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1 OL L 53, 2007 2 22, p. 1.
2 Agentūra steigiama buvusio EUMC, įsteigto 1997 m. birželio 2 d. Tarybos reglamentu (EB) 

Nr. 1035/97 (OL L 151, 1997 6 10, p. 1, su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1652/2003, 
OL L 245, 2003 9 29, p. 33), vietoje.

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Pasiūlymo aplinkybės1)

Pasiūlymo pagrindas ir tikslai•

2007 m. vasario 15 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 168/2007 (toliau –
reglamentas)1, įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (toliau – Agentūra).
Agentūra veiklą pradėjo 2007 m. kovo 1 d.

Agentūros tikslas yra teikti pagalbą atitinkamoms Bendrijos ir jos valstybių narių
institucijoms, organams, biurams ir agentūroms, joms įgyvendinant Bendrijos teisę, ir dalytis 
patirtimi pagrindinių teisių srityje, siekiant joms padėti visapusiškai gerbti pagrindines teises, 
kai jos pagal savo atitinkamą kompetenciją imasi priemonių ar nustato veiklos kryptis.

Siekdama šio tikslo, Agentūra vykdo savo užduotis neperžengdama Bendrijos 
kompetencijos ribų, kaip nustatyta Europos bendrijos steigimo sutartyje, ir vykdydama savo 
užduotis remiasi pagrindinėmis teisėmis, kaip apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 
6 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją ir 
Europos socialinę chartiją. Šias pagrindines teises visų pirma atspindi Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartija, atsižvelgiant į jos statusą ir pridėtus paaiškinimus. Agentūrai 
pavesti uždaviniai susiję su informacijos bei duomenų rinkimu ir analize; konsultavimu 
teikiant ataskaitas ir nuomones; bendradarbiavimu su pilietine visuomene ir sąmoningumo 
ugdymu.

Pagal reglamento 5 straipsnį Agentūros veiklos temines sritis nustato Taryba, priimdama 
daugiametę programą. Neperžengdama šių teminių sričių ribų, Agentūra minėtas užduotis 
vykdo visiškai nepriklausomai. Tačiau tai nepažeidžia Europos Parlamento, Tarybos arba 
Komisijos prašymų pagal reglamento 4 straipsnio 1 dalies c ir d punktus, peržengiant šių
teminių sričių ribas, jei tai leidžia jos finansiniai ir žmogiškieji ištekliai.

Šio pasiūlymo tikslas yra nustatyti Agentūros daugiametę programą, kaip reikalaujama 
reglamento 5 straipsnyje.
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Bendrosios aplinkybės•

Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje nustatyti pagrindiniai daugiametės programos elementai, 
kurioje pirmiausia nurodyta, kad programa turėtų apimti penkerius metus. Antra, 
programos veiklos teminės sritys turi apimti kovą su rasizmu, ksenofobija ir susijusiu 
nepakantumu. Reglamento preambulėje paaiškinta, kad be rasizmo, ksenofobijos ir 
antisemitizmo reiškinių, Agentūros, kaip Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro2

teisių perėmėjos, veikla kaip svarbius pagrindinių teisių apsaugos elementus turėtų ir toliau 
apimti mažumoms priklausančių asmenų teisių apsaugą, taip pat lyčių lygybę.

Trečia, daugiametė programa turi atitikti Sąjungos prioritetus, deramai atsižvelgiant į
Europos Parlamento rezoliucijose ir Tarybos išvadose pateikiamas gaires pagrindinių teisių
srityje. Pastaraisiais metais Europos Parlamento rezoliucijose buvo nagrinėjamos šios sritys, 
susijusios su pagrindinėmis teisėmis3:

rasizmas ir ksenofobija;-

nediskriminavimas ir lygybė;-

diskriminacija dėl seksualinės orientacijos; homofobija Europoje;-

diskriminacija dėl negalios, su negalia susiję klausimai;-

saviraiškos laisvė, susirinkimų, susivienijimų ir minties laisvė; saviraiškos laisvė-
internete;

teisė dalyvauti rinkimuose vienodomis sąlygomis;-

teisė į mokslą, švietimo laisvę ir mergaičių bei moterų mokymą;-

solidarumas ir socialinės teisės;-

vaikų teisės;-

lyčių lygybė, moterų teisės, smurtas prieš moteris; moterų lyties organų žalojimas;-

prekyba žmonėmis;-

pilietinės teisės ir teisingumas;-

teisė į prieglobstį;-

imigracija; imigrantų integravimas;-

tautinių mažumų apsauga, mažumų teisės ir su romais susiję klausimai;-

pagarba kultūrų, religijų ir kalbų įvairovei;-

mirties bausmė;-

psichikos sveikata.-

Remiantis Europos Vadovų Tarybos pastarųjų metų susitikimų išvadomis4, Tarybos 
prioritetines gaires būtų galima išvardyti taip:

