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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill għall-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn 
is-Sessi
(10351/1/2006 - C6-0314/2006 – 2005/0017(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (10351/1/2006 -C6-314/2006),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari1 tal-proposta tal-Kummissjoni lill-
Parlament u lill-Kunsill (COM(2005)0081)2,

– wara li kkunsidra l-proposta emendata tal-Kummissjoni (COM(2006)0209),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa 
u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A6-0000/2006),

1. Japprova l-pożizzjoni komuni kif emendata; jikkonferma l-istqarrija konġunta tal-
Parlament, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwarha, kif mehmuża ma dan id-dokument;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din il-pożizzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 15 a (ġdida)

(15 a) Bil-ħsieb li jiġi żgurat il-bilanċ 
meħtieġ bejn l-Istati Membri u l-
kontinwità tal-membri tal-Bord ta' 
Tmexxija, ir-rappreżentanti tal-Kunsill 
ser jiġu maħtura għal kull mandat skond 
l-ordni ta' rotazzjoni tal-Presidenzi tal-
Kunsill, li jibda fl-2007.

  
1  Testi adottati, 14.3.2006, P6_TA(2006)0074.
2 Għada mhix ippubblikata fil-ĠU.
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Emenda 2
Artikolu 3, paragrafu 1, punt (f)

jorganizza laqgħa annwali ta' esperti mill-
korpi kompetenti speċjalizzati fi 
kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi fl-
Istati Membri;

imħassar

Emenda 3
Artikolu 9, punt (b)

(b) Bureau; (b) Forum ta' Esperti;

Emenda 4 
Artikolu 10, paragrafu 1, punt (a)

membru li jirrapreżenta l-Gvern ta' kull 
Stat Membru maħtur mill-Kunsill abbażi ta' 
proposta mill-Istati Membri;

(a) tmintax-il rappreżentant maħtur 
mill-Kunsill, abbażi ta' proposta minn 
kull wieħed mill-Istati Membri 
kkonċernati;

Emenda 5 
Artikolu 10, paragrafu 1, punt (b)

tliet membri li jirrapreżentaw lill-
Kummissjoni, maħtura mill-Kummissjoni;

(b) membru wieħed li jirrapreżenta lill-
Kummissjoni, maħtur mill-Kummissjoni;

Emenda 6
Artikolu 10, paragrafu 3

3. It-tul ta' żmien ta' kariga għandu jkun ta' 
ħames snin u jista' jiġi mġedded darba.

3. Il-mandat għandu jkun ta' tliet snin. 
Għal kull mandat, il-membri maħtura 
mill-Kunsill għandhom jirrappreżentaw 
tmintax-il Stat Membru fl-ordni tal-
Presidenzi li jirrotaw, b'membru wieħed 
jiġi nominat minn kull Stat Membru 
kkonċernat.

Emenda 7
Artikolu 10, paragrafu 4
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4. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jaħtar il-
President u l-Viċi-President tiegħu biex 
iservu għal perijodu ta' sentejn u nofs li 
jistgħu jiġġeddu.

4. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jaħtar il-
President u l-Viċi-President tiegħu biex 
iservu għal perijodu ta' tliet snin.

Emenda 8
Artikolu 10, paragrafu 10

10. Il-Bord ta' Tmexxija għandu 
jistabbilixxi Bureau ta' sitt membri, kif 
imniżżel fl-Artikolu 11.

imħassar 

Emenda 9
Artikolu 11

Artikolu 11
Bureau

1. Il-Bureau għandu jkun magħmul mill-
President u l-Viċi-President tal-Bord ta' 
Tmexxija, tliet membri mill-Bord ta' 
Tmexxija li jirrappreżentaw lill-Istati 
Membri u rappreżentant tal-Kummissjoni.
Il-kariga għandha tkun għal sentejn u 
nofs u tista' tiġġedded.
Il-membri tal-Bureau għandhom jinħatru 
mill-Bord ta' Tmexxija bil-ħsieb li tiġi 
żgurata l-firxa tal-kompetenza rilevanti 
meħtieġa għat-tħaddim tal-Bureau.
2. Mingħajr preġudizzju għar-
responsabbiltajiet tad-Direttur, kif 
stabbilit fl-Artikolu 12, il-Bureau għandu 
jimmonitorja l-implimentazzjoni tad-
deċiżjonijiet tal-Bord ta' Tmexxija u 
għandu jieħu l-miżuri amministrattivi 
kollha meħtieġa biex l-Istitut jiġi rregolat 
b'mod xieraq bejn il-laqgħat tal-Bord ta' 
Tmexxija.
3. Id-deċiżjonijiet tal-Bureau għandhom 
jittieħdu b'konsensus. Jekk l-ebda 
konsensus ma jista' jintlaħaq, il-Bureau 
għandu jirreferi l-kwistjoni lill-Bord ta' 
Tmexxija għal deċiżjoni.
4. Il-Bureau għandu jżomm lill-Bord ta' 

imħassar
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Tmexxija informat b'mod sħiħ u regolari 
dwar l-attivitajiet tiegħu u kwalunkwe 
deċiżjoni meħuda.

