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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező)

KIEGÉSZÍTÉS

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i
1922/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez

(HL L 403., 2006.12.30.,)

A rendelet az alábbi nyilatkozattal egészül ki:

„A TANÁCS, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

A férfiak és nők közötti egyenlőség az Európai Unió egyik alapelve. A Tanács, az Európai Parlament és az
Európai Bizottság célja a nemek közötti egyenlőség területén a tudatosságnak, a források egyesítésének és a
tapasztalatcserének – különösen egy nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó Európai Intézetnek a
létrehozásán keresztüli – fokozása.

Az Intézet szervezetét tekintve a Tanács, az Európai Parlament és a Bizottság kijelenti, hogy az igazgatási
struktúrának, különösen az igazgatótanácsban részt vevő tagállami képviselők számának meghatározása a
Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének sajátos jellegére való hivatkozással történik, és ezért nem
képez precedenst a jövőbeni egyéb intézmények számára.

Annak érdekében, hogy a Tanács által kinevezett tagok rendezett rotációja biztosított legyen, a tagállamokat
három kilenctagú csoportba kell sorolni a soron következő elnökségek rendjében. Az első hivatali időszakra a
tanácsi képviselőket a tagállamok első két csoportjából kell kiválasztani; a második hivatali időszakra a tanácsi
képviselőket a tagállamok harmadik és első csoportjából, valamint a harmadik hivatali időszakra a második és
harmadik csoportból kell kiválasztani, és így tovább az ezt követő hivatali időszakokra (1). Bármilyen jövőbeni
bővítés esetén a rotációs rendszer ennek megfelelően módosul.”
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(1) Első időszak (2007–2009):
i. DE, PT, SI, FR, CZ, SE, ES, BE, HU; ii. PL, DK, CY, IE, LT, EL, IT, LV, LU.
Második időszak (2010–2012):
iii. NL, SK, MT, UK, EE, BG, AT, RO, FI; i. DE, PT, SI, FR, CZ, SE, ES, BE, HU.
Harmadik időszak (2013–2015):
ii. PL, DK, CY, IE, LT, EL, IT, LV, LU; iii. NL, SK, MT, UK, EE, BG, AT, RO, FI.


