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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The European Parliament has been one of the most important EU institutional actors in the 
promotion and protection of fundamental and human rights within and outside the European 
Union. Long overdue, the Agency was finally created in February 2007.  However, the 
Agency cannot function effectively due to the facts that the Multiannual programme has not 
yet been accepted and the post for a director has still not been filled. Steps should be taken 
immediately to provide a director and the European Parliament should be involved in that 
process. The Committee on Foreign Affairs calls on the Commission to take all appropriate 
measures in order to correct this situation.

As stated in the Council Regulation adopted on 15 February 2007, (EC No 16872007) the 
primary role of the Agency is to assist the EU institutions and its Member States, when acting 
within the scope of Community law, to comply with their duty under EU and Community law 
to respect fundamental rights in their policies.  These fundamental rights are reflected in 
particular in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, bearing in mind its 
status and the accompanying explanations. According to Article 5 of the Regulation, the 
thematic areas of activity of the Agency will be determined by the Council through a 
Multinational Programme.

The main objectives of the draftsperson are:

Refers to its resolution on promotion and protection of fundamental rights and human rights: 
the role of national and European institutions, including the Fundamental Rights Agency and 
in particular to its proposals on spreading the principles of the protection of human rights 
outside the Union;

Supports the measures undertaken in order to avoid duplication of work and in order to ensure 
appropriate coordination of activities with international organisations active in the field (e.g. 
the  OSCE, UN, and in particular, the Council of Europe);

Takes the view that dialogue on human rights is of significant importance for the Union's 
relations with third countries; Welcomes the fact that the Agency is open to the participation 
of candidate countries; Reiterates that the area of stability, security and prosperity cannot be 
created without dialogue with neighbourhood countries on issues of human rights and 
democracy and that in that field different institutions should cooperate more effectively;

Considers that the Agency should give assistance to the High Representative of the Union for 
Foreign Affairs and Security Policy, once the Reform Treaty comes into force and that this 
position will be created, in particular where cooperation with third countries in the fields of 
human rights dialogue, immigration, organised crime or human trafficking;

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 
interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Text propus de Consiliu Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 7a (nou)

(7a) Agenţia ar trebui să prezinte rapoarte  
în mod regulat Parlamentului European.

Amendamentul 2
Articolul 2 litera (f)

(f) dreptul la azil; (f) dreptul la azil, inclusiv problema 
returnării forţate;

Amendamentul 3
Articolul 2 litera (ja) (nouă)

(ja) implicaţiile măsurilor împotriva 
terorismului asupra drepturilor 
fundamentale în cadrul Uniunii Europene;

Amendamentul 4
Articolul 2 litera (jb) (nouă)

(jb) problema drepturilor omului în cadrul 
politicilor comerciale şi de dezvoltare ale 
UE şi al relaţiilor sale cu ţările terţe.

Amendamentul 5
Articolul 3 alineatul (2a) (nou)

(2a) Agenţia cooperează activ în domeniul 
drepturilor fundamentale cu ţările 
candidate, pentru a facilita alinierea 
acestora la dreptul comunitar.
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Amendamentul 6
Articolul 3 alineatul 3

(3) Agenţia examinează aspecte legate de 
discriminarea pe motive de sex numai ca 
parte a activităţii sale, în măsura în care este 
relevantă pentru activitatea referitoare la 
aspectele generale privind discriminarea 
menţionate la articolul 2 litera (b), luând în 
considerare faptul că obiectivele generale ale 
Institutul European pentru Egalitatea de 
Şanse între Bărbaţi şi Femei stabilit prin 
Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 trebuie să 
fie acelea de a contribui şi de a consolida 
promovarea egalităţii de şanse între bărbaţi 
şi femei, inclusiv abordarea integrată a 
egalităţii de şanse pentru bărbaţi şi femei în 
toate politicile comunitare şi în cele 
naţionale, de a combate discriminarea pe 
motive de sex şi de a sensibiliza cetăţenii UE 
cu privire la egalitatea de şanse între bărbaţi 
şi femei, oferind asistenţă tehnică 
instituţiilor comunitare, în special Comisiei 
şi autorităţilor naţionale.

(3) Agenţia examinează aspecte legate de 
discriminarea pe motive de sex numai ca 
parte a activităţii sale, în măsura în care este 
relevantă pentru activitatea referitoare la 
aspectele generale privind discriminarea 
menţionate la articolul 2 litera (b) şi având 
în vedere necesitatea integrării chestiunii 
egalităţii între bărbaţi şi femei în abordarea 
generală a UE cu privire la drepturile 
fundamentale, luând în considerare faptul că 
obiectivele generale ale Institutul European 
pentru Egalitatea de Şanse între Bărbaţi şi 
Femei stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 
1922/2006 trebuie să fie acelea de a 
contribui şi de a consolida promovarea 
egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei,
inclusiv abordarea integrată a egalităţii de 
şanse pentru bărbaţi şi femei în toate 
politicile comunitare şi în cele naţionale, de 
a combate discriminarea pe motive de sex şi 
de a sensibiliza cetăţenii UE cu privire la 
egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei, 
oferind asistenţă tehnică instituţiilor 
comunitare, în special Comisiei şi 
autorităţilor naţionale.
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