
AD\696933PL.doc PE396.675v02-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Spraw Zagranicznych

2007/0189(CNS)

29.11.2007

OPINIA
Komisji Spraw Zagranicznych

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wykonania 
rozporządzenia (WE) nr 168/2007 w odniesieniu do przyjęcia wieloletnich ram 
prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2007-2012
(COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Libor Rouček



PE396.675v02-00 2/6 AD\696933PL.doc

PL

PA_Legam



AD\696933PL.doc 3/6 PE396.675v02-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Parlament Europejski jest jednym z najważniejszych podmiotów instytucjonalnych UE 
w promowaniu i ochronie praw podstawowych i praw człowieka w obrębie Unii Europejskiej, 
jak i poza nią. Znacznie spóźnione utworzenie agencji miało w końcu miejsce w lutym 2007 r. 
Agencja nie może jednak skutecznie działać, ponieważ nie przyjęto do tej pory programu 
wieloletniego oraz nie obsadzono jeszcze stanowiska dyrektora. Należy niezwłocznie podjąć 
kroki w celu powołania dyrektora agencji, a Parlament Europejski powinien być 
zaangażowany w ten proces. Komisja Spraw Zagranicznych wzywa Komisję do przyjęcia 
niezbędnych środków, które zaradzą tej sytuacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady przyjętym 15 lutego 2007 r. (WE nr 168/2007) główną rolą 
agencji jest zapewnienie pomocy instytucjom UE i jej państwom członkowskim, w zakresie 
działań przewidzianych w prawie wspólnotowym, w wypełnieniu wynikającego 
z prawodawstwa UE i Wspólnoty obowiązku przestrzegania w polityce praw podstawowych 
i praw człowieka. Te prawa podstawowe odzwierciedla w szczególności Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej, przy czym należy uwzględnić jej status oraz towarzyszące 
jej objaśnienia. Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rada określa dziedziny tematyczne 
działalności agencji w programie wieloletnim.

Główne cele przedstawione przez sprawozdawcę komisji opiniodawczej to:

Sprawozdawca odnosi się do rezolucji Parlamentu w sprawie promocji i ochrony praw 
podstawowych i praw człowieka (rola instytucji krajowych i europejskich, w tym Agencji 
Praw Podstawowych), a w szczególności do wnioskowanego w niej upowszechniania ochrony 
praw podstawowych na zewnątrz Unii.

Popiera środki podjęte w celu uniknięcia powielania pracy oraz zapewnienia odpowiedniej 
koordynacji działań z organizacjami międzynarodowymi działającymi w tym obszarze (np. 
OBWE, ONZ, a w szczególności z Radą Europy).

Jest zdania, że dialog w sprawie praw człowieka ma istotne znaczenie dla stosunków Unii 
z krajami trzecimi. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w pracach agencji uczestniczyć mogą 
również kraje kandydujące. Ponownie stwierdza, że obszar stabilności, bezpieczeństwa 
i dobrobytu nie może powstać bez dialogu z krajami ościennymi na temat praw człowieka 
i demokracji, a współpraca różnych instytucji w tej dziedzinie powinna być skuteczniejsza.

Uważa, że agencja powinna wspierać Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, po wejściu w życie traktatu reformującego 
i utworzeniu tego stanowiska, w szczególności w zakresie współpracy z krajami trzecimi 
w dziedzinie dialogu na temat praw człowieka, imigracji, przestępczości zorganizowanej 
i handlu ludźmi.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
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o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 7 a preambuły (nowy)

(7a) Agencja powinna przedstawiać 
Parlamentowi Europejskiemu regularne 
sprawozdania.

Poprawka 2
Artykuł 2 litera f)

f) azyl; (f) azyl, włączając w to kwestię 
przymusowego powrotu;

Poprawka 3
Artykuł 2 litera (j a) (nowa)

(ja) konsekwencje wprowadzenia środków 
zwalczania terroryzmu dla praw 
podstawowych w Unii Europejskiej;

Poprawka 4
Artykuł 2 litera (j b) (nowa)

(jb) kwestia praw człowieka w polityce UE 
w obszarach handlu i rozwoju oraz stosunki 
UE z krajami trzecimi.

Poprawka 5
Artykuł 3 ustęp 2 a (nowy)

2a. Agencja aktywnie współpracuje z 
krajami kandydującymi w dziedzinie praw 
podstawowych w celu ułatwienia 
dostosowania ich prawodawstwa do 
prawodawstwa Wspólnoty.
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Poprawka 6
Artykuł 3 ustęp 3

3. Agencja zajmuje się sprawami 
dotyczącymi dyskryminacji ze względu na 
płeć jedynie jako częścią jej zadań 
dotyczących ogólnych problemów 
związanych z dyskryminacją, o których 
mowa w art. 2 lit. b) i w stopniu 
odpowiadającym tym zadaniom, 
uwzględniając fakt, że nadrzędnymi celami 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn ustanowionego 
rozporządzeniem (WE) nr 1922/2006 są 
wzmacnianie i przyczynianie się do 
promocji równości płci, w tym również 
uwzględniania problematyki płci we 
wszystkich politykach Wspólnoty oraz 
wynikających z nich politykach krajowych, 
oraz zwalczanie dyskryminacji ze względu 
na płeć, a także podnoszenie poziomu 
świadomości obywateli UE w zakresie 
problematyki równości mężczyzn i kobiet 
poprzez dostarczanie wsparcia technicznego 
instytucjom Wspólnoty, w szczególności 
Komisji, oraz organom państw 
członkowskich.

3. Agencja zajmuje się sprawami 
dotyczącymi dyskryminacji ze względu na 
płeć w stopniu odpowiadającym jej 
zadaniom, jakie należy realizować w 
zakresie ogólnych problemów związanych z 
dyskryminacją, o których mowa w art. 2 
lit. b) oraz w poszanowaniu potrzeby 
włączenia kwestii równości płci do 
ogólnego podejścia UE do praw 
podstawowych, uwzględniając fakt, że 
nadrzędnymi celami Europejskiego Instytutu 
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
ustanowionego rozporządzeniem (WE) 
nr 1922/2006 są wzmacnianie i 
przyczynianie się do promocji równości płci, 
w tym również uwzględniania problematyki 
płci we wszystkich politykach Wspólnoty 
oraz wynikających z nich politykach 
krajowych, oraz zwalczanie dyskryminacji 
ze względu na płeć, a także podnoszenie 
poziomu świadomości obywateli UE w 
zakresie problematyki równości mężczyzn i 
kobiet poprzez dostarczanie wsparcia 
technicznego instytucjom Wspólnoty, w 
szczególności Komisji, oraz organom 
państw członkowskich.
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