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КРАТКА ОБОСНОВКА

Между институциите на ЕС, Европейският парламент е сред най-важните участници в 
насърчаването и защитата на основните и човешки права в Европейския съюз и извън 
него. След дълго забавяне Агенцията в крайна сметка беше създадена през м. февруари 
2007 г.   Въпреки това тя не може да функционира ефективно поради факта, че 
многогодишната рамка още не е приета и още не е назначен директор. Трябва да се 
предприемат незабавни стъпки за намиране на директор и Европейският парламент 
следва да бъде включен в този процес. Комисията по външни работи призовава 
Комисията да предприеме всички възможни мерки за поправяне на това положение.

Както се посочва в Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета, приет на 15 февруари 2007 г., 
основната роля на Агенцията е да подпомага институциите на Съюза и държавите-
членки, когато действат в рамките на правото на Общността, да спазват в своите 
политики задълженията си съгласно правото на ЕС и Общността за зачитане на 
основните права.  Тези основни права са отразени по-конкретно в Хартата за основните 
права на Европейския съюз, като се имат предвид нейният статут и приложените 
разяснения. Съгласно член 5 от Регламента, тематичните области на дейността на 
Агенцията се определят от Съвета чрез многогодишна рамка. 

Основните цели на докладчика по становище са следните:

Позовава се на резолюцията относно насърчаване и защита на основните права и 
човешките права: ролята на националните и европейски институции, включително 
Агенцията за основните права и по-конкретно нейните предложения за 
разпространяване на принципите за защита на човешките права извън Съюза;

Подкрепя мерките, взети с цел да се избегне дублиране на работата и да се гарантира 
координиране на дейностите с международните организации, които работят активно в 
тази сфера (напр. ОССЕ, ООН и особено Съвета на Европа);

Счита, че диалогът относно човешките права е от важно значение за отношенията на 
Съюза с трети страни; приветства факта, че в Агенцията могат да вземат участие 
страните-кандидатки; отново припомня, че пространство на стабилност, сигурност и 
благоденствие не може да бъде създадено без диалог със съседните страни относно 
човешките права и демокрацията и че различните институции трябва да си сътрудничат 
по-ефективно в тази сфера;

Счита, че Агенцията следва да оказва съдействие на върховния представител на 
Европейския съюз по външна политика и политика за сигурност след влизане в сила на 
Договора за реформа и след създаване на този пост, по-специално когато става въпрос 
за сътрудничеството с трети страни в областта на диалога относно човешките права, 
имиграцията, организираната престъпност, или трафика на хора.

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да включи в своя доклад следните изменения:

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 7 a (ново)

7а) Агенцията следва да се отчита 
редовно пред Европейския парламент.

Изменение 2
Член 2, буква е)

е) убежище е) убежище, включително въпросът за 
принудителното връщане;

Изменение 3
Член 2, буква й a) (нова)

йа) последствия от мерките против 
тероризма за основните права в 
Европейския съюз;

Изменение 4
Член 2, буква й б) (нова)

йб) въпросът за човешките права в 
политиките на ЕС за търговия и 
развитие и във връзките му с трети 
държави.

Изменение 5
Член 3, параграф 2 a (нов)

2a. Агенцията си сътрудничи активно 
със страните-кандидатки в областта 
на основните права, за да ги улесни при 
съгласуването с правото на
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Общността. 

Изменение 6
Член 3, параграф 3

3. Агенцията се занимава с въпроси, 
отнасящи се до дискриминация, основана 
на пола, само като част от и до 
степента, до която това е свързано с 
работата � по общи въпроси на 
дискриминацията, така както са описани 
в член 2, точка б), и като има предвид, че 
общата цел на Европейския институт за 
равенство на половете, учреден с 
Регламент (ЕО) № 1922/2006, е да 
насърчава и да допринася за равенството 
между половете, включително 
системното включване на тези въпроси 
във всички политики на Комисията и в 
последващите ги националните политики, 
както и да се бори с дискриминацията, 
основана на пола и да повишава 
осведомеността на гражданите на ЕС 
относно равенството между мъжете и 
жените чрез предоставянето на 
техническа помощ на институциите на 
Общността и по-специално на Комисията 
и властите на държавите-членки.

3. Агенцията се занимава с въпроси, 
отнасящи се до дискриминация, основана 
на пола, до степента, до която това е
свързано с работата � по общи въпроси 
на дискриминацията, така както са 
описани в член 2, точка б), и във връзка с 
необходимостта от интегриране на 
въпроса за равенството между 
половете в цялостния подход на ЕС 
към основните права, като има предвид, 
че общата цел на Европейския институт 
за равенство на половете, учреден с 
Регламент (ЕО) № 1922/2006, е да 
насърчава и да допринася за равенството 
между половете, включително 
системното включване на тези въпроси 
във всички политики на Комисията и в 
последващите ги националните политики, 
както и да се бори с дискриминацията, 
основана на пола и да повишава 
осведомеността на гражданите на ЕС 
относно равенството между мъжете и 
жените чрез предоставянето на 
техническа помощ на институциите на 
Общността и по-специално на Комисията 
и властите на държавите-членки.
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