Emenda10
Artikolu 12, paragrafu 1

1. L-Istitut għandu jitmexxa minn Direttur 
maħtur mill-Bord ta' Tmexxija fuq 
proposta mill-Kummissjoni. Qabel jinħatar, 
il-kandidat magħżul mill-Bord ta' Tmexxija 
jista' jiġi mitlub biex jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem il-kumitat(i) kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet 
mill-membri tiegħu/tagħhom.

1. L-Istitut għandu jiġi mmexxi minn 
Direttur maħtur minn Bord ta' Tmexxija 
abbażi ta' lista ta' kandidati proposti mill-
Kummissjoni wara kompetizzjoni miftuħa, 
wara li tiġi ppubblikata sejħa għal 
espressjonijiet ta' interess fil-Ġurnal 
Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u f'postijiet 
oħrajn. Qabel jinħatar, il-kandidat 
magħżul mill-Bord ta' Tmexxija għandu
jiġi mitlub biex jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem il-kumitat(i) kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet 
mill-membri tiegħu/tagħhom.

Emenda 11
Artikolu 12 a (ġdid)

Artikolu 12a

Forum ta' Esperti 

1. Il-Forum ta' Esperti għandu jkun fih 
membri mill-korpi kompetenti 
speċjalizzati fil-kwistjonijiet ta' l-
ugwaljanza bejn is-sessi, abbażi ta' 
rappreżentant wieħed maħtur minn kull 
Stat Membru, żewġ membri li 
jirrappreżentaw organizzazzjoniet 
rilevanti oħra speċjalizzati fl-ugwaljanza 
bejn is-sessi maħtura mill-Parlament 
Ewropew, kif ukoll tliet membri nominati 
mill-Kummissjoni u l-partijiet interessati 
rappreżentanti fil-livell Ewropew, 
b'rappreżentant wieħed minn kull:

(i) organizzazzjoni mhux governattiva 
xierqa f'livell Komunitarju li għandha 
interess leġittimu fil-kontribut għall-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni abbażi 
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ta' sess u l-promozzjoni ta' l-ugwaljanza 
bejn is-sessi;

(ii) organizzazzjonijiet ta' dawk li 
jimpjegaw fuq livell Komunitarju; u 

(iii) organizzazzjonijiet tal-ħaddiema fuq 
livell Komunitarju.

Il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom 
jimmiraw li jiksbu rappreżentanza 
bilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa fil-Forum 
ta' Esperti.

Rappreżentanti jistgħu jiġu sostitwiti 
minn supplenti, maħtura fl-istess ħin.

2. Membri tal-Forum ta' Esperti 
m'għandhomx ikunu membri tal-Bord ta' 
Tmexxija.

3. Il-Forum ta' Esperti għandu jappoġġa 
d-Direttur fl-iżgurar ta' l-eċċellenza u l-
indipendenza ta' attivitajiet ta' l-Istitut.

4. Il-Forum ta' Esperti għandu 
jikkostitwixxi mekkaniżmu għal skambju 
ta' informazzjoni fir-rigward ta' 
kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-ġbir kollettiv ta' għarfien. Dan għandu 
jiżgura kooperazzjoni mill-qrib bejn l-
Istitut u l-korpi kompetenti fl-Istati 
Membri. 

5. Il-Forum ta' Esperti għandu jiġi 
mmexxi mid-Direttur jew, fl-assenza 
tiegħu/tagħha, minn deputat mill-Istitut. 
Għandu jiltaqa' b'mod regolari fuq l-
istedina tad-Direttur, jew fuq it-talba ta' 
mill-inqas terz mill-membri tiegħu, jew 
mill-inqas darba f'sena. Il-proċeduri 
operattivi tiegħu għandhom jiġu 
speċifikati fir-regoli interni ta' l-Istitut u 
għandhom isiru pubbliċi.

6. Ir-rappreżentanti tad-dipartimenti tal-
Kummissjoni għandhom jipparteċipaw fil-
ħidma tal-Forum ta' Esperti.
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7. L-Istitut għandu jipprovdi l-appoġġ 
tekniku u loġistiku meħtieġ għall-Forum 
ta' Esperti u jipprovdi segretarjat għal-
laqgħat tiegħu.

