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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Magda Kósáné Kovács

Ændringsforslag 14
Betragtning 2

(2) Rammen bør omfatte bekæmpelse af 
racisme, fremmedhad og intolerance i 
forbindelse hermed, som er blandt de 
tematiske områder for agenturets arbejde. 

(2) Rammen bør omfatte bekæmpelse af 
racisme, fremmedhad og intolerance i 
forbindelse hermed, som er blandt de 
tematiske områder for agenturets arbejde, 
samt beskyttelse af rettighederne for 
personer, der tilhører etniske eller 
nationale mindretal.

Or. en

Begrundelse

Betragtning 10 i Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 påpeger, at ikke kun racisme, 
fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed skal omfattes af agenturets permanente 
program, men også beskyttelse af rettighederne for personer, der tilhører mindretal.
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Ændringsforslag af Magda Kósáné Kovács

Ændringsforslag 15
Betragtning 6 a (ny)

(6a) I lyset af Rådets erklæring om 
områderne retsligt samarbejde og 
politisamarbejde i straffesager (Afsnit VI i 
EU-traktaten) kan EU's institutioner og 
medlemsstaterne om nødvendigt og på 
frivillig basis benytte sig af agenturets 
ekspertise inden for også disse områder.  

Or. en

Begrundelse

Rådet afviste Kommissionens forslag om at give Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder beføjelser til at lade dets aktiviteter omfatte de områder, som der 
henvises til i EU-traktatens afsnit VI, men det vedtog dog en erklæring, som giver EU's 
institutioner og medlemsstaterne mulighed for at anmode agenturet om at yde ekspertise 
inden for også disse områder.

Ændringsforslag af Sophia in 't Veld

Ændringsforslag 16
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Det er nødvendigt at sikre, at EU's 
institutioner og alle medlemsstaterne 
overholder alle internationale 
menneskerettighedskonventioner.

Or. en
Ændringsforslag af Kinga Gál

Ændringsforslag 17
Artikel 1 a (ny)

Artikel 1a
Opgaver

Agenturet kan udarbejde og offentliggøre 
konklusioner om og holdninger til 
tematiske områder, der ikke er omfattet af 
artikel 2, hvis der er tale om usædvanlige 
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og tvingende omstændigheder. 

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til sammenhæng med indholdet af ordførerens ændringsforslag 7, ifølge hvilket 
agenturet kan påtage sig opgaver inden for tematiske områder, der ikke er omfattet af stk. 2, 
er det nødvendigt at nævne det igen under underoverskriften "Opgaver".

Ændringsforslag af Marco Cappato, Ignasi Guardans Cambó

Ændringsforslag 18
Artikel 1 a (ny)

Artikel 1a
Udbredelse af oplysninger om 

menneskerettigheder
Agenturet skal formidle relevante, 
objektive, pålidelige og sammenlignelige 
oplysninger og data, herunder resultater af 
forskning og overvågning indberettet af 
medlemsstater, EU-institutioner samt -
organer, -kontorer og -agenturer, 
forskningscentre, nationale organer, ikke-
statslige organisationer, tredjelande og 
internationale organisationer, og navnlig 
af kompetente organer under Europarådet 
og under behørig hensyntagen til FN's 
menneskerettighedsorganer på områder, 
der er relevante for medlemsstaternes 
internationale forpligtelser.

Or. en

Begrundelse

Erfaringen har vist. at der er et stærkt potentiale for indbyrdes styrkelse af aktiviteter på 
menneskerettighedsområdet mellem europæiske menneskerettighedsorganer og FN's 
menneskerettighedsorganer, og opmærksomhed på udviklingen og holdningerne inden for 
FN's organer ville give agenturet mulighed for at bistå medlemsstaterne med at opfylde hele 
omfanget af deres forpligtelser på menneskerettighedsområdet på en sammenhængende måde. 
Dette kan også styrke effektiviteten hos FN's menneskerettighedsorganer.
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Ændringsforslag af Marco Cappato, Ignasi Guardans Cambó

Ændringsforslag 19
Artikel 2, indledning

De tematiske områder er som følger: Agenturet skal i sit arbejde inden for 
følgende tematiske områder søge at 
identificere de økonomiske, sociale og 
kulturelle faktorer, der bidrager til 
respekten for menneskerettigheder på de 
pågældende områder, eller som udgør 
hovedårsagerne til krænkelser af 
menneskerettighederne:

Or. en

Begrundelse

En effektiv beskyttelse af menneskerettighederne, herunder fremme af ligestilling og 
bekæmpelse af forskelsbehandling, kræver en forståelse af de økonomiske, sociale og 
kulturelle faktorer, der gør, at rettighederne respekteres, og handling for at behandle disse 
faktorer, når de udgør grundlæggende årsager til krænkelser.

