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PR_COD_2am

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 Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą dėl įsteigiančio Europos lyčių lygybės institutą
(103/1/2006 – C6-0314/2006 – 2005/0017(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (103/1/2006 – C6-0314/2006),

– atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos 
Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0081)2,

– atsižvelgdamas į  iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (COM(2006)0209),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto rekomendacijas antrajam 
svarstymui (A6-0000/2006),

1. pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

15a) „Siekiant užtikrinti būtiną valstybių 
narių pusiausvyrą ir Valdymo tarybos 
narių veiklos tęstinumą, Tarybos atstovai 
kiekvienai kadencijai skiriami pagal 
Tarybai pirmininkaujančių valstybių 
rotacijos tvarką pradedant 2007 metais.“

Pakeitimas 2
3 straipsnio 1 dalies f punktas

  
1 2006 03 14 priimti tekstai, P6_TA(2006)0074.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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f) organizuoja kompetentingų įstaigų, 
kurios valstybėse narėse specializuojasi 
lyčių lygybės srityje, ekspertų metinį 
susitikimą;

Išbraukta.

Pakeitimas 3
9 straipsnio b punktas

b) biuras; b) Ekspertų forumas;

Pakeitimas 4 
10 straipsnio 1 dalies a punktas

a) po vieną narį iš kiekvienos valstybės 
narės, atstovaujantį jos vyriausybei, kurį 
skiria Taryba remdamasi valstybių narių 
pasiūlymu;

a) aštuoniolika atstovų, kuriuos skiria 
Taryba remdamasi kiekvienos susijusios 
valstybės narės pasiūlymu;

Pakeitimas 5
10 straipsnio 1 dalies b punktas

b) trys nariai, atstovaujantys Komisijai, 
kuriuos skiria Komisija;

b) vienas Komisijai atstovaujantis narys, 
kurį skiria Komisija;

Pakeitimas 6
10 straipsnio 3 dalis

3. Nariai skiriami penkerių metų 
kadencijai ir gali būti paskirti dar vienai 
kadencijai.

3. Nariai skiriami trejų metų kadencijai. 
Kiekvienos kadencijos metu Tarybos 
skiriami nariai pagal pirmininkaujančių 
valstybių rotacijos tvarką atstovaus 
aštuoniolikai valstybių narių; kiekvieną 
narį skirs atitinkama valstybė narė.

Pakeitimas 7
10 straipsnio 4 dalis

4. Valdymo taryba renka pirmininką ir 
pirmininko pavaduotoją dvejų su puse

4. Valdymo taryba renka pirmininką ir 
pirmininko pavaduotoją trejų metų 
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metų kadencijai; jie gali būti perrenkami. laikotarpiui.

Pakeitimas 8
10 straipsnio 10 dalis

10. Valdymo taryba įsteigia iš šešių narių 
sudarytą biurą, kaip nustatyta 
11 straipsnyje.

Išbraukta.

Pakeitimas 9
11 straipsnis

11 straipsnis
Biuras

1. Biurą sudaro Valdymo tarybos 
pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, 
trys valstybėms narėms atstovaujantys 
Valdymo tarybos nariai ir vienas 
Komisijos atstovas.
Jie skiriami dvejų su puse metų 
kadencijai ir gali būti paskirti kitai 
kadencijai.
Biuro narius skiria Valdymo taryba, 
siekdama užtikrinti biuro darbui 
reikalingą platų atitinkamos profesinės 
patirties spektrą.
2. Neapribojant 12 straipsnyje nurodytų 
direktoriaus pareigų, biuras stebi 
Valdymo tarybos sprendimų įgyvendinimą 
ir imasi visų būtinų administracinių 
priemonių, kad Institutui būtų tinkamai 
vadovaujama tarp Valdymo tarybos 
posėdžių.
3. Biuras sprendimus priima bendru 
sutarimu. Jeigu bendras sutarimas negali 
būti pasiektas, biuras perduoda klausimą 
Valdančiajai tarybai, kad ji priimtų 
sprendimą.
4. Biuras išsamiai ir reguliariai 
informuoja Valdančiąją tarybą apie savo 
veiklą ir priimtus sprendimus.

Išbraukta.
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Pakeitimas 10
12 straipsnio 1 dalis

1. Institutui vadovauja Komisijos siūlymu
Valdymo tarybos paskirtas direktorius. 
Prieš paskyrimą Valdymo tarybos parinkto 
kandidato gali būti prašoma padaryti 
pareiškimą Europos Parlamento 
kompetentingam (-iems) komitetui (-ams) 
ir atsakyti į jo (jų) narių klausimus.

1. Institutui vadovauja direktorius, kurį 
skiria Valdymo taryba, vadovaudamasi 
Komisijos pasiūlytu kandidatų sąrašu, 
sudarytu po atviro konkurso, 
vadovaujantis Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba kitur 
paskelbtu kvietimu pareikšti 
susidomėjimą. Prieš paskyrimą Valdymo 
tarybos parinkto kandidato gali būti 
prašoma padaryti pareiškimą Europos 
Parlamento kompetentingam (-iems) 
komitetui (-ams) ir atsakyti į jo (jų) narių 
klausimus.

