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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet har altid været en af EU's vigtigste institutionelle aktører i forbindelse 
med fremme og beskyttelse af grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder i og uden 
for Den Europæiske Union. Efter alt for lang ventetid blev agenturet endelig oprettet i februar 
2007. Imidlertid kan agenturet ikke fungere effektivt, fordi den flerårige ramme endnu ikke er 
blevet vedtaget, og stillingen som direktør endnu ikke er blevet besat. Der bør omgående 
tages initiativ til at ansætte en direktør, og Europa-Parlamentet bør involveres i den proces. 
Udenrigsudvalget opfordrer Kommissionen til at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger 
med henblik på at rette op på denne situation.

Som nævnt i Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 består agenturets 
vigtigste rolle i at bistå EU-institutionerne og medlemsstaterne med, når de handler inden for 
fællesskabsrettens anvendelsesområde, at opfylde deres pligt i henhold til EU-retten og 
fællesskabsretten til at overholde de grundlæggende rettigheder i deres politikker. Disse 
rettigheder fremgår navnlig af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder
på baggrund af dettes status samt de ledsagende forklaringer. I henhold til forordningens 
artikel 5 skal agenturets tematiske områder fastlægges af Rådet i en flerårig ramme.

Ordførerens vigtigste mål er at få følgende optaget i den tekst, som vedtages:

- henviser til Europa-Parlamentets beslutning om fremme og beskyttelse af grundlæggende 
rettigheder: de nationale og europæiske institutioners rolle, herunder agenturet for 
grundlæggende rettigheder, og navnlig dets forslag om at udbrede principperne om 
beskyttelse af menneskerettighederne uden for Den Europæiske Union;

- støtter de trufne foranstaltninger med henblik på at undgå dobbeltarbejde og for at sikre en
hensigtsmæssig koordination af aktiviteter med internationale organisationer, som er aktive på 
dette område (f.eks. OSCE, FN og navnlig Europarådet);

- har det standpunkt, at dialogen om menneskerettigheder er yderst vigtig for EU's 
forbindelser med tredjelande; glæder sig over, at agenturet er åbent for kandidatlandes 
deltagelse; gentager, at man ikke kan skabe et område med stabilitet, sikkerhed og velstand 
uden at indgå i en dialog med nabolandene om menneskerettigheder og demokrati, og at de 
forskellige institutioner bør samarbejde mere effektivt på det område;

- er af den opfattelse, at agenturet bør bistå Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, når reformtraktaten træder i kraft, og denne stilling 
oprettes, især hvor samarbejdet med tredjelande sker på områderne dialog om 
menneskerettigheder, immigration, organiseret kriminalitet eller menneskehandel;

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Agenturet bør regelmæssigt aflægge 
beretning til Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 2
Artikel 2, litra f

f) asyl f) asyl, herunder spørgsmål om 
tvangsmæssig tilbagevenden

Ændringsforslag 3
Artikel 2, litra j a (nyt)

ja) konsekvenser for de grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union af 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
terrorisme 

Ændringsforslag 4
Artikel 2, litra j b (nyt)

jb) menneskerettighedsspørgsmålet i Den 
Europæiske Unions handels- og 
udviklingspolitikker og dens forbindelser 
med tredjelande

Ændringsforslag 5
Artikel 3, stk. 2 a (nyt)

2a. Agenturet samarbejder aktivt med 
kandidatlande på området grundlæggende 
rettigheder med henblik på at lette deres 
tilpasning til fællesskabsretten
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Ændringsforslag 6
Artikel 3, stk. 3

3. Agenturet beskæftiger sig kun med 
spørgsmål vedrørende forskelsbehandling på 
grund af køn som led i og i den udstrækning, 
det er relevant for det arbejde, der skal 
udføres om generelle spørgsmål om 
forskelsbehandling, som omhandlet i artikel 
2, litra b), under hensyntagen til, at de 
overordnede mål for Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, 
der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 
1922/2006, er at bidrage til og styrke 
fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder, herunder integration af 
ligestillingsaspektet i alle 
fællesskabspolitikker og de heraf følgende 
nationale politikker, og til bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grundlag af køn og til 
at øge EU-borgernes bevidsthed om 
ligestilling ved at yde teknisk bistand til 
Fællesskabets institutioner, særlig 
Kommissionen, og medlemsstaternes 
myndigheder.

3. Agenturet beskæftiger sig med spørgsmål 
vedrørende forskelsbehandling på grund af 
køn i den udstrækning, det er relevant for det 
arbejde, der skal udføres om generelle 
spørgsmål om forskelsbehandling, som 
omhandlet i artikel 2, litra b), samt med 
hensyn til behovet for integration af 
ligestillingsaspektet i EU's generelle tilgang
til de grundlæggende rettigheder under 
hensyntagen til, at de overordnede mål for 
Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder, der blev oprettet 
ved forordning (EF) nr. 1922/2006, er at 
bidrage til og styrke fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder, herunder 
integration af ligestillingsaspektet i alle 
fællesskabspolitikker og de heraf følgende 
nationale politikker, og til bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grundlag af køn og til 
at øge EU-borgernes bevidsthed om 
ligestilling ved at yde teknisk bistand til 
Fællesskabets institutioner, særlig 
Kommissionen, og medlemsstaternes 
myndigheder.
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