Ændringsforslag af Magda Kósáné Kovács

Ændringsforslag 20
Artikel 2, litra a

a) racisme, fremmedhad og intolerance i 
forbindelse hermed

a) racisme, fremmedhad og intolerance i 
forbindelse hermed samt beskyttelse af 
rettighederne for personer, der tilhører 
etniske eller nationale mindretal

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen til æf. 14.
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Ændringsforslag af Tatjana Ždanoka

Ændringsforslag 21
Artikel 2, litra a

a) racisme, fremmedhad og intolerance i 
forbindelse hermed

a) racisme, fremmedhad og intolerance i 
forbindelse hermed samt respekt for 
rettighederne for personer, der tilhører 
etniske eller nationale mindretal, herunder 
romaerne

Or. en

Begrundelse

Respekten for personer, der tilhører minoriteter, er en grundlæggende værdi for EU.  For 
nylig viste episoder i Italien, at en sådan respekt bør prioriteres. En formel tilgang til 
bekæmpelsen af forskelsbehandling fører ikke nødvendigvis til en fuld og effektiv ligestilling.

Ændringsforslag af Tatjana Ždanoka

Ændringsforslag 22
Artikel 2, litra b

b) forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
eller af personer, der tilhører mindretal

forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder, seksuel orientering, social 
oprindelse, genetiske anlæg, sprog, 
politiske eller andre anskuelser, fødsel, 
nationalitet eller tilhørsforhold til mindretal 
og enhver kombination af disse grunde 
(forskellige former for forskelsbehandling)

Or. en

Begrundelse

Recital 9 of the Council Regulation (EC) No 168/2007 of 15 February 2007 establishing a 
European Union Agency for Fundamental Rights stipulates that the Agency should refer in 
its work to fundamental rights as reflected in particular in the Charter of Fundamental 
Rights. Article 21 of the Charter contains wider list of prohibited grounds than Article 13 of 
the Treaty establishing the European Community. Therefore full list of grounds should be 
reproduced. 

It is important that the Agency analyses and looks in detail at the notion of multiple 
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discrimination. People cannot easily be categorised into different groups of society. Often, 
people find themselves discriminated against and are unsure as to the precise reason or 
reasons why.

Ændringsforslag af Kinga Gál

Ændringsforslag 23
Artikel 2, litra b

b) forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering eller 
af personer, der tilhører mindretal

b) forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering eller 
af personer, der tilhører traditionelle 
nationale og sproglige mindretal og enhver 
kombination af disse grunde (forskellige 
former for forskelsbehandling)

Or. en

Begrundelse

Opremsningen i den første del af sætningen omfatter alle andre typer mindretal end 
traditionelle nationale og sproglige mindretal.  Det er meget vigtigt at rette denne 
forsømmelse.

Ændringsforslag af Mary Lou McDonald og Bairbre de Brún

Ændringsforslag 24
Artikel 2, litra b

b) forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering eller 
af personer, der tilhører mindretal

b) forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
sprog, handicap, alder eller seksuel 
orientering eller af personer, der tilhører 
mindretal og enhver kombination af disse 
grunde (forskellige former for 
forskelsbehandling)

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til sammenhæng med artikel 21, stk. 1, i chartret om grundlæggende rettigheder, 
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som omfatter forskelsbehandling på grund af sprog, bør sprog indsættes i denne klausul.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 25
Artikel 2, litra b

b) forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering eller 
af personer, der tilhører mindretal

b) forskelsbehandling på grund af social 
oprindelse og status, køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro eller idéer, 
handicap, alder eller seksuel orientering eller 
af personer, der tilhører mindretal og enhver 
kombination af disse grunde (forskellige 
former for forskelsbehandling)

Or. en

Begrundelse

Mange interessegrupper og ngo'er og EU-institutionerne beskæftiger sig med social 
udstødelse, og det er omfattet af chartret om grundlæggende rettigheder.  Da social 
udstødelse kan være et resultat af forskelsbehandling på grund af social status, bør det derfor 
indsættes. Men selv ud over definitionen af social udstødelse udgør forskelsbehandling på 
grund af social status en lige så dominerende form for forskelsbehandling i Fællesskabet og 
bør respekteres og behandles, igen af hensyn til sammenhæng med chartret om 
grundlæggende rettigheder (kapitel 3).

