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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно nnn
(COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0515),

– като взе предвид член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета, 
съгласно който Съветът се е консултирал с него,

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по 
правата на жените и равенството между половете (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно 
член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 5

(5) Рамката трябва да включва 
разпоредби, които да гарантират 
взаимното допълване с правомощията 
на други органи, служби и агенции на 
Общността и Съюза, както и с тези на 

(5) Рамката трябва да включва 
разпоредби, които да гарантират 
взаимното допълване с правомощията 
на други органи, служби и агенции на 
Общността и Съюза, както и с тези на 
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Съвета на Европа и други 
международни организации, действащи 
в сферата на правата на човека. 
Агенциите и органите на Общността от 
значение за тази многогодишна рамка са 
Европейският институт за равенство на 
половете, учреден с Регламент (ЕО) № 
1922/2006 на Европейския парламент и 
Съвета от 20 декември 2006 г. относно 
създаването на Европейски институт за 
равенство на половете и Европейският 
надзорен орган по защита на данните, 
учреден с Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и Съвета от 18 
декември 2000 г. относно защитата на 
лицата по отношение на обработката на 
лични данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на 
такива данни, чиито цели следователно 
трябва бъдат взети предвид.

Съвета на Европа и други 
международни организации, действащи 
в сферата на правата на човека. 
Агенциите и органите на Общността от 
значение за тази многогодишна рамка са 
Европейският институт за равенство на 
половете, учреден с Регламент (ЕО) № 
1922/2006 на Европейския парламент и 
Съвета от 20 декември 2006 г. относно 
създаването на Европейски институт за 
равенство на половете, Европейският 
надзорен орган по защита на данните, 
учреден с Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и Съвета от 18 
декември 2000 г. относно защитата на 
лицата по отношение на обработката на 
лични данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на 
такива данни, както и Европейският 
омбудсман, чиито цели следователно 
трябва бъдат взети предвид.

Justification

The European Ombudsman receives complaints coming directly from citizens, which in many 
cases deal with breaches of fundamental rights and freedoms. The European Ombudsman 
should therefore be included in the list of other Community and Union bodies with which the 
FRA's remit is complementary.

Изменение 2
Съображение 6 а (ново)

(6a) Без да се засягат разпоредбите на 
членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 
168/2007, Агенцията следва да има 
правото да формулира становища, 
предназначени за институциите на 
Съюза и държавите-членки, при 
прилагане на законите на 
Общността, или по нейна собствена 
инициатива, или по молба на 
Европейския парламент, Съвета или 
Комисията, без да се намесва в 
законодателните и съдебните 
процедури, установени в Договора. 
Въпреки това институциите следва 
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да могат да поискат становища 
относно техните законодателни 
предложения или позиции по време на 
законодателни процедури, когато се 
отнася до съвместимостта им с 
основните права.

Justification

It is important to repeat provision of recital 13 of Regulation (EC) No 168/2007 which clearly 
states that the institutions and the Agency itself can be flexible and act over and above the 
thematic areas which are outlined in article 2 in certain cases.

Изменение 3
Съображение 7 а (ново)

(7a) Агенцията следва да предприеме 
мерки за повишаване осведомеността 
на широката общественост относно 
основните човешки права, както и 
възможностите и различните 
механизми за реализирането им като 
цяло, без обаче да се занимава с 
индивидуални оплаквания.

Justification

It is important to repeat provision of recital 15 of Regulation (EC) No 168/2007 which states 
that the Agency should be proactive in its work.

Изменение 4
Съображение 7 б (ново)

(7б) Bсички хора се раждат  равни и 
следователно правата на човека са 
неделими и неприкосновени.

Justification

It is essential that this most basic of universal and European values is born in mind when we 
consider the defence and promotion of fundamental rights.
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Изменение 5
Съображение 7 в (ново)

(7в) Необходимо е да се осигури 
спазването от страна на 
институциите на ЕС и на всички 
държави-членки на всички 
международни конвенции за правата 
на човека, общи за всички държави-
членки.

Justification

It is important to reiterate the existing commitments made by Member States and EU 
institutions in the field of human rights.

Изменение 6
Член 1, параграф 1 а (нов)

1а. Комисията може, по своя 
собствена инициатива или по 
инициатива на Съвета, на 
Европейския парламент или на 
Управителния съвет на Агенцията, 
не по-рано от една година след 
приемането на многогодишната 
рамка, да направи предложение за 
преразглеждане на рамката в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 5, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 168/2007.

Justification

The idea of the 5-year framework provides stability for the work of the Agency, but there 
should be a possibility to update or review this framework during this 5 year period as new 
challenges to the protection of human rights may arise.