Europos migracijos politika, įskaitant integracijos ir prieglobsčio politiką;-
vizų klausimai ir sienų kontrolė;-
prekyba žmonėmis;-
lyčių lygybė;-
kova su terorizmu;-
jaunimas.-

Daugiametėje programoje turi būti deramai atsižvelgta į Agentūros finansinius ir žmogi
škuosius išteklius. Agentūros finansiniai ištekliai šios daugiametės programos laikotarpiu 
nustatyti finansinėje struktūroje, pridėtoje prie 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finans
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ų valdymo5 ir pateiktoje Komisijos 2008 m. sąmatos ataskaitos V dokumente 
„2008–2013 m. Finansinė programa“6.

Galiausiai, daugiametė programa turi apimti nuostatas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad jos 
veikla papildytų kitų Bendrijos ir Sąjungos organų, biurų ir agentūrų funkcijas, taip pat 
Europos Tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų pagrindinių teisių srityje vykdomą veiklą.
Su šia daugiamete programa labiausiai susiję Bendrijos organai ir agentūros yra Europos ly
čių lygybės institutas, įsteigtas Reglamentu (EB) Nr. 1922/20067, ir Europos duomenų
apsaugos priežiūros pareigūno pareigybė, įsteigta Reglamentu (EB) Nr. 45/20018.

Kadangi lyčių lygybės klausimus nagrinės Europos lyčių lygybės institutas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1922/2006 2 straipsnį, Agentūra ir Institutas sudarys susitarimo 
memorandumą, kai tik Institutas bus pajėgus užtikrinti tinkamą veiklos koordinavimą pagal 
reglamento 7 straipsnį.

Šie elementai sudaro kriterijus, kuriais turi būti grindžiama daugiametė programa, kartu su 
Agentūros uždaviniais pagal reglamento 3 straipsnį.

Konsultavimasis su suinteresuotosiomis šalimis ir poveikio vertinimas2)
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2004 m. spalio 25 d. Komisija paskelbė komunikatą dėl Pagrindinių teisių agentūros ir prad
ėjo viešas konsultacijas, per kurias taip pat buvo nagrinėjamas ir teminių sričių klausimas. 
Per konsultacijas raštu buvo gauta šimtas atsakymų. Atsakymus pateikė dešimt valstybių
narių, Europos ir tarptautinės institucijos, nacionalinės žmogaus teisių apsaugos, kovos su 
diskriminacija įstaigos ir įstaigos, dirbančios lygių galimybių klausimų srityje, universitetų d
ėstytojai, privatūs piliečiai ir beveik 60 nevyriausybinių organizacijų. Viešas svarstymas 
įvyko 2005 m. sausio 25 d. Buvo užregistruota daugiau kaip 200 dalyvių, atstovaujančių
pirmiau minėtoms suinteresuotosioms šalims. Suinteresuotosios šalys, su kuriomis buvo 
konsultuotasi, susitarė suteikti Agentūrai tam tikras temines prioritetines sritis ir visų pirma 
buvo paminėtos šios sritys:

diskriminacija (įskaitant darbo vietoje);-

duomenų apsauga;-

prieglobstis;-

imigracija;-

pagrindinių teisių įtraukimas į visas Bendrijos politikos sritis;-

aukų teisės;-

mažumų teisės;-

teisė kreiptis į teismą;-

kalinimo sąlygos;-

kovos su terorizmu priemonės;-

pagrindinės socialinės teisės;-

lyčių klausimai.-

Konsultacijos buvo poveikio vertinimo dalis9, per kurias buvo pritarta galimybei sukurti 
„stebėsenos ir vertinimo agentūrą, kuri specializuotųsi Sąjungos politikos klausimų srityje“. 