Ændringsforslag af Sophia in 't Veld

Ændringsforslag 26
Artikel 2, litra c

c) kompensation til ofre, forebyggelse af 
kriminalitet og tilknyttede aspekter, som er 
relevante for borgernes sikkerhed

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 27
Artikel 2, litra c
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c) kompensation til ofre, forebyggelse af 
kriminalitet og tilknyttede aspekter, som er 
relevante for borgernes sikkerhed

c) kompensation til ofre, forebyggelse af 
kriminalitet og tilknyttede aspekter, som er 
relevante for personers sikkerhed

Or. en

Begrundelse

Ordet borgerne bør erstattes af personer for at afspejle Unionens og medlemsstaternes 
forpligtelse vedrørende grundlæggende rettigheder til at beskytte alle personer under deres 
jurisdiktion uanset deres nationalitet. Endvidere sikrer ordet personer grundlæggende 
rettigheder til særlige grupper, såsom dem, der besøger eller opholder sig midlertidigt inden 
for Unionens grænser eller hjemløse folk.

Ændringsforslag af Magda Kósáné Kovács

Ændringsforslag 28
Artikel 2, litra c a (nyt)

ca) sociale rettigheder

Or. en

Begrundelse

De sociale rettigheder spiller en vigtig rolle i chartret om grundlæggende rettigheder og i de 
europæiske borgeres dagligdag. Derfor bør de indsættes i den flerårige ramme. 

Ændringsforslag af Sophia in 't Veld

Ændringsforslag 29
Artikel 2, litra g

g) visum og grænsekontrol udgår

Or. en

Ændringsforslag af Ioannis Varvitsiotis

Ændringsforslag 30
Artikel 2, litra c
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c) kompensation til ofre, forebyggelse af 
kriminalitet og tilknyttede aspekter, som er 
relevante for borgernes sikkerhed

c) rettigheder for og støtte og kompensation 
til ofre, forebyggelse af kriminalitet og 
tilknyttede aspekter, som er relevante for 
personers sikkerhed, herunder ofre for 
menneskehandel

Or. el

Begrundelse

Der kan ikke opnås sikkerhed i EU, hvis den kun ydes til borgerne og ikke til enhver person, 
der opholder sig på EU's område. Tilmed angår menneskehandel, som vækker alvorlig 
bekymring hos Europa-Parlamentet, ofte personer, som ikke er EU-borgere.

Ændringsforslag af Sophia in 't Veld

Ændringsforslag 31
Artikel 2, litra h

h) deltagelse i den demokratiske proces i 
EU

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Tatjana Ždanoka

Ændringsforslag 32
Artikel 2, litra i

i) menneskerettighedsanliggender og 
informationssamfundet og

i) grundlæggende rettigheder, beskyttelse af 
privatlivets fred, særlig af personlige data 
og informationssamfundet og bekæmpelse 
af internetkriminalitet

Or. en

Ændringsforslag af Sophia in 't Veld

Ændringsforslag 33
Punkt 2, litra j a (nyt)
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ja) privatlivets fred og beskyttelse af 
personlige data 

Or. en

Ændringsforslag af Tatjana Ždanoka

Ændringsforslag 34
Artikel 2, litra i a (nyt)

ia) grundlæggende rettigheder i forbindelse 
med foranstaltninger til og politikker om 
bekæmpelse af terrorisme

Or. en

Ændringsforslag af Ioannis Varvitsiotis

Ændringsforslag 35
Artikel 2, litra j

j) adgang til et effektivt og uafhængigt 
retsvæsen.

j) adgang til et effektivt og uafhængigt 
retsvæsen, også hvad angår anklagede og 
mistænkte personers rettigheder

Or. el

Begrundelse

En specifik omtale af disse personers rettigheder er af afgørende betydning for EU's image 
som et retsfællesskab. 

Ændringsforslag af Tatjana Ždanoka

Ændringsforslag 36
Artikel 2, litra j

j) adgang til et effektivt og uafhængigt 
retsvæsen.

j) lige rettigheder for alle for loven, adgang 
til et effektivt og uafhængigt retsvæsen, 
særlig den sigtedes rettigheder og 
proceduremæssige rettigheder
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Or. en

Ændringsforslag af Stavros Lambrinidis

Ændringsforslag 37
Artikel 2, litra j

j) adgang til et effektivt og uafhængigt 
retsvæsen.

j) adgang til et effektivt og uafhængigt 
retsvæsen, hvad angår anklagede og 
mistænkte personers rettigheder

Or. el

Ændringsforslag af Íñigo Méndez de Vigo

Ændringsforslag 38
Punkt 2, litra j a (nyt)

ja) ekstrem fattigdom og social udstødelse

Or. es

Begrundelse

La pobreza extrema constituye une violación de los derechos humanos y una afrenta 
intolerable a la dignidad humana  (Résolution du 04.10.2001, PE doc.B5-0616, 0627, 0635, 
0644 et 0654/2001). No es posible ignorar la realidad de millones de europeos que no tienen 
un acceso real a los derechos fundamentales a causa de la pobreza extrema en la que son 
condenados a vivir. Esto se apoya en los siguientes textos legales: art 21y 34 Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea; art 30 de la Carta Social Europea Revisada; 
"Informe sobre los derechos humanos y la pobreza extrema", del Sr.Leandro Despouy 1996 
para Commision de Derechos Humanos de la ONU; Definición de pobreza extrema dada por 
Joseph Wresinski en el Informe del Consejo Económico y Social (Francia, febrero 1987);  
Resolución de la Sub Comision  por la Promoción y la protección des los Derechos Humanos 
de la ONU, agosto 2006 "Los Principios Directores: pobreza extrema y derechos humanos".

