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Preambulum  
 
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) és a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézete (EIGE);  
 
a továbbiakban önállóan „fél”, illetve együttesen „felek”.  
 
tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2007. 
február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre, és különösen annak 4. cikke (1) 
bekezdésére, amely az FRA feladatait határozza meg, 
 
tekintettel a 2006. december 20-i, 1922/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre, és különösen annak az EIGE feladatait meghatározó 3. Cikke (1) 
bekezdésére, 
 
 
emlékeztetve arra, hogy a nők jogainak védelme, valamint a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítése szükséges előfeltételei az emberi jogok hatékony 
védelmének, valamint hangsúlyozandó, hogy ezek kiegészítik egymást,   
 
 
tekintetbe véve az ügynökségek között az együttműködés azonosított területeit érintő 
egységes értelmezés kialakításának elősegítése, az egyes ügynökségek saját 
célkitűzéseinek elérése, és az előnyök maximalizálása érdekében folytatott 
együttműködés hozzáadott értékét, 
 
 
a következőkben állapodtak meg:  
 
 
 

1. cikk 
Cél 

 
Az együttműködési megállapodás célja, hogy a FRA és az EIGE közötti 
együttműködésnek általános keretet adjon a következő célkitűzések által: 

• szoros együttműködés ösztönzése a kutatás, a kommunikáció és a 
hálózatépítés terén,  

• az emberi jogok és a nemek közti egyenlőség előmozdításának megerősítése,  
• a pénzügyi és az emberi erőforrások lehető legjobb felhasználása mindkét 

ügynökségnél, 
• a hatékonyság növelése és az átfedések elkerülése,  
• a kutatás koherenciájának és szinergiájának biztosítása a férfiak és nők 

közötti egyenlőség növelését célzó összes uniós kezdeményezések 
hatásának optimalizálása érdekében. 



 
 

2. cikk 
Közös megközelítés a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésében 

 
1.  A felek együttműködnek a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésének 
tevékenységeik keretében történő, féléves és éves munkaprogramjaiknak megfelelő 
közös értelmezésének elősegítése érdekében, valamint szükség szerint 
összehangolják tevékenységeiket.  
 
2.  Ennek elérése érdekében a felek fontolóra veszik operatív vagy gyakorlati 
szinten, a felek tevékenységeit befolyásoló a nemek közötti esélyegyenlőség 
érvényesítésének területén meglévő különbözőségek azonosítására alkalmas 
eszközök kifejlesztését. Ahol lehetséges, a felek megvitatják a meglévő gyakorlatok 
közelítésének lehetőségét és alkalmasságát, valamint együttműködnek a helyes 
gyakorlatok, útmutatók és hasonló kezdeményezések kidolgozása érdekében.  
 
3. A felek konzultálnak a közös érdekeltségű tevékenységeknek a féléves és 
éves munkaprogramjaikban való megjelenítése céljából. 
 
4.  Az együttműködési megállapodás szükség esetén kiegészíthető olyan, 
gyakran felülvizsgált cselekvési tervekkel, amelyek felsorolják a konkrét 
tevékenységeket végrehatási határidejükkel együtt.  
 
5. A felek kérelemre rendelkezésre bocsáthatják szakértelmüket az operatív 
(vagy specifikus) tevékenységek különböző fázisaiban. Ez magában foglalhatja az 
arra vonatkozó tanácsadást, hogy a felek által megfelelőnek tartott tevékenységek 
tervezése, végrehajtása és értékelése során hogyan érvényesíthető a nemek közötti 
esélyegyenlőség. 
 
6. A felek a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítéséhez kapcsolódó 
kérdésekkel összefüggő információkat kicserélik egymással. 

 
 

3. cikk 
Kutatás 

 
1. A felek az őket kölcsönösen érintő, soron következő kutatási 
tevékenységekkel és releváns kutatási fejlesztésekkel kapcsolatban információcserét 
fognak folytatni. 
 
2.  A felek kölcsönösen meghívják egymást a releváns szakértői találkozókra, és 
adott esetben együttműködnek a kutatási projektekre vonatkozó felmérésekkel, 
egyéb tevékenységekkel, illetve a soron következő kiadványokkal kapcsolatosan is. 
 