Изменение 7
Член 1, параграф 2 а (нов)

2a. Агенцията може да поеме задачи в 
тематични области, необхванати от 
параграф 2, когато съществуват 
извънредни и наложителни 
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обстоятелства. При такива 
обстоятелства съобщението за 
поетите задачи се изпраща до 
Комисията, Съвета и Европейския 
парламент.

Изменение 8
Член 1, параграф 2 б (нов)

2б. Комисията, Съветът и 
Европейският парламент могат да 
изискат от Агенцията да проучи 
конкретни действия или 
обстоятелства.

Изменение 9
Член 1 а (нов)

Член 1a
Задачи

1. За постигане на посочената в член 
2 на Регламент (ЕО) № 168/2007 цел и 
в рамките на компетенциите, 
предвидени в член 3 от Регламент 
(ЕО) № 168/200 , Агенцията:
а) събира, регистрира, анализира и 
разпространява относими, 
обективни, надеждни и сравними 
информация и данни, включително 
резултати от проучвания и 
наблюдения, предоставени й от 
държавите-членки, институциите на 
ЕС, както и от органи, служби и 
агенции на Общността и на Съюза, 
научно-изследователски центрове, 
национални органи, 
неправителствени организации, 
трети страни и международни 
организации и най-вече от 
компетентните органи на Съвета на 
Европа;
б) разработва методи и стандарти за 
подобряване на сравнимостта, 
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обективността и надеждността на 
данните на европейско ниво, в 
сътрудничество с Комисията и 
държавите-членки;
в) извършва, сътрудничи в или 
подкрепя научни изследвания и 
проучвания, подготвителни 
проучвания и проучвания за 
перспективност, включително по 
искане на Европейския парламент, 
Съвета или Комисията, при 
положение, че са целесъобразни и 
съвместими с нейните приоритети и 
годишната й работна програма;
г) формулира и публикува заключения 
и становища на специфични теми, 
предназначени за институциите на 
ЕС и държавите-членки, при 
прилагането на законодателството 
на Общността., или по собствена 
инициатива, или по искане на 
Европейския парламент, Съвета или 
Комисията; 
д) публикува годишен доклад по 
въпросите на основните права, 
влизащи в областите на действие на 
Агенцията, като посочва и примери 
на добра практика;
е) публикува тематични доклади въз 
основа на своите анализи, изследвания 
и проучвания;
ж) публикува годишен доклад за 
своите дейности; както и
з) разработва комуникационна 
стратегия и насърчава диалога с 
гражданското общество с оглед 
привличане на вниманието на 
обществеността върху основните 
права, като активно разпространява 
информация за работата си.
2. Посочените в параграф 1 
заключения, становища и доклади 
могат да се отнасят до предложения 
на Комисията по член 250 от 
Договора или позиции на 
институциите в хода на 
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законодателния процес, само в 
случаите, когато съответната 
институция е отправила искане за 
това съгласно параграф 1, точка г). Те 
не се отнасят до 
законосъобразността на актовете по 
смисъла на член 230 от Договора или 
до въпроса, дали дадена държава-
членка не е изпълнила задължение по 
Договора по смисъла на член 226 от 
Договора.

Justification

When developing the Multiannual Framework it is worth clearly repeating article 4 of 
Regulation (EC) No 168/2007 which clearly states the tasks of the Fundamental Rights 
Agency.

Изменение 10
Член 1 б (нов)

Член 1б
Области на дейност

Агенцията ще изпълнява задачите си 
в рамките на тематичните области, 
определени от многогодишната 
рамка. Това не засяга отговорите на 
Агенцията на запитвания от 
Европейския парламент, Съвета или 
Комисията по член 4, параграф 1, 
точки в) и г) на Регламент (ЕО) № 
168/2007, излизащи извън тези 
тематични области, ако нейните 
финансови и човешки ресурси 
позволяват това.

Justification

This text, origijnally adopted in Regulation (EC) No 168/2007 recalls the FRA's ability to take 
action outside the Multiannual Framework in certain, specific cases.

Изменение 11
Член 2
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Тематичните области ще бъдат
следните:

Тематичните области, без да се засягат 
разпоредбите на член 1, параграфи 2а 
и 2б и член 1б, са следните:

Justification

This amendment is a consequence of the previous amendments.

Изменение 12
Член 2, буква б

б) дискриминация, основана на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или убеждения, увреждания, възраст 
или сексуална ориентация или на лица, 
принадлежащи към малцинства;

б) дискриминация, основана на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или убеждения, увреждания, възраст 
или сексуална ориентация или на лица, 
принадлежащи към малцинства, и всяка 
комбинация от тези причини 
(множествена дискриминация);

Justification

It is important that the Agency analyses and looks in detail at the notion of multiple 
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.