Ši galimybė buvo įgyvendinta reglamentu, kuriame pateikti daugelio sričių, kuriose 
labiausiai reikia Agentūros indėlio siekiant plėtoti Bendrijos politikos sritis, nustatymo 
kriterijai.

Be to, rengdama šį pasiūlymą, Komisija 2007 m. liepos 12–13 d. posėdyje konsultavosi su 
Pagrindinių teisių agentūros Valdančiąja taryba ir 2007 m. liepos 25 d. gavo raštiškas 
pastabas. Šiame pasiūlyme Komisija atsižvelgė į pastabas, pareikštas per konsultacijas.
Visus dokumentus, susijusius su konsultacijomis ir poveikio vertinimu, galima rasti šiuo 
adresu:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/fsj_rights_agency_en.htm .

Teisiniai pasiūlymo aspektai3)
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Siūlomų veiksmų santrauka•

Remdamasi reglamente nustatytais kriterijais, Komisija į Agentūros daugiametę programą
2007–2012 m. laikotarpiui siūlo įtraukti šias temines sritis:

a) rasizmas, ksenofobija ir susijęs nepakantumas;

b) diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus, seksualinės orientacijos arba dėl priklausymo mažumoms;

c) kompensacijos aukoms, nusikaltimų prevencija ir su piliečių saugumu susiję
aspektai;

d) vaikų apsauga, įskaitant vaiko teises;

e) imigracija ir migrantų integravimas;

f) prieglobstis;

g) vizos ir sienų kontrolė;

h) dalyvavimas Sąjungos demokratiniame funkcionavime;

i) žmogaus teisių klausimai, susiję su informacine visuomene;

j) teisė į veiksmingą ir nepriklausomą teisinę gynybą.

Sąrašas sudarytas pagal temas arba politikos sritis – tai suteiktų Agentūrai galimybę nagrin
ėti visas su pagrindinėmis teisėmis susijusias problemas, kurios gali atsirasti konkrečioje 
teminėje srityje. Šias temines sritis įtraukus į daugiametę programą, bus padarytas tam tikras 
poveikis visiems Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos skyriams ir iki atitinkamo 
skaičiaus apribotos teminės sritys.

Teisinis pagrindas•

Siūlomo Tarybos sprendimo teisinis pagrindas yra Tarybos reglamento (EB) Nr. 168/2007 
5 straipsnio 1 dalis.

Pasirinkta priemonė•

Siūlomos priemonės: Tarybos sprendimas, kuris yra tinkama teisinė priemonė Bendrijos
agentūros daugiametei programai nustatyti.

Poveikis biudžetui4)

Pasiūlymas neturi jokio tiesioginio poveikio ES biudžetui.
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Išsamus pasiūlymo paaiškinimas5)
Agentūros veiklos teminės sritys (2 straipsnis) suteikia Agentūrai galimybę nagrinėti-
visas su pagrindinėmis teisėmis susijusias problemas, kurios gali atsirasti konkrečioje 
teminėje srityje.

Rasizmas, ksenofobija ir susijęs nepakantumas: ši teminė sritis nustatyta pačiame-
reglamente.

Diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, -
amžiaus, seksualinės orientacijos arba dėl priklausymo mažumoms: beveik visos 
suinteresuotosios šalys tikisi, kad Agentūra nagrinės diskriminacijos pagrindus, minimus 
EB sutarties 13 straipsnyje, t. y. dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tik
ėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Paskutinis diskriminacijos 
pagrindas – priklausymas mažumoms – atsispindi reglamento preambulėje. Kitos sritys 
susijusios su rasine ir etnine kilme, todėl Agentūra gali turėti naudos iš masto 
ekonomijos, kiek tai susiję su kompetencija ir duomenų rinkimo metodais. Be to, ši 
teminė sritis suteiks galimybę nagrinėti, pavyzdžiui, daugeriopą diskriminaciją, 
diskriminaciją darbo vietoje arba su socialinės įtraukties klausimais susijusius aspektus.
Kalbant konkrečiai apie seksualinę orientaciją, tiek pastarojo meto pokyčiai Europos S
ąjungoje, tiek stiprus reikalavimas, atsispindintis Europos Parlamento rezoliucijose dėl 
homofobijos, rodo, kad šią sritį būtina įtraukti į daugiametę programą. Šioje srityje 
Agentūra taip pat galėtų nagrinėti lyčių klausimus, įskaitant lyčių aspekto integravimą, 
papildomai ir glaudžiai bendradarbiaudama su Europos lyčių lygybės institutu susitarimo 
memorandumo, kurį sudarys Agentūra ir Institutas, pagrindu.

