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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamentas yra vienas iš svarbiausių pagrindines ir žmogaus teises Europos 
Sąjungoje ir už jos ribų propaguojančių ir ginančių ES institucinių subjektų. Nors ir labai 
pavėluotai, Agentūra pagaliau buvo įkurta 2007 m. vasario mėn. Tačiau ji negali veiksmingai 
dirbti dėl to, kad dar nepriimta daugiametė programa ir direktoriaus postas vis dar laisvas.
Reikėtų nedelsiant imtis veiksmų siekiant surasti direktorių, į šį procesą įtraukiant ir Europos 
Parlamentą. Užsienio reikalų komitetas ragina Komisiją imtis tinkamų priemonių siekiant 
ištaisyti šią padėtį.

Kaip teigiama 2007 m. vasario 15 d. priimtame Tarybos reglamente (EB Nr. 168/2007), 
pagrindinis Agentūros vaidmuo, veikiant Bendrijos teisės taikymo srityje, padėti ES 
institucijoms ir valstybėms narėms vykdant savo politiką laikytis ES ir Bendrijos teisėje 
numatytos pareigos gerbti pagrindines teises. Šias pagrindines teises visų pirma atspindi 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, atsižvelgiant į jos statusą ir pridėtus 
paaiškinimus. Pagal Reglamento 5 straipsnį Agentūros veiklos temines sritis nustato Taryba, 
priimdama daugiametę programą.

Nuomonės referentas siekia šių pagrindinių tikslų:

jis remiasi EP rezoliucija „Pagrindinių teisių ir žmogaus teisių skatinimas ir apsauga:
nacionalinių ir Europos institucijų, įskaitant Pagrindinių teisių agentūrą, vaidmuo“ ir ypač EP 
pasiūlymais dėl žmogaus teisių gynimo principų skleidimo už Sąjungos ribų;

pritaria priemonėms, kurių buvo imtasi siekiant išvengti sutampančios veiklos ir užtikrinti 
tinkamą bendros su aktyviomis šios srities tarptautinėmis organizacijomis (pvz., ESBO, JT ir 
ypač Europos Taryba) veiklos koordinavimą;

mano, kad dialogas dėl žmogaus teisių yra labai svarbus Sąjungos santykiams su trečiosiomis 
šalimis; džiaugiasi tuo, kad Agentūros veikloje gali dalyvauti šalys kandidatės; primena, kad 
stabilumo, saugumo ir gerovės erdvė negali būti sukurta be dialogo su kaimyninėmis šalimis 
žmogaus teisių ir demokratijos klausimais ir kad įvairios institucijos turėtų veiksmingiau 
bendradarbiauti šioje srityje;

mano, kad, kai įsigalios Reformų sutartis ir bus įsteigtas Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio ir saugumo politikai postas, Agentūra turėtų teikti jam pagalbą, ypač svarstant 
klausimus dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis žmogaus teisių dialogo, imigracijos, 
organizuoto nusikalstamumo ar prekybos žmonėmis srityse.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Agentūra turėtų Europos Parlamentui 
reguliariai teikti ataskaitas.

Pakeitimas 2
2 straipsnio f punktas

f) prieglobstis; f) prieglobstis, įskaitant priverstinio 
grąžinimo klausimą;

Pakeitimas 3
2 straipsnio ja punktas (naujas)

ja) kovos su terorizmu priemonių poveikis 
pagrindinėms teisėms Europos Sąjungoje;

Pakeitimas 4
2 straipsnio jb punktas (naujas)

jb) žmogaus teisių klausimas atsižvelgiant į 
ES prekybos ir vystymosi politiką ir ES 
santykiai su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas 5
3 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Agentūra aktyviai bendradarbiauja su 
šalimis kandidatėmis pagrindinių teisių 
srityje siekdama padėti suderinti jų teisę su 
Bendrijos teise.

Pakeitimas 6
3 straipsnio 3 dalis
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3. Agentūra nagrinėja su diskriminacija dėl 
lyties susijusius klausimus tik vykdydama 
veiklą, susijusią su bendrųjų 
diskriminacijos klausimų, numatytų 2 
straipsnio b punkte, nagrinėjimu, ir tiek, 
kiek ją būtina vykdyti, atsižvelgdama į tai, 
kad bendrieji Europos lyčių lygybės 
instituto, įsteigto Reglamentu (EB) Nr. 
1922/2006, tikslai yra prisidėti prie lyčių 
lygybės skatinimo ir ją įtvirtinti, įskaitant 
lyčių aspekto integravimą į visas Bendrijos 
politikos sritis ir pagal ją parengtas 
nacionalinės politikos sritis, bei kova su 
diskriminacija dėl lyties ir ES piliečiams 
pabrėžti lyčių lygybės svarbą teikiant 
techninę pagalbą Bendrijos institucijoms, 
visų pirma Komisijai, ir valstybių narių 
institucijoms.

3. Agentūra nagrinėja su diskriminacija dėl 
lyties susijusius klausimus tiek, kiek šią 
veiklą ji privalo vykdyti nagrinėdama 
bendruosius diskriminacijos klausimus, 
numatytus 2 straipsnio b punkte, ir 
atsižvelgdama į būtinybę įtraukti lyčių 
lygybės klausimą į bendrą ES požiūrį į 
pagrindines teises bei atsižvelgdama į tai, 
kad bendrieji Europos lyčių lygybės 
instituto, įsteigto Reglamentu (EB) Nr. 
1922/2006, tikslai yra prisidėti prie lyčių 
lygybės skatinimo ir ją įtvirtinti, įskaitant 
lyčių aspekto integravimą į visas Bendrijos 
politikos sritis ir pagal ją parengtas 
nacionalinės politikos sritis, bei kovą su 
diskriminacija dėl lyties ir ugdyti ES piliečių 
sąmoningumą lyčių lygybės klausimu
teikiant techninę pagalbą Bendrijos 
institucijoms, visų pirma Komisijai, ir 
valstybių narių institucijoms.
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