Изменение 13
Член 3, параграф 1

1. Агенцията осигурява подходяща 
координация със съответните органи, 
служби и агенции на Общността, 
държавите-членки, международни 
организации и гражданското общество, 
съгласно разпоредбите на членове 7, 8 и 
10 от Регламент (ЕО) № 168/2007 във 
връзка с прилагането на рамката.

1. Агенцията осигурява подходящо 
сътрудничество и подходяща 
координация със съответните органи, 
служби и агенции на Общността, 
държавите-членки, международни 
организации и гражданското общество, 
съгласно разпоредбите на членове 7, 8 и 
10 от Регламент (ЕО) № 168/2007 във 
връзка с прилагането на рамката.

Justification

Co-operation provides for additional value in common activities between the human rights 
bodies than only coordination with each other.



PR\693142BG.doc 13/15 PE396.754v01-00

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

The rapporteur, as well as the European Parliament as whole, welcomes the establishment of 
the Fundamental Rights Agency (FRA) earlier this year. The transformation of the European 
Monitoring Centre for Racism and Xenophobia into a fully fledged FRA will provide the EU 
institutions with essential tools to assist the legislators and the European Commission in the 
defence and further promotion of fundamental rights throughout the EU.

Whilst the rapporteur welcomes and acknowledges the excellent interinstitutional 
collaboration which led to the adoption of Regulation 168/2007 establishing a European 
Union Agency for Fundamental Rights, he is nevertheless disappointed that such 
collaboration seems less than forthcoming from the other institutions when it comes to the 
drawing up of the Multiannual Framework (MAF) for the Agency. It seems somewhat ironic 
that the Commission and the Council Presidency are urging the European Parliament to give 
its position by the end of 2007 (an extremely short timetable given the delays in submitting 
and presenting the proposal) when neither the Commission nor the Council appear to see the 
conclusion of an agreement on this dossier and the nomination of a Director as a priority of 
paramount importance.

Due to the lengthy negotiations on Regulation 168/2007, the Agency was only officially 
established on 1st March 2007 (it had been hoped that it would be up and running by 1st 
January 2007).  Despite its official establishment the FRA remains in a void given that it is 
still lacking the basic elements which would enable it to become fully operational (that is to 
say a Director and a MAF).

The rapporteur acknowledges the importance of the swift adoption of a MAF for the FRA as 
well as the nomination of a Director in order to allow the Agency to finally become fully 
operation and start to serve the EU's institutions and its citizens. To this end, his report 
expressly seeks to amend the MAF in a minimum number of areas. It is hoped that this signal 
of good faith on behalf of the rapporteur will facilitate a rapid agreement on the MAF by the 
EU institutions. This said, the rapporteur would like to urge the Commission and Council to 
do all they can to speed up the process of selecting candidates for the post of Director as well 
as accelerating their work on the MAF. This is, in his opinion, essential if we are to ensure the 
FRA can be active as soon as possible (something which the rapporteur and the EP alike wish 
to see).

The rapporteur would, of course, welcome and urge the other institutions to involve the 
European Parliament in this process as much as is possible. This will add legitimacy to both 
the negotiations on the MAF and the FRA as a body once its programme is agreed.

The Commission and the Council Presidency are the institutions which must show their 
commitment to fundamental rights, taking the initiative and leadership on this dossier. Whilst 
the European Parliament is merely being consulted on this dossier, the rapporteur would like 
to reiterate the indivisibility and inviolability of all fundamental rights as the most important 
and basic of values within the EU - of defence of which the European Parliament takes very 
seriously. The European Parliament will continue to scrutinise the other institutions' role in 
the development of the FRA, its MAF and the work undertaken in the field of the defence and 
promotion of fundamental rights. Our citizens will not tolerate a weakening or softening of 
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our core values at the expense of short term political, economic or social considerations.

Rapporteur's amendments

As mentioned above the rapporteur has expressly decided to limit his amendments in number 
in order to facilitate a swift agreement on the dossier with the other institutions. This said, the 
amendments which he has introduced in his report are of key importance to the European 
Parliament.

The rapporteur has replicated some of what he sees as key parts of Regulation 168/2007 as 
amendments in this report. He feels that it is worth clearly restating in the report on the MAF 
some of the basic elements of the FRA's mandate and the work that it will pursue.

