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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky parlament je jedným z najdôležitejších inštitucionálnych aktérov, pokiaľ ide 
o podporu a ochranu základných a ľudských práv v rámci Európskej únie a mimo nej. 
S veľkým oneskorením bola agentúra napokon zriadená vo februári 2007. Nemôže však 
efektívne fungovať, pretože viacročný program sa doposiaľ prijal a miesto riaditeľa nie je 
stále obsadené. Bezodkladne by sa mali podniknúť kroky vedúce k menovaniu riaditeľa, 
pričom do tohto procesu by sa mal zapojiť Európsky parlament. Výbor pre zahraničné veci 
vyzýva Komisiu, aby prijala všetky príslušné opatrenia na nápravu tejto situácie.

Podľa nariadenia Rady prijatého 15. februára 2007 ((ES) č. 168/2007) je hlavnou úlohou 
agentúry poskytovať inštitúciám EÚ a jej členským štátom, konajúcim v rozsahu pôsobnosti 
právnych predpisov Spoločenstva, pomoc pri plnení povinnosti dodržiavať vo svojich 
politikách základné práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ a Spoločenstva. Tieto 
základné práva sú zachytené predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie, pričom 
treba zohľadniť jej štatút a pripojené vysvetlenie. Podľa článku 5 nariadenia Rada vymedzuje 
tematické oblasti činnosti agentúry prostredníctvom viacročného programu.

Hlavné ciele spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko:

poukazuje na uznesenie Európskeho parlamentu o podpore a ochrane základných a ľudských 
práv: úlohu vnútroštátnych a európskych inštitúcií vrátane Agentúry pre základné práva 
a najmä návrhy na rozšírenie zásad ochrany ľudských práv za hranicami Únie;

podporuje opatrenia prijaté s cieľom zabrániť duplicite práce a zabezpečiť náležitú 
koordináciu činností s medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v tejto oblasti (napr. 
s OBSE, OSN a najmä Radou Európy);

je toho názoru, že dialóg o ľudských právach ma značný význam pre vzťahy Únie s tretími 
krajinami; víta skutočnosť, že agentúra je otvorená pre účasť kandidátskych krajín; opätovne 
zdôrazňuje, že priestor stability, bezpečnosti a prosperity nie je možné vytvoriť 
bez nadviazania dialógu so susednými krajinami o otázkach ľudských práv a demokracie a že 
v tejto oblasti by mali jednotlivé inštitúcie účinnejšie spolupracovať;

domnieva sa, že agentúra by mala poskytovať pomoc vysokému splnomocnencovi EÚ 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku hneď, ako reformná zmluva nadobudne účinnosť 
a vytvorí sa táto funkcia, najmä čo sa týka spolupráce s tretími krajinami v oblasti dialógu 
o ľudských právach, ako aj v oblasti prisťahovalectva, organizovaného zločinu 
a obchodovania s ľuďmi.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:
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Text predložený Radou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 7a (nové)

(7a) Agentúra pravidelne informuje 
Európsky parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 2 písmeno f)

(f) azyl; (f) azyl vrátane otázky núteného návratu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 2 písmeno ja) (nové)

(ja) vplyv opatrení v oblasti boja 
proti terorizmu na základné práva v rámci 
Európskej únie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 2 písmeno jb) (nové)

(jb) otázka ľudských práv v obchodných 
a rozvojových politikách EÚ a jej vzťahoch 
s tretími krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 odsek 2a (nový)

2a. Agentúra aktívne spolupracuje 
s kandidátskymi krajinami v oblasti 
základných práv s cieľom uľahčiť ich 
zbližovanie s právom Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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Článok 3 odsek 3

3. Agentúra sa zaoberá otázkami týkajúcimi 
sa diskriminácie na základe pohlavia len 
čiastočne a v rozsahu, ktorý je relevantný 
pre jej činnosť vykonávanú v súvislosti so 
všeobecnými otázkami diskriminácie
uvedenými v článku 2 písm. b), pričom 
zohľadňuje, že celkovými cieľmi 
Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť 
zriadeného nariadením (ES) č. 1922/2006 je 
prispievať k presadzovaniu rodovej rovnosti 
a posilňovať ju pri uplatňovaní hľadiska 
rodovej rovnosti vo všetkých politikách 
Spoločenstva a následne vo vnútroštátnych 
politikách, bojovať proti diskriminácii na 
základe pohlavia, a zvyšovať povedomie 
občanov EÚ v súvislosti s rodovou 
rovnosťou poskytovaním technickej pomoci 
inštitúciám Spoločenstva, predovšetkým 
Komisii a orgánom členských štátov.

3. Agentúra sa zaoberá otázkami týkajúcimi 
sa diskriminácie na základe pohlavia 
v rozsahu, ktorý je relevantný pre jej činnosť 
vykonávanú v súvislosti so všeobecnými 
otázkami diskriminácie uvedenými v článku 
2 písm. b), a so zreteľom na potrebu 
začleniť otázku rodovej rovnosti 
do celkového prístupu EÚ k základným 
právam, pričom zohľadňuje, že celkovými 
cieľmi Európskeho inštitútu pre rodovú 
rovnosť zriadeného nariadením (ES) 
č. 1922/2006 je prispievať k presadzovaniu
rodovej rovnosti a posilňovať ju pri 
uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti vo 
všetkých politikách Spoločenstva a následne 
vo vnútroštátnych politikách, bojovať proti 
diskriminácii na základe pohlavia, a 
zvyšovať povedomie občanov EÚ v 
súvislosti s rodovou rovnosťou 
poskytovaním technickej pomoci inštitúciám 
Spoločenstva, predovšetkým Komisii a 
orgánom členských štátov.
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