8. Id-Direttur jista' jistieden esperti jew 
rappreżentanti ta' setturi ekonomiċi 
rilevanti, min iħaddem, trade unions, 
korpi professjonali jew ta' riċerka, jew 
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
b'esperjenza rikonoxxuta f'dixxiplini 
relatati mal-ħidma ta' l-Istitut biex 
jikkooperaw f'kompiti speċifiċi u jieħdu 
sehem fl-attitivitajiet rilevanti tal-Forum 
ta' Esperti.

Emenda 12
Artikolu 20, paragrafu 1

1. Sa ..., l-Istitut għandu jikkummissjona 
stima esterna u indipendenti tal-kisbiet 
tiegħu abbażi tat-termini ta' referenza 
maħruġa mill-Bord ta' Tmexxija bi ftehim 
mal-Kummissjoni. L-evalwazzjoni 
għandha tivvaluta l-impatt ta' l-Istitut fuq 
il-promozzjoni ta' l-ugwaljanza bejn is-
sessi u għandha tinkludi analiżi ta' l-effetti 
ta' sinerġija. Din għandha tindirizza b'mod 
partikolari l-ħtieġa li jista' jkun hemm biex 
jiġu modifikati jew estiżi l-kompiti ta’ l-
Istitut, inklużi l-implikazzjonijiet 
finanzjarji ta’ kwalunkwe tali modifika jew 
estensjoni. L-evalwazzjoni għandha tieħu 
kont ta' l-opinjonijiet tal-partijiet 
interessati, kemm fuq livell Komunitarju 
kif ukoll dak nazzjonali.

1. Sa ..., l-Istitut għandu jikkummissjona 
stima esterna u indipendenti tal-kisbiet 
tiegħu abbażi tat-termini ta' referenza 
maħruġa mill-Bord ta' Tmexxija bi ftehim 
mal-Kummissjoni. L-evalwazzjoni 
għandha tivvaluta l-impatt ta' l-Istitut fuq 
il-promozzjoni ta' l-ugwaljanza bejn is-
sessi u għandha tinkludi analiżi ta' l-effetti 
ta' sinerġija. Din għandha tindirizza b'mod 
partikolari l-ħtieġa li jiġu modifikati jew 
estiżi l-kompiti ta’ l-Istitut, inklużi l-
implikazzjonijiet finanzjarji ta’ kwalunkwe 
tali modifika jew estensjoni tal-kompiti.
Din l-evalwazzjoni għandha teżamina 
wkoll kemm hi xierqa l-istruttura ta' 
tmexxija fit-twettiq tal-kompiti ta' l-Istitut.
L-evalwazzjoni għandha tieħu kont ta' l-
opinjonijiet tal-partijiet interessati, kemm 
fuq livell Komunitarju kif ukoll dak 
nazzjonali.

Amendment 13
Artikolu 21

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jeżamina l- Il-Bord ta' Tmexxija għandu jeżamina l-
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konklużjonijiet ta' l-evalwazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 20 u jagħti lill-
Kummissjoni tali rakkomandazzjonijiet li 
jistgħu jkunu meħtieġa fir-rigward ta' 
bidliet fl-Istitut, il-prattiki ta' ħidma tiegħu 
u l-firxa ta' ħidma tiegħu. Il-Kummissjoni 
għandha tibgħat ir-rapport ta' evalwazzjoni 
u r-rakkomandazzjonijiet lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni u tagħmilhom 
pubbliċi. Wara l-eżami tar-rapport ta' 
evalwazzjoni u tar-rakkomandazzjonijiet, 
il-Kummissjoni tista' tissottometti 
kwalunkwe proposta għall-emendi għal 
dan ir-Regolament li hi tqis meħtieġa.

konklużjonijiet ta' l-evalwazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 20 u jagħti lill-
Kummissjoni tali rakkomandazzjonijiet li 
jistgħu jkunu meħtieġa fir-rigward ta' 
bidliet fl-Istitut, il-prattiki ta' ħidma tiegħu 
u l-firxa ta' ħidma tiegħu. Il-Kummissjoni 
għandha tibgħat ir-rapport ta' evalwazzjoni 
u r-rakkomandazzjonijiet lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni u tagħmilhom 
pubbliċi. Wara l-eżami tar-rapport ta' 
evalwazzjoni u tar-rakkomandazzjonijiet, 
il-Kummissjoni tista' tissottometti 
kwalunkwe proposta għal dan ir-
Regolament li hi tqis meħtieġa.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-Istorja

Il-Parlament adotta l-opinjoni tiegħu fl-ewwel qari fl-14 ta' Marzu 2006, fejn adotta 50 
emenda għall-proposta tal-Kummissjoni ppublikata fit-8 ta' Marzu 2006.