Hence, a new recital 6a which replicates recital 13 of Regulation 168/2007. Also, recital 7a 
which is a replica of recital 15 of Regulation 168/2007. By clearly stating these points again 
in this report, the rapporteur seeks to remind the institutions and the FRA itself of the 
flexibility and options open to the FRA over and above the thematic areas which are 
prescribed in article 2. This flexibility is essential if the FRA is going to be able to be pro-
active as well as reactive towards sudden negative developments or degradation of human 
rights situations in certain sectors or geographical areas.

The rapporteur's few amendments to the articles are submitted in the same spirit as the 
amendments to the recitals, namely to recall key aspects of the Regulation establishing the 
FRA. In this way article 1 a (new) is a direct replication of article 4 of Regulation 168/2007.
The rapporteur believes it's essential in a report which looks at the FRA's MAF programme to 
recall the basic tasks of the Agency.

Similarly, article 1b (new) is taken from article 5 paragraph 3 of Regulation 168/2007. Once 
again, this is a reminder to all that the FRA is able to undertake tasks over and above those 
highlighted in the thematic programme (article 2) at the request of the EU institutions.

The other proposed amendments to article 1 further develop this theme. The rapporteur seeks 
to counter balance the rigid nature of the thematic programme by allowing a more flexible 
approach under certain circumstances. Flexibility is key to allow the FRA to wholly fulfil its 
mandate.

Concerning article 2 (thematic areas) the rapporteur has been conscious of not making 
unrealistic demands on the FRA or the institutions. It is for this reason (and despite many calls 
to extend the scope of article 2 by adding new areas of competence) that the rapporteur has 
chosen to make only one minor but important addition to this list. Under point b) the 
rapporteur has added the notion of "multiple discrimination". With discrimination, sadly, once 
again on the increase in the EU, it is important that the FRA analyses and looks in detail at the 
notion of multiple discrimination. People cannot easily be categorised into different groups of 
society (and arguably shouldn't be given the indivisible nature of fundamental rights for all 
citizens). Often, however, people find themselves discriminated against and are unsure as to 
the precise reason why. It could be for one of several reasons or a combination of these 
reasons (e.g. discrimination against a Jewish woman because of her sex - female - or because 
of her religion - Jewish or both; or discrimination against a gay Kurdish man because of his 
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ethnic origin - Kurdish - or his sexuality - homosexual or both). The MAF should also cover 
this type of multiple discrimination in order to assess the extent of the problem and seek to 
find ways of tackling this complex form of discrimination.

It is also worth mentioning that the rapporteur and the LIBE committee held a hearing with 
NGOs working in the field of fundamental rights on 18th October 2007. The rapporteur 
wanted to listen to the views and opinions of civil society prior to producing his draft report.
The rapporteur notes that the meeting provided a diverse and exhaustive range of views.
Many critical voices were expressed concerning the scope of the thematic areas (article 2) and 
well as the general lack of ambition and coherence (no global vision or overarching 
framework) at EU level when it comes to having a co-ordinated, fit for purpose fundamental 
rights policy.

The rapporteur and NGOs present mentioned the incoherence and illogic nature of having 
stringent rules of fundamental rights adherence for candidate countries (as part of the 
Copenhagen criteria) yet no real effective follow up/review mechanism post adhesion to the 
EU to ensure that Member States continue to implement and enforce human rights legislation 
and norms as should apply upon accession.

All those who attended the meeting agreed, however, that the best way to serve the citizens 
when it comes to the defence of fundamental rights is to do all we can to facilitate agreement 
on the MAF and establish a fully operational FRA as soon as possible.

Conclusion:

The rapporteur welcomes the establishment of the FRA and urges all institutions and 
stakeholders to take the necessary steps to ensure a coherent and comprehensive MAF 
programme is established as soon as possible. In conjunction with the swift nomination of a 
Director for the Agency, the European Parliament hopes that, finally, the FRA will be able to 
undertake its important and necessary work in the field of fundamental rights in the EU in the 
very near future.

The European Parliament is keen to play its part in both the drawing up of the MAF and the 
nomination of the Director. The LIBE committee is planning to hold a hearing of the short 
listed candidates before the end of the year in order for the EP to have its say in the 
nomination of the candidate for this important job. Equally, the LIBE committee has 
undertaken a comprehensive review of all EP resolutions in the field of fundamental rights 
adopted by the Parliament. The main aim of this is to ensure that the Parliament can 
effectively monitor and follow up with the FRA on areas of concern which have been raised 
by the EP in the past. It is hoped that the FRA will work constructively with the EP in this 
areas should the EP request that the FRA look into potential violations or breaches of 
fundamental rights based on its recently adopted resolutions.
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