Ændringsforslag af Martine Roure

Ændringsforslag 39
Punkt 2, litra j a (nyt)

ja) sociale rettigheder, særlig retten til 
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arbejde og bolig

Or. fr

Ændringsforslag af Ioannis Varvitsiotis

Ændringsforslag 40
Punkt 2, litra j a (nyt)

ja) sociale rettigheder, særlig vedrørende 
arbejde

Or. el

Begrundelse

En specifik omtale af disse rettigheder er også af afgørende betydning for EU's image. 

Ændringsforslag af Stavros Lambrinidis

Ændringsforslag 41
Artikel 2, litra j a (nyt)

ja) sociale rettigheder, særlig vedrørende 
arbejde

Or. el

Ændringsforslag af Stavros Lambrinidis

Ændringsforslag 42
Artikel 2, litra j b (nyt)

jb) ligestilling mellem mænd og kvinder 
som en horisontal målsætning i alle 
tematiske områder

Or. el
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Ændringsforslag af Sophia in 't Veld

Ændringsforslag 43
Artikel 2, litra j b (nyt)

jb) homofobi og homofobisk vold

Or. en

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 44
Artikel 3, stk. 3

Agenturet beskæftiger sig kun med 
spørgsmål vedrørende forskelsbehandling på 
grund af køn som led i og i den udstrækning, 
det er relevant for det arbejde, der skal 
udføres om generelle spørgsmål om 
forskelsbehandling, som omhandlet i artikel 
2, litra b), under hensyntagen til, at de 
overordnede mål for Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, 
der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 
1922/2006, er at bidrage til og styrke 
fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder, herunder integration af 
ligestillingsaspektet i alle 
fællesskabspolitikker og de heraf følgende 
nationale politikker, og til bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grundlag af køn og til 
at øge EU-borgernes bevidsthed om 
ligestilling ved at yde teknisk bistand til 
Fællesskabets institutioner, særlig 
Kommissionen, og medlemsstaternes 
myndigheder.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag af Stavros Lambrinidis

Ændringsforslag 45
Artikel 3, stk. 3

3. Agenturet beskæftiger sig kun med 
spørgsmål vedrørende forskelsbehandling 
på grund af køn som led i og i den 
udstrækning, det er relevant for det 
arbejde, der skal udføres om generelle 
spørgsmål om forskelsbehandling, som 
omhandlet i artikel 2, litra b), under 
hensyntagen til, at de overordnede mål for 
Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder, der blev oprettet 
ved forordning (EF) nr. 1922/2006, er at 
bidrage til og styrke fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder, herunder 
integration af ligestillingsaspektet i alle 
fællesskabspolitikker og de heraf følgende 
nationale politikker, og til bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grundlag af køn og til 
at øge EU-borgernes bevidsthed om 
ligestilling ved at yde teknisk bistand til 
Fællesskabets institutioner, særlig 
Kommissionen, og medlemsstaternes 
myndigheder.

3. Agenturet beskæftiger sig kun med 
spørgsmål vedrørende ligestilling mellem 
mænd og kvinder som et horisontalt emne 
og en horisontal målsætning i henhold til 
EF-traktatens artikel 3, stk. 2, og 
forordning (EF) nr. 168/2007, under 
hensyntagen til, at de overordnede mål for 
Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder, der blev oprettet 
ved forordning (EF) nr. 1922/2006, er at 
bidrage til og styrke fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder, herunder 
integration af ligestillingsaspektet i alle 
fællesskabspolitikker og de heraf følgende 
nationale politikker, og til bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grundlag af køn og til 
at øge EU-borgernes bevidsthed om 
ligestilling ved at yde teknisk bistand til 
Fællesskabets institutioner, særlig 
Kommissionen, og medlemsstaternes 
myndigheder.

Or. el

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 46
Artikel 3, stk. 4 a (nyt)

4a. Agenturets flerårige ramme 
underminerer eller omgår under ingen 
omstændigheder Europarådets arbejde og 
Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols domme.

Or. en
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Begrundelse

Agenturet for Grundlæggende Rettigheder er et agentur og ikke en institution. Derfor må det 
sikres, at agenturet vil supplere Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols rolle, og at 
dets myndighed ikke vil underminere eller omgå Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols myndighed.
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