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PR_CNS_art51am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets beslutning om gennemførelse af forordning (EF) nr. 168/2007 for 
så vidt angår vedtagelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder for 2007-2012
(KOM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0515),

– der henviser til artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 168/2007, der danner 
grundlag for Rådets høring af Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling (A6-0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 5

Rammen bør indeholde bestemmelser, der 
tager sigte på at sikre komplementaritet 
med det mandat, der er tillagt andre 
fællesskabs- og EU-organer, -kontorer og -
agenturer, samt med Europarådet og andre 

Rammen bør indeholde bestemmelser, der 
tager sigte på at sikre komplementaritet 
med det mandat, der er tillagt andre 
fællesskabs- og EU-organer, -kontorer og -
agenturer, samt med Europarådet og andre 
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internationale organisationer, der er aktive 
inden for grundlæggende rettigheder. De 
mest relevante fællesskabsagenturer og -
organer for den flerårige ramme er Det 
Europæiske Institut for Ligestilling mellem 
Mænd og Kvinder, der blev oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 
om oprettelse af et europæisk institut for 
ligestilling mellem mænd og kvinder, og
Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse, der blev indført ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger, 
og formålene med disse bør derfor tages i 
betragtning.

internationale organisationer, der er aktive 
inden for grundlæggende rettigheder. De 
mest relevante fællesskabsagenturer og -
organer for den flerårige ramme er Det 
Europæiske Institut for Ligestilling mellem 
Mænd og Kvinder, der blev oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 
om oprettelse af et europæisk institut for 
ligestilling mellem mænd og kvinder, Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse, der blev indført ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger, 
samt den europæiske ombudsmand, og 
formålene med disse bør derfor tages i 
betragtning.

Begrundelse

Den europæiske ombudsmand modtager klager, der kommer direkte fra borgerne, og som i 
mange tilfælde omhandler brud på grundlæggende rettigheder og friheder. Den europæiske 
ombudsmand bør derfor optræde på listen over andre fællesskabs- og EU-organer, som 
Agenturet for Grundlæggende Rettigheders mandat er i komplementaritet med.

Ændringsforslag 2
Betragtning 6 a (ny)

(6a) Uden at berøre artikel 4 og 5 i 
forordning (EF) nr. 168/2007, bør 
agenturet kunne fremsætte udtalelser til 
EU-institutionerne og medlemsstaterne, 
når de gennemfører fællesskabsret, enten 
på eget initiativ eller efter anmodning fra 
Europa-Parlamentet, Rådet eller 
Kommissionen, uden at dette berører de 
lovgivningsmæssige og retlige procedurer, 
der er fastsat i traktaten. Institutionerne 
bør dog kunne anmode om udtalelser om 
deres lovgivningsmæssige forslag eller om 
holdninger under den lovgivningsmæssige 
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procedure, hvis det angår disses 
forenelighed med de grundlæggende 
rettigheder.

Begrundelse

Det er vigtigt at gentage bestemmelsen i betragtning 13 i forordning (EF) nr. 168/2007, hvor 
det klart formuleres, at institutionerne og agenturet selv kan være fleksible og i visse tilfælde 
handle ud over de tematiske områder, som er nævnt i artikel 2.

Ændringsforslag 3
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Agenturet bør træffe 
foranstaltninger, der skal øge 
offentlighedens bevidsthed om de 
grundlæggende rettigheder og om 
mulighederne for og de forskellige 
mekanismer til generelt at få 
rettighederne håndhævet uden dog selv at 
behandle individuelle klager.

Begrundelse

Det er vigtigt at gentage bestemmelsen i betragtning 15 i forordning (EF) nr. 168/2007, ifølge 
hvilken agenturet bør være proaktivt i sit arbejde.

Ændringsforslag 4
Betragtning 7 b (ny)

(7b) Alle mennesker er født lige, og derfor 
er menneskerettigheder udelelige og 
ukrænkelige.

Begrundelse

Det er afgørende at have disse mest basale universelle og europæiske værdier med i 
betragtning, når vi overvejer beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 5
Betragtning 7 c (ny)

Det er nødvendigt at sikre, at EU-
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institutionerne og alle medlemsstaterne 
overholder alle internationale 
menneskerettighedskonventioner, som er 
fælles blandt medlemsstaterne.