Pakeitimas 11
12 a straipsnis (naujas)

12a straipsnis

Ekspertų forumas

1. Ekspertų forumą sudaro 
kompetentingų įstaigų, kurios 
specializuojasi lyčių lygybės srityje, 
atstovai, kurių po vieną skiria kiekviena 
valstybė narė, du Europos Parlamento 
skiriami nariai, atstovaujantys kitoms 
svarbioms organizacijoms, kurios 
specializuojasi lyčių lygybės srityje, taip 
pat Komisijos skiriami [...] trys nariai, 
Europos lygiu atstovaujantys susijusioms 
šalims, po vieną atstovą iš:

i) atitinkamos nevyriausybinės 
organizacijos Bendrijos lygiu, kuri turi 
teisėtą interesą prisidėti prie kovos su 
diskriminacija dėl lyties ir prie lyčių 
lygybės skatinimo;

ii) darbdavių organizacijos Bendrijos 
lygiu; ir

iii) darbuotojų organizacijoms Bendrijos 
lygiu. 2.
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Taryba ir Komisija siekia moterų ir vyrų 
dalyvavimo pusiausvyros Ekspertų 
forume.

Atstovus gali pakeisti tuo pat metu 
paskirti pakaitiniai atstovai.

2. Ekspertų forumo nariai nėra Valdymo 
tarybos nariai.

3. Ekspertų forumas remia direktoriaus 
pastangas užtikrinti Instituto veiklos 
kokybę ir nepriklausomumą.

4. Ekspertų forumas sudaro galimybę 
keistis informacija lyčių lygybės 
klausimais ir kaupti žinias. Jis užtikrina 
glaudų Instituto ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą.

5. Ekspertų forumui pirmininkauja 
direktorius, o kai jo nėra – pavaduotojas, 
kuris yra vienas iš Instituto darbuotojų.
Direktoriaus kvietimu arba ne mažiau 
kaip trečdalio jo narių prašymu forumas 
susitinka reguliariai ir ne rečiau kaip 
kartą per metus. Jo darbo tvarka 
apibrėžiama Instituto vidaus taisyklėse ir 
skelbiama viešai.

6. Ekspertų forumo darbe dalyvauja 
Komisijos departamentų atstovai.

7. Institutas suteikia Ekspertų forumui 
būtiną techninę ir logistinę pagalbą bei 
parūpina sekretoriatą jo posėdžiams.

8. Direktorius gali pakviesti atitinkamų 
ekonominių sektorių, darbdavių 
organizacijų, profesinių sąjungų, 
profesinių arba mokslo tyrimų organų ar 
nevyriausybinių organizacijų, turinčių 
pripažintos patirties su Instituto darbu 
susijusiose srityse, ekspertus ir atstovus 
bendradarbiauti atliekant konkrečius 
uždavinius ir dalyvauti svarbioje Ekspertų 



PR\638147LT.doc 11/13 PE 380.807v01-00

LT

forumo veikloje.

Pakeitimas 12
20 straipsnio 1 dalis

1. Iki … Institutas paveda atlikti jo 
pasiekimų nepriklausomą išorės vertinimą 
remiantis Valdymo tarybos, suderinus su 
Komisija, suteiktais įgaliojimais. 
Įvertinamas Instituto poveikis lyčių 
lygybės skatinimui ir pateikiama sinergijos 
poveikio analizė. Visų pirma skiriamas 
dėmesys galimam poreikiui keisti arba 
išplėsti Instituto uždavinius, įskaitant tokio 
keitimo ar išplėtimo finansinį poveikį. 
Įvertinime atsižvelgiama į suinteresuotų 
subjektų nuomones Bendrijos ir 
nacionaliniu lygiu.

1. Iki … Institutas paveda atlikti jo 
pasiekimų nepriklausomą išorės vertinimą 
remiantis Valdymo tarybos, suderinus su 
Komisija, suteiktais įgaliojimais. 
Įvertinamas Instituto poveikis lyčių 
lygybės skatinimui ir pateikiama sinergijos 
poveikio analizė. Visų pirma skiriamas 
dėmesys galimam poreikiui keisti arba 
išplėsti Instituto uždavinius, įskaitant tokio 
uždavinių keitimo ar uždavinių išplėtimo 
finansinį poveikį. Vertinant taip pat 
analizuojama, ar valdymo struktūra yra 
tinkama Instituto uždavinių vykdymui.
Įvertinime atsižvelgiama į suinteresuotų 
subjektų nuomones Bendrijos ir 
nacionaliniu lygiu.