Il-Kunsill adotta l-pożizzjoni komuni tiegħu fil-21 ta' Settembru 2006, fejn qies 35 emenda 
tal-Parlament.

Fil-kuntest tax-xewqa muriha mit-tlett Istituzzjonijiet biex jippermettu lill-Istitut jibda l-
attivitajiet tiegħu malajr kemm jista' jkun fl-2007, il-Presidenza tal-Kunsill u l-Co-
Rapporteurs negozjaw, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, serje ta' emendi sabiex jintlaħaq ftehim 
bikri fit-tieni qari.

Trijalogu informali deċiżiv sar fis-16 ta' Novembru 2006 li ppermetta lill-Presidenza, fuq il-
bażi ta' mandat mogħti mill-COREPER u mill-Co-Rapporteurs, fuq il-bażi tal-linja politika 
miftiehma mal-Gruppi kollha, li tilħaq ftehim ġenerali anke dwar it-13-il emenda tal-
Pożizzjoni Komuni.

Ftehim : 

Il-kwistjonijiet tad-diskussjoni kienu jenfasizzaw dawn it-tliet temi ewlenin :

- Kompożizzjoni tal-Bord ta' Tmexxija : 

Fl-ewwel qari l-Parlament għażel Bord ta' Tmexxija żgħir magħmul minn total ta' 13-il 
membru.

Fil-pożizzjoni komuni tiegħu, il-Kunsill għażel li jinħatar Bord ta' Tmexxija rappreżentattiv 
magħmul minn rappreżentant wieħed għal kull Stat Membru, tliet rappreżentanti tal-
Kummissjoni u tliet rappreżentanti mill-Isħab Soċjali. Bord ta' Tmexxija mkabbar bħal dan 
kien ikun appoġġjat minn Bureau żgħir magħmul minn sitt membri.

Il-ftehim milħuq jipprevedi Bord ta' Tmexxija ta' daqs medju, inklużi 18-il Membru maħtura 
mill-Kunsill (fuq sistema ta' rotazzjoni) kif ukoll rappreżentant wieħed mill-Kummissjoni. 

Dan il-ftehim jinkludi t-tneħħija tal-Bureau mill-pożizzjoni komuni.

- Ristabbiliment tal-Forum ta' Esperti :

Il-Pożizzjoni komuni ma pprevediex il-ħolqien ta' forum konsultattiv magħmul minn esperti 
fil-qasam ta' l-Ugwaljanza bejn is-sessi, kif kien mixtieq kemm mill-Kummissjoni kif ukoll 
mill-Parlament.
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Il-Kunsill eżamina l-pożizzjoni tiegħu u qabel dwar is-sostituzzjoni tal-Bureau minn forum ta' 
esperti, magħmul minn rappreżentant wieħed għal kull Stat Membru, flimkien ma' żewġ 
membri nominati mill-Parlament, kif ukoll tliet rappreżentnati ta' l-Isħab Soċjali.

Il-ħidma ewlenija tal-forum se jkun li jappoġġja lid-Direttur fl-ippjanar ta' l-attivitajiet ta' l-
Istitut.

- Ħatra tad-Direttur :

Fl-opinjoni tiegħu fl-ewwel qari, il-Parlament talab li jkollu rwol fil-ħatra tad-Direttur, fil-
kuntest ta' proċedura miftuħa u trasparenti.

Il-Pożizzjoni komuni ma qisitx din it-talba, u ħalliet dan l-irwol f'idejn il-Bord ta' Tmexxija u 
l-Kummissjoni, u ntlaħaq kompromess inkluża l-ispeċifikazzjoni tal-proċedura miftuħa u 
trasparenti, kif ukoll l-obbligu tal-kandidat magħżul li jidher quddiem il-kumitat(i) kompetenti 
tal-Parlament biex iwieġeb għall-mistoqsijiet tal-membri tiegħu.

Kwistjonijiet oħrajn :

Żewġ emendi tekniċi jagħmlu parti mill-kompromess fir-rigward ta' l-Artikoli ta' 
evalwazzjoni u ta' reviżjoni (Art 20 u 21), sabiex jiġu ċċarati l-proċeduri u sabiex jiġi rispettat 
id-dritt ta' inizjattiva tal-Kummissjoni.
Stqarrija konġunta mill-Kunsill, mill-Parlament u mill-Kummissjoni hija mehmuża mar-
rakkomandazzjoni preżenti, sabiex ikun kkjarifikatat li l-ftehima milħuqa mill-Kunsill u mill-
Parlament hija determinata min-natura speċifika ta' l-Istitut u għaldaqstant mhix meqjusa 
bħala preċedent għal kwalunkwe Aġenzija futura. 


