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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Parlament kulcsfontosságú szerepet tölt be az uniós intézmények között az 
alapvető és az emberi jogok támogatása és védelme érdekében az Európai Unió határain kívül 
és belül egyaránt. Hosszú várakozás után az ügynökséget 2007 februárjában hozták létre.  Az 
ügynökség azonban nem tud hatékonyan működni, mivel a többéves programot még nem 
fogadták el, és az igazgatói pozíciót még mindig nem töltötték be. Azonnali intézkedéseket 
kell tenni az igazgatói pozíció betöltésére, és az Európai Parlamentet be kell vonni ebbe a 
folyamatba. A Külügyi Bizottság kéri a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a helyzet orvoslása érdekében.

Amint azt a 2007. február 15-én elfogadott 168/2007/EK tanácsi rendelet is megállapítja, az 
ügynökségnek elsősorban az a feladata, hogy segítsen az uniós intézményeknek és a 
tagállamoknak megfelelni a közösségi jogot érintő ügyek esetén az uniós és a közösségi jog 
szerinti, az alapvető jogok tiszteletben tartására irányuló politikai kötelezettségeiknek. Ezen 
alapvető jogok különösen tükröződnek az Európai Unió Alapjogi Chartájában, szem előtt 
tartva annak státusát, valamint a kísérő magyarázatokat is. A rendelet 5. cikkének megfelelően 
az ügynökség tevékenységének tematikus területeit a Tanács egy nemzetközi programban 
határozza meg.

Az előadó fő célkitűzései a következők:

utal „Az alapvető és az emberi jogok támogatása és védelme: a nemzeti és az európai 
intézmények, többek között az Alapjogi Ügynökség szerepe” című állásfoglalására, és 
különösen az emberi jogok védelme alapelveinek Unión kívüli terjesztésére irányuló 
javaslataira; 

támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek a munkabeli átfedések elkerülésére és az e 
területen tevékenykedő nemzetközi szervezetekkel (például az EBESZ-szel, ENSZ-szel és 
különösen az Európa Tanáccsal) való megfelelő koordinációs tevékenységek biztosítására 
irányulnak;

nézetei szerint az emberi jogokról szóló párbeszédek kulcsfontosságú szerepet játszanak az 
Unió harmadik országokkal fennálló kapcsolataiban; üdvözli, hogy az ügynökség nyitott a 
tagjelölt országok részvételére vonatkozóan; megismétli, hogy nem lehet megteremteni a 
stabilitás, a biztonság és a jólét térségét a szomszédos országokkal történő, az emberi jogokat 
és a demokráciát érintő párbeszéd nélkül, és hogy ezen a téren a különböző intézményeknek 
még hatékonyabban kellene együttműködniük;

úgy véli, hogy az ügynökségnek segítséget kell nyújtania az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője számára amint hatályba lép a reformszerződés, és hogy ezt a 
pozíciót létrehozzák, különösen ahol kérdéses a harmadik országokkal való együttműködés az 
emberi jogi párbeszédek, a bevándorlás, a szervezett bűnözés és az emberkereskedelem terén;

MÓDOSÍTÁSOK
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A Külügyi Bizottság felkéri  az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) Az ügynökségnek rendszeresen 
jelentést kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek.

Módosítás: 2
2. cikk f) pont

(f) menekültügy; (f) menekültügy, beleértve a visszatérésre 
való kényszerítés kérdését;

Módosítás: 3
2. cikk ja) pont (új)

(ja) az Európai Unióban az alapvető jogok 
biztosítására irányuló terroristaellenes 
intézkedések következményei; 

Módosítás: 4
2. cikk jb) pont (új)

(jb) az emberi jogok kérdése az EU 
kereskedelmi és fejlesztési politikáiban, 
valamint a harmadik országokkal 
fenntartott kapcsolatai terén.

Módosítás: 5
3. cikk (2a) bekezdés (új)

2a. Az ügynökségnek aktívan együtt kell 
működnie a tagjelölt országokkal az 
alapvető jogokat érintő kérdésekben az 
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adott ország nemzeti jogának a közösségi 
joghoz való közelítésének elősegítése 
érdekében.

Módosítás: 6
3. cikk (3) bekezdés

3. Az ügynökség a nemen alapuló 
megkülönböztetéssel kapcsolatos 
kérdésekkel csak a 2. cikk b) pontjában 
említett általános kérdéseket érintő munkája 
keretein belül, és csak az e munkához 
szükséges mértékben foglalkozik, 
figyelembe véve, hogy az 1922/2006/EK 
rendelettel létrehozott Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézetének átfogó 
célkitűzése hozzájárulni és erősíteni a nemek 
közötti egyenlőséget, ideértve a nemek 
közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének elvének valamennyi 
közösségi politikába történő fokozatos 
integrálását és az ebből következő nemzeti 
szakpolitikai lépéseket is, továbbá a nemen 
alapuló megkülönböztetés elleni küzdelmet, 
valamint az EU polgárai figyelmének a 
nemek közötti egyenlőségre irányítását, a 
közösségi intézményeknek, különösen a 
Bizottságnak és a tagállami hatóságoknak 
nyújtott technikai segítség révén.

3. Az ügynökség a nemen alapuló 
megkülönböztetéssel kapcsolatos 
kérdésekkel csak a 2. cikk b) pontjában 
említett általános kérdések keretein belül, 
valamint a nemek közötti egyenlőség 
kérdésének az Unió alapvető jogokat érintő 
általános megközelítésébe integrálásának 
szükségességével foglalkozik, figyelembe 
véve, hogy az 1922/2006/EK rendelettel 
létrehozott Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézetének átfogó célkitűzése 
hozzájárulni és erősíteni a nemek közötti 
egyenlőséget, ideértve a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítésének 
elvének valamennyi közösségi politikába 
történő fokozatos integrálását és az ebből 
következő nemzeti szakpolitikai lépéseket is, 
továbbá a nemen alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelmet, valamint az EU polgárai 
figyelmének a nemek közötti egyenlőségre 
irányítását, a közösségi intézményeknek, 
különösen a Bizottságnak és a tagállami 
hatóságoknak nyújtott technikai segítség 
révén.
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