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KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentet har varit en av de viktigaste institutionella EU-aktörerna i arbetet för att 
främja och skydda grundläggande och mänskliga rättigheter inom och utanför Europeiska 
unionen. Byrån inrättades sent omsider i februari 2007. Den kan emellertid inte fungera 
effektivt eftersom det fleråriga ramprogrammet fortfarande inte godkänts och tjänsten som 
direktör ännu inte blivit tillsatt. Omedelbara åtgärder bör vidtas för att se till att byrån får en 
direktör och i den processen bör Europaparlamentet involveras. Utrikesutskottet uppmanar 
kommissionen att vidta alla tänkbara åtgärder för att korrigera den situation som nu råder.

Byråns främsta uppgift, såsom fastställd i rådets förordning som antogs den 15 februari 2007 
(nr 1687/2007/EG), är att bistå EU:s institutioner och medlemsstater – när dessa agerar inom 
ramen för gemenskapsrätten – att uppfylla sina skyldigheter enligt EU:s och gemenskapens 
lagstiftning när det gäller att i den politik som de för respektera grundläggande rättigheter. De 
här grundläggande rättigheterna kommer särskilt till uttryck i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna, med hänsyn tagen till stadgans status och de efterföljande 
förklaringarna. Enligt artikel 5 i förordningen kommer byråns tematiska verksamhetsområden 
att fastställas av rådet genom ett flerårigt program.

Föredraganden önskar framför allt fokusera på följande:

Europaparlamentet hänvisar till resolutionen om att främja och skydda grundläggande 
rättigheter och mänskliga rättigheter, till den roll som de nationella institutionerna och 
EU-institutionerna spelar, inklusive byrån för grundläggande rättigheter, och särskilt till sitt
förslag om att sprida principerna om skydd av mänskliga rättigheter utanför unionens gränser.

Parlamentet stöder de åtgärder som vidtagits för att undvika överlappning av arbetet och 
garantera lämplig samordning av verksamheten tillsammans med internationella 
organisationer som verkar på området (till exempel OSSE, FN och – i synnerhet –
Europarådet).

Parlamentet anser att en dialog om mänskliga rättigheter är av stor betydelse för unionens 
förbindelser med tredje länder. Det välkomnar det faktum att byråns verksamhet är öppen för
deltagande från kandidatländer. Det upprepar att ett område med stabilitet, säkerhet och 
välstånd inte kan skapas utan en dialog med grannländerna om frågor i anslutning till 
mänskliga rättigheter och demokrati, och att olika institutioner bör samarbeta mer effektivt på 
det området.

Parlamentet anser att byrån bör bistå EU:s höga representant för utrikesfrågor och 
säkerhetspolitik så snart reformfördraget trätt i kraft och att detta är något som i synnerhet 
kommer att utvecklas i samarbete med tredje länder när det gäller dialog om mänskliga 
rättigheter, invandring, organiserad brottslighet och människohandel.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Rådets förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 7a (nytt)

(7a) Byrån skall regelbundet avge rapport 
inför Europaparlamentet.

Ändringsförslag 2
Artikel 2, led f

f) Asylfrågor. f) Asylfrågor, inklusive frågan om 
ofrivilligt återvändande.

Ändringsförslag 3
Artikel 2, led ja (nytt)

ja) Konsekvenser av terroristbekämpande 
åtgärder med tanke på de grundläggande 
rättigheterna inom Europeiska unionen.

Ändringsförslag 4
Artikel 2, led jb (nytt)

jb) Frågan om mänskliga rättigheter i EU:s 
politik för handel och utveckling och i dess
förbindelser med tredje länder.
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Ändringsförslag 5
Artikel 3, punkt 2a (ny)

2a. Byrån skall aktivt samarbeta med 
kandidatländerna på området för 
grundläggande rättigheter i syfte att 
underlätta deras anpassning till 
gemenskapens lagstiftning.

Ändringsförslag 6
Artikel 3, punkt 3

3. Byrån ska behandla frågor rörande 
diskriminering på grund av kön endast som 
en del av och i den mån det är relevant för 
dess arbete när det gäller de allmänna frågor 
rörande diskriminering som avses i 
artikel 2.b, med beaktande av att de 
övergripande målen för Europeiska 
jämställdhetsinstitutet, som inrättats genom 
förordning (EG) nr 1922/2006, ska vara att 
bidra till och stärka jämställdhet, inbegripet 
integrering av ett jämställdhetsperspektiv i 
all gemenskapspolitik och nationell politik 
som följer av denna, att bekämpa 
könsdiskriminering samt öka medvetenheten 
om jämställdhetsfrågor bland 
EU-medborgarna genom att tillhandahålla 
tekniskt stöd till kommissionen och 
medlemsstaternas myndigheter.

3. Byrån ska behandla frågor rörande 
diskriminering på grund av kön i den mån 
det är relevant för dess arbete när det gäller 
de allmänna frågor rörande diskriminering 
som avses i artikel 2 b, med respekt för 
behovet att integrera frågan om 
jämställdhet mellan kvinnor och män i 
EU:s övergripande syn på grundläggande 
rättigheter, med beaktande av att de 
övergripande målen för Europeiska 
jämställdhetsinstitutet, som inrättats genom 
förordning (EG) nr 1922/2006, ska vara att 
bidra till och stärka jämställdhet, inbegripet 
integrering av ett jämställdhetsperspektiv i 
all gemenskapspolitik och nationell politik 
som följer av denna, att bekämpa 
könsdiskriminering samt öka medvetenheten 
om jämställdhetsfrågor bland 
EU-medborgarna genom att tillhandahålla 
tekniskt stöd till kommissionen och 
medlemsstaternas myndigheter.
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