Pakeitimas 13
21 straipsnis

Valdymo taryba išnagrinėja 20 straipsnyje 
minėtas įvertinimo išvadas ir prireikus 
pateikia Komisijai rekomendacijas dėl 
pakeitimų Institute, jo darbo praktikos ir 
misijos pakeitimų. Komisija nusiunčia 
įvertinimo ataskaitą ir rekomendacijas 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui, taip pat paskelbia jas 
viešai. Komisija, išnagrinėjusi įvertinimo 
ataskaitą ir rekomendacijas, gali pateikti, 
jos manymu, būtinų šio reglamento 
pakeitimų pasiūlymus.

Valdymo taryba išnagrinėja 20 straipsnyje 
minėtas įvertinimo išvadas ir prireikus 
pateikia Komisijai rekomendacijas dėl 
pakeitimų Institute, jo darbo praktikos ir 
misijos pakeitimų. Komisija nusiunčia 
įvertinimo ataskaitą ir rekomendacijas 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui, taip pat paskelbia jas 
viešai. Komisija, išnagrinėjusi įvertinimo 
ataskaitą ir rekomendacijas, gali pateikti, 
jos manymu, būtinus pasiūlymus šiam
reglamentui .
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Per 2006 m. kovo 14 d. vykusį pirmąjį svarstymą Parlamentas parengė savo nuomonę  ir 
priėmė 50 Komisijos pasiūlymo pakeitimų, kurie buvo paskelbti 2006 m. kovo 8 d.

2006 m. rugsėjo 21 d. Taryba priėmė bendrą poziciją, atsižvelgdama į 35 Parlamento 
pakeitimus.

Atsižvelgdami  į trijų institucijų pareikštą pageidavimą, kad institucijai būtų sudarytos sąlygos 
nedelsiant 2007 m. pradėti savo veiklą, Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė ir pranešėjai, 
remiami Komisijos, derėjosi dėl dalies pakeitimų, kad per antrąjį svarstymą būtų greitai 
pasiektas susitarimas.  

2006 m. lapkričio 16 d. įvyko lemiamas neoficialus trijų šalių dialogas, kurio metu Tarybai 
pirmininkaujančiai valstybei pagal Nuolatinių atstovų komiteto (pranc. COREPER) suteiktus 
įgaliojimus ir pranešėjams laikantis visų frakcijų sutartos politinės pozicijos buvos sudarytos 
sąlygos pasiekti bendrą susitarimą dėl 13 bendros pozicijos pakeitimų.  

Susitarimas 

Diskusijos vyko šiais trimis toliau pateikiamais klausimais. 

– Valdybos tarybos sudėtis 

Per pirmąjį svarstymą Parlamentas siūlė nedidelės sudėties – 13 asmenų – valdybos tarybą. 

Taryba savo bendroje pozicijoje siūlė, kad atstovų valdybos tarybą sudarytų po vieną 
valstybės narės atstovą, tris Komisijos atstovus ir tris socialinių partnerių atstovus. Šios 
didesnės sudėties valdybos tarybai turėtų padėti nedidelis šešių narių biuras. 

Pasiektame susitarime numatoma vidutinio dydžio valdybos taryba, kurią sudarys 18 Tarybos 
skiriamų narių (pagal rotacijos sistemą) ir vienas Komisijos skiriamas narys.

Susitarime išbrauktas Komisijos pozicijoje siūlomas biuras.

– Ekspertų forumo atnaujinimas 

Bendrojoje pozicijoje nenumatomas iš ekspertų sudaryto patariamojo forumo lyčių lygybės 
klausimais sudarymas, kurio pageidavo Komisija ir Parlamentas. 
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Taryba persvarstė savo poziciją ir sutiko biurą pakeisti ekspertų forumu, sudarytu iš valstybių 
narių atstovų, Parlamento paskirtų dviejų narių bei trijų socialinių partijų atstovų.

Pagrindinė forumo užduotis – padėti direktoriui planuoti institucijos veiklą.

– Direktoriaus skyrimas 

Po pirmojo svarstymo parengtoje nuomonėje Parlamentas nurodė, jog pageidauja dalyvauti 
skiriant direktorių laikantis atviros ir skaidrios procedūros.

Bendrojoje pozicijoje nebuvo atsižvelgta į šį pageidavimą ir palikta spręsti šį uždavinį 
valdybos tarybai ir Komisijai. Buvo pasiektas kompromisas ir įtrauktos atviros ir skaidrios 
procedūros specifikacija, taip pat įpareigojimas atrinktam kandidatui prisistatyti atsakingam 
Parlamento komitetui ir atsakyti į jo narių klausimus.

Kiti klausimai 

Du techniniai pakeitimai sudaro dalį kompromiso dėl straipsnių (20 ir 21) vertinimo ir 
persvarstymo siekiant paaiškinti procedūras ir atsižvelgti į Komisijos iniciatyvos teisę.
Prie šios rekomendacijos pridedamas bendras Tarybos, Parlamento ir Komisijos pareiškimas, 
kuriame paaiškinama, kad Tarybos ir Parlamento pasiektą susitarimą nulėmė specifinis 
institucijos pobūdis, taigi jis neturėtų būti laikomas precedentu jokiai kitai agentūrai. 