Kompensacijos aukoms, nusikaltimų prevencija ir su piliečių saugumu susiję aspektai:-
sukūrus laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, saugumo politika tapo esminiu elementu 
taip pat ir pačioje EB, siekiant palengvinti laisvą asmenų judėjimą ir tuo pačiu užtikrinti 
piliečių apsaugą ir saugumą. Neatsiejama šio darbo dalis – nusikaltimų prevencija. Aukų
teises reikėtų įtraukti į temines sritis, atitinkančias Bendrijos teisę, reglamentuojančią
valstybės kompensacijas nusikaltimų aukoms arba prekybos žmonėmis aukoms.
Suinteresuotosios šalys jau išreiškė akivaizdų susidomėjimą šiomis sritimis.

Vaikų apsauga, įskaitant vaiko teises: ši sritis apimtų vaiko teises – sritį, akivaizdžiai -
susijusią su Bendrijos prioritetais. Veikla būtų visų pirma susijusi su laisvo judėjimo, 
švietimo, socialinės įtraukties sritimis ir jaunimo politika, žiniasklaida ir kitomis 
susijusiomis Bendrijos politikos sritimis.

Imigracija: tą patį galima pasakyti apie imigraciją; visų pirma, ypatingą susirūpinimą-
pagrindinių teisių apsaugos atžvilgiu kelia elgesys prie sienų ir sąlygos nelegalių imigrant
ų sulaikymo centruose, taip pat aspektai, susiję su prekybos žmonėmis aukomis.
Migrantų integravimas yra glaudžiai susijęs su imigracija. Tai sritis, kurioje svarbus 
veiksnys yra pagrindinės teisės ir kurioje, kaip tikimasi, vaidmenį atliks ir ES. Šioje 
teminėje srityje Agentūra taip pat galėtų nagrinėti aktualius socialinės įtraukties, religijos 
laisvės aspektus, moterų lyties organų žalojimo arba priverstinių santuokų klausimus.

Prieglobstis: akivaizdu, kad tai Agentūros teminė sritis, kadangi ji susijusi su ypatingai -
pažeidžiamų žmonių grupe ir ją reglamentuoja daug Bendrijos teisės aktų, kuriuose 
svarbiausia vieta tenka pagrindinėms teisėms. Visos suinteresuotosios šalys taip pat 
tikisi, kad Agentūra nagrinės ir su prieglobsčiu susijusius klausimus.

Sienų ir vizų politika yra konkretus judėjimo laisvės – pagrindinės teisės – aspektas. Ši -
sritis pasiūlyta todėl, kad valstybės pareigūnų elgesys šioje srityje gali turėti įtakos ne tik 
trečiųjų šalių, bet ir Sąjungos piliečiams. Daugelyje teisinių priemonių sienų ir vizų
srityje yra konkrečių nuostatų dėl pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos.
Dalyvavimas Sąjungos demokratiniame funkcionavime: ši teminė sritis susijusi su S-
ąjungos piliečių teise dalyvauti vietos savivaldos ir Europos Parlamento rinkimuose.
Su informacine visuomene susiję žmogaus teisių klausimai apima tokius svarbius -
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2007/0189 (CNS)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

įgyvendinantis Reglamento (EB) Nr. 168/2007 nuostatas dėl
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2007–2012 m. daugiametės programos

priėmimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantį
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą10, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą11,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę12,

kadangi:

(1) Kad Agentūra galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis, tikslios jos veiklos teminės sritys 
turėtų būti nustatytos daugiametėje programoje, apimančioje penkerius metus, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 168/2007 5 straipsnio 2 dalyje.

(2) Programos nustatomos Agentūros veiklos teminės sritys turėtų apimti kovą su rasizmu, 
ksenofobija ir susijusiu nepakantumu.

(3) Programa turėtų atitikti Sąjungos prioritetus, deramai atsižvelgiant į Europos 
Parlamento rezoliucijose ir Tarybos išvadose pateikiamas gaires pagrindinių teisių
srityje.

(4) Programoje turėtų būti deramai atsižvelgta į Agentūros finansinius ir žmogiškuosius i
šteklius.

