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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.



PR\638147ET.doc 3/12 PE 380.807v01-00

ET

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT..5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................11



PE 380.807v01-00 4/12 PR\638147ET.doc

ET



PR\638147ET.doc 5/12 PE 380.807v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
(10351/1/2006 – C6-0314/2006 – 2005/0017(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (10351/1/2006 – C6-314/2006);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2005)0081)2 kohta;

– võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2006)0209);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0000/2006),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 15 a (uus)

(15 a) Et tagada vajalik tasakaal 
liikmesriikide vahel ja haldusnõukogu 
liikmete järjepidevus, nimetatakse 
nõukogu esindajad alates 2007. aastast 
igaks ametiajaks ametisse vastavalt 
nõukogu eesistumise rotatsiooni 
järjekorrale.

Muudatusettepanek 2

  
1 Vastuvõetud tekstid, 14.3.2006, P6_TA(2006)0074.
2 ELTs seni avaldamata.
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Artikli 3 lõike 1 punkt f

f) korraldab iga-aastase kohtumise 
liikmesriikide soolise võrdõiguslikkusega 
tegelevate pädevate asutuste ekspertidele;

välja jäetud

Muudatusettepanek 3
Artikli 9 punkt b

b) büroo; b) ekspertide kogu;

Muudatusettepanek 4
Artikli 10 lõike 1 punkt a

a) iga liikmesriigi valitsust esindav üks 
liige, kes on liikmesriikide ettepaneku 
alusel nõukogu poolt nimetatud;

a) iga asjaomase liikmesriigi ettepaneku 
alusel nõukogu poolt nimetatud 
kaheksateist esindajat;

Muudatusettepanek 5
Artikli 10 lõike 1 punkt b

b) komisjoni poolt nimetatud kolm
komisjoni esindavat liiget;

b) komisjoni poolt nimetatud üks
komisjoni esindav liige;

Muudatusettepanek 6
Artikli 10 lõige 3

3. Ametiaeg on viis aastat ja seda võib 
pikendada ühe korra.

3. Ametiaeg on kolm aastat. Igal ametiajal 
esindavad nõukogu nimetatud liikmed 
kaheksatteist liikmesriiki eesistumise 
rotatsiooni järjekorras, kusjuures iga 
asjaomane liikmesriik nimetab ühe 
liikme.

Muudatusettepanek 7
Artikli 10 lõige 4

4. Haldusnõukogu valib oma eesistuja ja 
eesistuja asetäitja kahe ja poole aastaseks

4. Haldusnõukogu valib oma eesistuja ja 
eesistuja asetäitja kolmeaastaseks 
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ametiajaks, mida võib pikendada. ametiajaks.

Muudatusettepanek 8
Artikli 10 lõige 10

10. Haldusnõukogu loob vastavalt artiklis 
11 sätestatule kuueliikmelise büroo.

välja jäetud 

Muudatusettepanek 9
Artikkel 11

Artikkel 11
Büroo

1. Büroosse kuuluvad haldusnõukogu 
eesistuja ja eesistuja asetäitja, liikmesriike 
esindavad kolm haldusnõukogu liiget ja 
komisjoni esindaja.
Ametiaeg kestab kaks ja pool aastat ja 
seda võib pikendada.
Haldusnõukogu nimetab büroo liikmed, 
pidades silmas büroo tööks vajalike 
asjakohaste laialdaste teadmiste tagamist.
2. Ilma et see piiraks artiklis 12 sätestatud 
direktori ülesandeid, jälgib büroo 
haldusnõukogu otsuste rakendamist ja 
võtab kõik vajalikud haldusmeetmed 
instituudi töö nõuetekohaseks juhtimiseks 
haldusnõukogu istungite vaheajal.
3. Büroo võtab otsused vastu konsensuse 
alusel. Kui konsensust ei ole võimalik 
saavutada, edastab büroo küsimuse 
haldusnõukogule otsuse tegemiseks.
4. Büroo teavitab haldusnõukogu 
täielikult ja korrapäraselt oma tegevustest 
ja kõikidest võetud otsustest.

välja jäetud

Muudatusettepanek 10
Artikli 12 lõige 1

1. Instituuti juhib direktor, kelle 
haldusnõukogu nimetab ametisse

1. Instituuti juhib direktor, kelle
haldusnõukogu nimetab ametisse 
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komisjoni ettepanekul. Enne ametisse 
nimetamist võidakse paluda
haldusnõukogu valitud kandidaadil esineda 
Euroopa Parlamendi pädeva(te) 
komitee(de) ees avaldusega ning vastata 
selle(nende) liikmete esitatud küsimustele.

komisjoni poolt esitatud kandidaatide 
nimekirja alusel, mis koostatakse 
Euroopa Liidu Teatajas ja mujal 
avaldatud osalemiskutsete põhjal 
korraldatud avaliku konkursi alusel. Enne 
ametisse nimetamist palutakse
haldusnõukogu valitud kandidaadil esineda 
Euroopa Parlamendi pädeva(te) 
komitee(de) ees avaldusega ning vastata 
selle(nende) liikmete esitatud küsimustele.