 
 



 
 

4. cikk 
Hálózatépítés és közös események 

 
1. A felek közös erőfeszítést tesznek arra, hogy azonosítsák a közös érdekelt 
feleket, célcsoportokat, valamint hogy információt cseréljenek érdekelt feleikkel 
kapcsolatos tevékenységeikről. 
 
 
2. A felek, amennyiben lehetséges, együttműködnek a hálózatépítési 
tevékenységek tervezése és végrehajtása terén, valamint együttesen szerveznek 
meg eseményeket.  
 
 

5. cikk 
Kommunikáció és információterjesztés 

 
1. A felek biztosítják a releváns kérdésekkel kapcsolatos információk terjesztését 
érdekelt feleik és a partnereik felé. 
 
2.  A felek információcserét folytatnak anemek közötti egyenlőségre és az emberi 
jogokra vonatkozó uniós politikában egységesebb hangvételt biztosító stratégiai 
kommunikációs tevékenységekkel kapcsolatosan. 
 
3. A felek adott estben közös sajtó tevékenységeket ( üzenetek, közlemények, 
tájékoztatók, munkacsoportok) szerveznek a szinergia megteremtésére és a 
konzisztencia biztosítására. 
 
4. A felek a webes kommunikáció, a társadalmi média és a hálózatépítés 
területén megosztják egymással innovatív gyakorlataikat. 
 
 

6. cikk 
Igazgatási és pénzügyi kérdések 

 
1.   A felek tapasztalatot cserélnek a pénzügyi és igazgatási kérdésekben. 

 
2. A felek közös közbeszerzéseket indíthatnak a közös érdekeltségű 
tevékenységekkel kapcsolatban, valamint a félidős és az éves munkaprogramoknak 
megfelelően. Az eljárást létrehozó megfelelő intézkedésekről a felek egyeznek meg. 
 
 

7. cikk 
Kölcsönös segítségnyújtás 

 
Szükség esetén a felek segítséget nyújtanak egymásnak, felhatalmazásaikra 

és éves munkaprogramjaikra figyelemmel, a tagállamok illetékes hatóságaival és 
más érdekelt felekkel való kapcsolatteremtés és a kommunikáció elősegítése terén.  
 



 
8. cikk 

Kapcsolattartók 
 
 Mindkét fél kijelöl fő kapcsolattartókat meghatározottközös érdekű területekre. 
 
 

9. cikk 
Kiadások 

 
A felek viselik azon saját költségeiket, amelyek a jelen együttműködési 

megállapodás végrehajtása során merülnek fel, amennyiben eseti alapon másban 
nem állapodnak meg.  
 

10. cikk 
Titoktartás 

 
Mindkét fél vállalja a hozzá a másik féltől jutatott bármely információ, 

dokumentum vagy más anyag bizalmas kezelését, vállalja továbbá, hogy ezeket 
harmadik személy részére a másik fél írásbeli beleegyezés nélkül nem adja tovább, 
valamint, hogy semmiféle ilyen információt nem használ fel az együttműködési 
megállapodás végrehajtatásától eltérő célra. 
 

Ezen megállapodás alkalmazásában, az Európai Unió (EU) minősített 
információinak cseréje az EU KORLÁTOZOTT szintig megengedett.  Mindkét fél 
vállalja az EU minősített információra vonatkozó összes biztonsági intézkedés 
tiszteletben tartását. 
 
 

11. cikk 
Jogviták rendezése 

 
Minden, a jelen együttműködési megállapodás értelmezésével vagy 

alkalmazásával kapcsolatban felmerülő jogvitát a felek képviselői közötti  
konzultációk vagy tárgyalások útján kell lefolytatni.  
 
 

12. cikk 
Módosítások és kiegészítések 

 
1.  Az együttműködési megállapodás a felek kölcsönös beleegyezésével bármikor 
módosítható. Minden módosítást és kiegészítést írásba kell foglalni.  
 
2.  Bármelyik fél kérhet konzultációt az együttműködési megállapodás 
módosítása céljából. 
 
 



13. cikk 
Megszűntetés 

 
Bármelyik fél megszüntetheti az együttműködési megállapodást írásban, hat 

hónapos felmondási idővel.  
 
 

14. cikk 
Hatályba lépés 

 
Az együttműködési megállapodás a mindkét fél általi aláírást követő napon lép 

hatályba.  
 
Angol nyelven készült, két példányban. 
 
 