(5) Programa turėtų apimti nuostatas, kuriomis būtų siekiama užtikrinti, kad jos veikla 
papildytų kitų Bendrijos ir Sąjungos organų, biurų ir agentūrų funkcijas, taip pat 
Europos Tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų pagrindinių teisių srityje vykdomą
veiklą. Su šia daugiamete programa labiausiai susiję Bendrijos organai ir agentūros yra 
Europos lyčių lygybės institutas, įsteigtas 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiančiu Europos lyčių lygybės institut
ą13, ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pareigybė, įsteigta 2000 m. 
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gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmen
ų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo toki
ų duomenų judėjimo14; todėl reikėtų atsižvelgti į jų tikslus.

(6) Rengdama šį pasiūlymą, Komisija 2007 m. liepos 12–13 d. posėdyje konsultavosi su 
Pagrindinių teisių agentūros Valdančiąja taryba ir 2007 m. liepos 25 d. gavo raštiškas 
pastabas.

(7) Pagal reglamento 5 straipsnio 3 dalį Agentūra gali atsakyti į Europos Parlamento, 
Tarybos ar Komisijos prašymus pagal reglamento 4 straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 
peržengiant šios daugiametės programos nustatytas veiklos teminių sričių ribas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Daugiametė programa

1. Šiuo sprendimu nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (toliau –
Agentūra) 2007–2012 m. daugiametė programa.

2. Agentūra vykdo Reglamento (EB) Nr. 168/2007 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas u
žduotis neperžengdama 2 straipsnyje nurodytų teminių sričių ribų.

2 straipsnis
Teminės sritys

Teminės sritys yra šios:

a) rasizmas, ksenofobija ir susijęs nepakantumas;

b) diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, am

žiaus, seksualinės orientacijos arba dėl priklausymo mažumoms;

c) kompensacijos aukoms, nusikaltimų prevencija ir su piliečių saugumu susiję aspektai;

d) vaikų apsauga, įskaitant vaiko teises;

e) imigracija ir migrantų integravimas;

f) prieglobstis;

g) vizos ir sienų kontrolė;

h) dalyvavimas Sąjungos demokratiniame funkcionavime;
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i) žmogaus teisių klausimai, susiję su informacine visuomene;

j) teisė į veiksmingą ir nepriklausomą teisinę gynybą.

3 straipsnis
Papildomumas ir bendradarbiavimas su kitais organais

1. Įgyvendindama šią programą, Agentūra užtikrina tinkamą veiklos koordinavimą su 
atitinkamais Bendrijos organais, biurais ir agentūromis, valstybėmis narėmis, tarptautinėmis 
organizacijomis ir pilietine visuomene Reglamento (EB) Nr. 168/2007 7, 8 ir 10 straipsniuose 
nustatytomis sąlygomis.

2. Agentūra koordinuoja savo veiklą su Europos Tarybos veikla Reglamento (EB) 
Nr. 168/2007 9 straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir pagal tame straipsnyje nurodytą susitarim
ą.

3. Agentūra nagrinėja su diskriminacija dėl lyties susijusius klausimus tik vykdydama veikl
ą, susijusią su bendrųjų diskriminacijos klausimų, numatytų 2 straipsnio b punkte, nagrinėjimu, 
ir tiek, kiek ją būtina vykdyti, atsižvelgdama į tai, kad bendrieji Europos lyčių lygybės instituto, 
įsteigto Reglamentu (EB) Nr. 1922/2006, tikslai yra prisidėti prie lyčių lygybės skatinimo ir ją
įtvirtinti, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas Bendrijos politikos sritis ir pagal ją
parengtas nacionalinės politikos sritis, bei kova su diskriminacija dėl lyties ir ES piliečiams pabr
ėžti lyčių lygybės svarbą teikiant techninę pagalbą Bendrijos institucijoms, visų pirma
Komisijai, ir valstybių narių institucijoms.

4. Agentūra vykdo savo užduotis su informacine visuomene susijusių žmogaus teisių klausimų
srityje nepažeisdama Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pareigų užtikrinti, kad 
Bendrijos institucijos ir organai, atsižvelgdami į jo pareigas ir įgaliojimus, apibrėžtus 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 46 ir 47 straipsniuose, gerbtų fizinių asmenų pagrindines teises 
ir laisves, visų pirma jų teisę į privatumą.

Priimta Briuselyje […]

Tarybos vardu
Pirmininkas
[…]
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