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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je eden najpomembnejših institucionalnih akterjev Evropske unije pri 
spodbujanju in varstvu temeljnih in človekovih pravic v Evropski uniji in izven nje. Agencija 
za temeljne pravice je bila z veliko zamude ustanovljena februarja 2007, vendar ne more 
učinkovito delovati, ker večletni program še ni bil sprejet in mesto direktorja še vedno ni 
zapolnjeno. Nemudoma je treba ukrepati, da se imenuje direktorja agencije, Evropski 
parlament pa bi moral sodelovati pri tem postopku. Odbor za zunanje zadeve poziva 
Komisijo, naj sprejme vse ustrezne ukrepe, da popravi ta položaj.

Kot je navedeno v Uredbi Sveta (ES št. 1687/2007), sprejeti 15. februarja 2007, je glavna 
naloga agencije pomagati institucijam EU in njenim državam članicam, da pri delovanju na 
področjih uporabe zakonodaje EU izpolnjujejo svoje dolžnosti v skladu z zakonodajo EU in 
Skupnosti ter v svojih politikah spoštujejo temeljne pravice. Te temeljne pravice se zlasti 
odražajo v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, pri čemer gre upoštevati status listine 
in razlage, ki jo spremljajo. Po členu 5 te uredbe bo tematska področja dejavnosti agencije 
določil Svet z večletnim programom.

Glavni cilji pripravljavca mnenja so naslednji:

opozarja na resolucijo Evropskega parlamenta o spodbujanju in varstvu temeljnih pravic in 
vlogi nacionalnih in evropskih ustanov, vključno z Agencijo za temeljne pravice, ter zlasti na 
njegove predloge o širitvi načel varstva človekovih pravic izven Evropske unije;

podpira ukrepe za preprečevanje podvajanja dela in za zagotavljanje ustreznega usklajevanja 
dejavnosti z mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na tem področju (npr. OVSE, ZN in še 
posebej Svet Evrope);

meni, da je dialog o človekovih pravicah zelo pomemben za odnose Unije s tretjimi državami; 
pozdravlja dejstvo, da je agencija odprta za sodelovanje z državami kandidatkami; ponavlja, 
da območja stabilnosti, varnosti in blaginje ni mogoče ustvariti brez dialoga s sosednjimi 
državami o vprašanjih človekovih pravic in demokracije ter da bi morale na tem področju 
učinkoviteje sodelovati različne institucije;

meni, da bi morala agencija – ko bo začela veljati reformna pogodba – pomagati visokemu 
predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter da se bo ta položaj oblikoval 
zlasti, ko bo govora o sodelovanju s tretjimi državami na področju dialoga o človekovih 
pravicah, priseljevanja, organiziranega kriminala ali trgovine z ljudmi.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) Agencija bi morala redno poročati 
Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe 2
Člen 2, točka (f)

(f) asylum; (f) azil, vključno z vprašanjem prisilnega 
vračanja;

Predlog spremembe 3
Člen 2, točka (j a) (novo)

(ja) posledice protiterorističnih ukrepov za 
temeljne pravice v Evropski uniji;

Predlog spremembe 4
Člen 2, točka (j b) (novo)

(jb) vprašanje človekovih pravic v 
trgovinski in razvojni politiki EU ter njenih 
odnosih s tretjimi državami.

Predlog spremembe 5
Člen 3, odstavek 2 a (novo)

2a. Agencija aktivno sodeluje z državami 
kandidatkami na področju temeljnih 
pravic, da olajša njihovo usklajevanje s 
pravom Skupnosti.

Predlog spremembe 6
Člen 3, odstavek 3
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3. Agencija bo obravnavala vprašanja, 
povezana z diskriminacijo zaradi spola samo 
delno in v ustreznem obsegu glede na delo, 
ki ga mora opraviti v zvezi s splošnimi 
vprašanji o diskriminaciji iz člena 2(b) ob 
upoštevanju, da so splošni cilji Evropskega 
inštituta za enakost spolov, ustanovljenega z 
Uredbo (ES) št. 1922/2006, prispevati k 
spodbujanju in krepitvi načela enakosti 
spolov, vključno z integracijo načela 
enakosti spolov v vse politike Skupnosti ter 
v s tem povezane nacionalne politike, in boja 
proti diskriminaciji zaradi spola ter 
ozaveščati državljane EU glede enakosti 
spolov z zagotavljanjem tehnične pomoči 
institucijam skupnosti, zlasti Komisiji in 
organom držav članic.

3. Agencija bo obravnavala vprašanja, 
povezana z diskriminacijo zaradi spola v 
ustreznem obsegu, glede na delo, ki ga mora 
opraviti v zvezi s splošnimi vprašanji o 
diskriminaciji iz člena 2(b) in z ozirom na 
potrebo po vključitvi vprašanja enakosti 
med spoloma v splošen pristop EU k 
temeljnim pravicam, ob upoštevanju, da so 
splošni cilji Evropskega inštituta za enakost 
spolov, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 
1922/2006, prispevati k spodbujanju in 
krepitvi načela enakosti spolov, vključno z 
integracijo načela enakosti spolov v vse 
politike Skupnosti ter v s tem povezane 
nacionalne politike, in boja proti 
diskriminaciji zaradi spola ter ozaveščati 
državljane EU glede enakosti spolov z 
zagotavljanjem tehnične pomoči institucijam 
skupnosti, zlasti Komisiji in organom držav 
članic.
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