Muudatusettepanek 11
Artikkel 12 a (uus)

Artikkel 12 a

Ekspertide kogu 

1. Ekspertide kogu moodustatakse soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuses pädevate 
asutuste liikmetest, kusjuures iga 
liikmesriik nimetab ühe esindaja, 
Euroopa Parlament nimetab kaks 
esindajat teistest soolise 
võrdõiguslikkusega tegelevatest 
asjakohastest organisatsioonidest ning 
komisjon nimetab kolm liiget, kes 
esindavad Euroopa tasandil tegutsevaid 
huvitatud osalisi, kusjuures üks esindaja 
igast järgmisest kategooriast:

i) asjaomane ühenduse tasandil tegutsev 
valitsusväline organisatsioon, kellel on 
õigustatud huvi toetada võitlust soolise 
diskrimineerimisega ning edendada 
soolist võrdõiguslikkust,

ii) ühenduse tasandil tegutsevad 
tööandjate organisatsioonid, ning 

iii) ühenduse tasandil tegutsevad töötajate 
organisatsioonid.

Nõukogu ja komisjoni eesmärk on tagada 
meeste ja naiste tasakaalustatud esindatus 
ekspertide kogus.
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Esindajaid võivad asendada samal ajal 
nimetatud asetäitjad.

2. Ekspertide kogu liikmed ei või olla 
haldusnõukogu liikmed.

3. Ekspertide kogu toetab instituudi 
direktorit instituudi tegevuse kvaliteedi ja 
sõltumatuse tagamisel.

4. Ekspertide kogu moodustab 
mehhanismi soolise võrdõiguslikkusega 
seotud teabe vahetamiseks ning teadmiste 
ühiseks kasutamiseks. Kogu tagab tiheda 
koostöö instituudi ja liikmesriikide 
pädevate asutuste vahel. 

5. Ekspertide kogu juhatab direktor või 
tema puudumise korral instituudist 
valitud asendaja. Kogu tuleb kokku 
korrapäraselt direktori kutsel või 
vähemalt ühe kolmandiku liikmete 
taotlusel ning vähemalt ühe korra aastas. 
Kogu töökord määratakse kindlaks 
instituudi sisekorraeeskirjades ning see 
avalikustatakse.

6. Ekspertide kogu töös osalevad 
komisjoni talituste esindajad.

7. Instituut annab ekspertide kogule 
vajalikku tehnilist ja logistilist abi ning 
tagab selle koosolekuteks sekretariaadi.

8. Direktor võib kutsuda eksperte või 
esindajaid asjakohastest 
majandussektoritest, tööandjate 
organisatsioonidest, ametiühingutest, 
kutseühendustest või teadusasutustest või 
instituudi tööga seotud valdkondades 
tunnustatud pädevusega valitsusvälistest 
organisatsioonidest tegema koostööd 
konkreetsete ülesannete täitmiseks ja 
osalema ekspertide kogu asjakohases 
tegevuses.
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Muudatusettepanek 12
Artikli 20 lõige 1

1. … korraldab instituut haldusnõukogu 
antud ja komisjoniga kooskõlastatud 
volituste alusel oma saavutuste sõltumatu 
välishindamise. Selles hinnatakse instituudi 
mõju soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja analüüsitakse ka 
koostoime mõju. Eelkõige käsitletakse 
võimalikku vajadust muuta või laiendada 
instituudi ülesandeid, sealhulgas ka 
ülesannete sellise muutmise või 
laiendamise finantstagajärgi. Hindamisel 
võetakse arvesse sidusrühmade seisukohti 
nii ühenduse kui ka siseriiklikul tasandil.

1. … korraldab instituut haldusnõukogu 
antud ja komisjoniga kooskõlastatud 
volituste alusel oma saavutuste sõltumatu 
välishindamise. Selles hinnatakse instituudi 
mõju soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja analüüsitakse ka 
koostoime mõju. Eelkõige käsitletakse 
võimalikku vajadust muuta või laiendada 
instituudi ülesandeid, sealhulgas ka 
ülesannete sellise muutmise või 
laiendamise finantstagajärgi. Hinnangus 
vaadeldakse samuti haldusstruktuuri 
asjakohasust instituudi ülesannete 
täitmisel. Hindamisel võetakse arvesse 
sidusrühmade seisukohti nii ühenduse kui 
ka siseriiklikul tasandil.

