, να επιτύχει γενική 
συμφωνία περιλαμβανομένων 13 τροπολογιών επί της κοινής θέσης.

Συμφωνία:

Τα θέματα της συζήτησης επικεντρώθηκαν σε τρία κύρια σημεία:

- Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Στην πρώτη του ανάγνωση το Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ ενός μικρού διοικητικού 
συμβουλίου αποτελούμενου συνολικά από 13 μέλη.

Το Συμβούλιο στην κοινή θέση του τάχθηκε υπέρ ενός αντιπροσωπευτικού διοικητικού 
συμβουλίου αποτελούμενου από έναν εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος, τρεις εκπροσώπους από 
την Επιτροπή καθώς και τρεις εκπροσώπους από τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό το 
διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο θα επικουρείται από μικρό Προεδρείο αποτελούμενο από 
έξι μέλη.

Η επιτευχθείσα συμφωνία προβλέπει μεσαίου μεγέθους διοικητικό συμβούλιο, που 
περιλαμβάνει 18 μέλη που ορίζει το Συμβούλιο (στη βάση συστήματος εναλλαγής) καθώς και 
έναν εκπρόσωπο από την Επιτροπή.

Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει τη διαγραφή του Προεδρείου από την κοινή θέση.

- Επαναφορά του Σώματος Εμπειρογνωμόνων:  

Η κοινή θέση δεν προέβλεπε τη δημιουργία συμβουλευτικού σώματος αποτελούμενου από 
εμπειρογνώμονες στον τομέα της ισότητας των φύλων, την οποία επιθυμούσε τόσο η 
Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο.
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Το Συμβούλιο επανεξέτασε την κοινή θέση του και συμφώνησε να αντικατασταθεί το 
Προεδρείο από σώμα εμπειρογνωμόνων αποτελούμενο από έναν εκπρόσωπο ανά κράτος 
μέλος, συν δύο μέλη που ορίζονται από το Κοινοβούλιο καθώς και τρεις εκπροσώπους των 
κοινωνικών εταίρων.

Το κύριο καθήκον του σώματος θα είναι να επικουρεί τον Διευθυντή στο σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.

- Ορισμός του Διευθυντή:

Στη γνωμοδότησή του σε πρώτη ανάγνωση το Κοινοβούλιο ζήτησε να διαδραματίζει κάποιο 
ρόλο στον ορισμό του Διευθυντή, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας.

Στην κοινή θέση δεν ελήφθη υπόψη αυτό το αίτημα αφήνοντας το καθήκον αυτό στη 
διοικητικό συμβούλιο και την Επιτροπή. Επετεύχθη συμβιβασμός που περιλαμβάνει τον 
καθορισμό της ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας καθώς και την υποχρέωση για τον 
επιλεγόμενο υποψήφιο να παρουσιάζεται ενώπιον των αρμοδίων επιτροπών του 
Κοινοβουλίου και να απαντάει στις ερωτήσεις των μελών του.

Άλλα θέματα:

Μέρος του συμβιβασμού αποτελούν δύο τεχνικής φύσεως τροπολογίες όσον αφορά τα άρθρα 
αξιολόγησης και επανεξέτασης (άρθρα 20 και 21) για να αποσαφηνισθούν οι διαδικασίες και 
να γίνει σεβαστό το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής.

Στην παρούσα σύσταση επισυνάπτεται κοινή δήλωση του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και 
της Επιτροπής για να διευκρινισθεί ότι η συμφωνία που επετεύχθη από το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο καθορίζεται από την ιδιαίτερη φύση του Ινστιτούτου και ως εκ τούτου δεν 
συνιστά προηγούμενο για οιονδήποτε μελλοντικό οργανισμό.  