Muudatusettepanek 13
Artikkel 21

Haldusnõukogu tutvub artiklis 20 mainitud 
hindamise tulemustega ning annab 
vajaduse korral komisjonile instituudi, selle 
töökorralduse ning tegevusvaldkonna 
muutmiseks soovitusi. Komisjon edastab 
hindamisaruande ja soovitused Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja 
Regioonide Komiteele ning avalikustab 
need. Pärast hindamisaruande ja 
soovitustega tutvumist võib komisjon 
esitada käesoleva määruse 
muudatusettepanekuid, mida ta peab 
vajalikuks.

Haldusnõukogu tutvub artiklis 20 mainitud 
hindamise tulemustega ning annab 
vajaduse korral komisjonile instituudi, selle 
töökorralduse ning tegevusvaldkonna 
muutmiseks soovitusi. Komisjon edastab 
hindamisaruande ja soovitused Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja 
Regioonide Komiteele ning avalikustab 
need. Pärast hindamisaruande ja 
soovitustega tutvumist võib komisjon 
esitada ettepanekuid, mida ta peab 
käesoleva määruse jaoks vajalikuks.
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SELETUSKIRI

Ajalugu

Euroopa Parlament võttis oma arvamuse vastu esimesel lugemisel 14. märtsil 2006, võttes 
vastu 50 muudatusettepanekut 8. märtsil 2006 avaldatud komisjoni ettepanekusse.

Nõukogu võttis oma ühise seisukoha vastu 21. septembril 2006, võttes arvesse 35 Euroopa 
Parlamendi muudatusettepanekut.

Arvestades kõigi kolme institutsiooni kinnitatud soovi, võimaldada instituudil alustada oma 
tegevust niipea kui võimalik 2007. aastal, leppisid nõukogu eesistujariik ja kaasraportöörid 
komisjoni toetusel kokku muudatusettepanekute paketis, et saavutada varajane teise lugemise 
kokkulepe.

Otsustav mitteametlik kolmepoolne kohtumine toimus 16. novembril 2006, võimaldades 
eesistujariigil COREPERi antud mandaadi alusel ja kaasraportööridel kõigi fraktsioonidega 
kokku lepitud poliitilise strateegia alusel saavutada üldine kokkulepe, mis sisaldab 13 
muudatusettepanekut ühisesse seisukohta.

Kokkulepe: 

Arutelu keskendus kolmele peateemale: 

– Haldusnõukogu koosseis: 

Esimesel lugemisel otsustas Euroopa Parlament väikese haldusnõukogu kasuks, mis koosneb 
kokku 13 liikmest.

Nõukogu otsustas oma ühises seisukohas esindusliku haldusnõukogu kasuks, mis koosneb 
ühest esindajast liikmesriigi kohta, kolmest komisjoni esindajast ning kolmest 
sotsiaalpartnerite esindajast. Sellist laiendatud haldusnõukogu oleks toetanud väike, kuuest 
liikmest koosnev büroo.

Saavutatud kokkuleppes nähakse ette keskmise suurusega haldusnõukogu, mis koosneb 18 
liikmest, kelle nimetab nõukogu (rotatsiooni põhimõttel) ning ühest komisjoni esindajast. 

Nimetatud kokkulepe sisaldab büroo väljajätmist ühisest seisukohast.

– Ekspertide kogu ennistamine: 

Ühises seisukohas ei nähtud ette soolise võrdõiguslikkuse valdkonna ekspertidest koosneva 
nõuandva kogu loomist, mida soovisid nii komisjon kui ka Euroopa Parlament.
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Nõukogu vaatas oma seisukoha üle ja nõustus büroo asendamisega ekspertide koguga, mis 
koosneb ühest esindajast liikmesriigi kohta, kahest Euroopa Parlamendi nimetatud esindajast 
ning kolmest sotsiaalpartnerite esindajast.

Kogu peamiseks ülesandeks saab olema direktori toetamine instituudi tegevuse kavandamisel.

– Direktori nimetamine: 

Esimese lugemise arvamuses nõudis Euroopa Parlament omale osa direktori nimetamisel 
avatud ja läbipaistva menetluse raames.

Ühises seisukohas ei võetud sellist nõudmist arvesse, jättes küsimuse haldusnõukogule ja 
komisjonile. Saavutati kompromiss, mis hõlmab avatud ja läbipaistva menetluse määratlemist, 
samuti väljavalitud kandidaadi kohustust ilmuda Euroopa Parlamendi pädeva(te) komitee(de) 
ette ning vastata selle/nende liikmete küsimustele.

Muud küsimused: 

Kompromissi osaks on kaks tehnilist muudatusettepanekut, mis puudutavad hindamise ja 
läbivaatamise artikleid (artiklid 20 ja 21), et muuta menetlused selgemaks ja austada 
komisjoni algatusõigust.
Käesolevale soovitusele on lisatud nõukogu, Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavaldus 
selgitamaks, et nõukogu ja Euroopa Parlamendi saavutatud kokkulepe on tingitud instituudi 
eripärast ja seetõttu ei saa seda pidada pretsedendiks ühegi tulevase agentuuri jaoks. 