Begrundelse

Det er vigtigt at minde om de eksisterende forpligtelser, som medlemsstaterne og EU-
institutionerne har indgået på menneskerettighedsområdet.

Ændringsforslag 6
Artikel 1, stk. 1 a (nyt)

1a. Kommissionen kan, på eget initiativ 
eller på initiativ fra Rådet, Europa-
Parlamentet eller agenturets bestyrelse, 
ikke tidligere end et år efter vedtagelsen af 
den flerårige ramme, fremsætte et forslag 
om at undersøge rammen i henhold til 
den procedure, som er fastlagt i artikel 5, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 168/2007. 

Begrundelse

Idéen med den 5-årige ramme giver stabilitet til agenturets arbejde, men der bør være 
mulighed for at opdatere eller undersøge rammen under denne 5-årige periode, eftersom der 
kan opstå nye udfordringer for beskyttelsen af menneskerettigheder. 

Ændringsforslag 7
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

2a. Agenturet kan påtage sig opgaver 
inden for tematiske områder, der ikke er 
omfattet af stk. 2, hvis der er tale om 
usædvanlige og tvingende 
omstændigheder. Under sådanne 
omstændigheder, skal der sendes 
meddelelse til Kommissionen, Rådet og 
Europa-Parlamentet om de udførte 
opgaver.

Ændringsforslag 8
Artikel 1, stk. 2 b (nyt)
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2b. Kommissionen, Rådet og Europa-
Parlamentet kan anmode agenturet om at 
foretage specifikke handlinger undersøge 
specifikke problemer.

Ændringsforslag 9
Artikel 1 a (ny)

Artikel 1a
Opgaver

1. For at leve op til det mål, der er 
beskrevet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 
168/2007, og inden for rammerne af dets 
kompetencer som fastlagt i artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 168/2007, skal 
agenturet:
(a) indsamle, registrere, analysere og 
formidle relevante, objektive, pålidelige og 
sammenlignelige oplysninger og data, 
herunder resultater af forskning og 
overvågning indberettet af medlemsstater, 
EU-institutioner samt fællesskabs- og 
EU-organer, -kontorer og -agenturer, 
forskningscentre, nationale organer, ikke-
statslige organisationer, tredjelande og 
internationale organisationer, og navnlig 
af kompetente organer under 
Europarådet;
(b) udvikle metoder og standarder til 
forbedring af sammenligneligheden, 
objektiviteten og pålideligheden af data på 
europæisk plan gennem samarbejde med 
Kommissionen og medlemsstaterne;
(c) udføre, samarbejde med eller fremme 
videnskabelig forskning og videnskabelige 
undersøgelser, indledende undersøgelser 
og feasibilityundersøgelser, herunder, når 
det er relevant og foreneligt med 
agenturets prioriterede opgaver og årlige 
arbejdsprogram, også efter anmodning 
fra Europa-Parlamentet, Rådet eller 
Kommissionen.
(d) fremsætte og offentliggøre 
konklusioner og udtalelser om specifikke 
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tematiske emner til EU's institutioner og 
medlemsstaterne, når de gennemfører 
fællesskabsret, enten på eget initiativ eller 
efter anmodning fra Europa-Parlamentet, 
Rådet eller Kommissionen; 
(e) offentliggøre en årsrapport om 
spørgsmål vedrørende grundlæggende 
rettigheder under agenturets 
aktivitetsområder, som også giver 
eksempler på god praksis;
(f) offentliggøre tematiske rapporter 
baseret på agenturets analyser, forskning 
og undersøgelser;
(g) offentliggøre en årlig 
aktivitetsrapport; og
(h) udvikle en kommunikationsstrategi og 
fremme dialogen med civilsamfundet for 
at øge bevidstheden om grundlæggende 
rettigheder og aktivt orientere om sit 
arbejde.
2. De konklusioner, udtalelser og 
rapporter, der er nævnt i stk. 1, kan kun 
vedrøre forslag fra Kommissionen efter 
traktatens artikel 250 eller 
institutionernes holdninger under den 
lovgivningsmæssige procedure, hvis den 
pågældende institution har anmodet 
derom i medfør af stk. 1, litra d). De kan 
ikke omhandle lovligheden af retsakter 
efter traktatens artikel 230 eller 
spørgsmålet om, hvorvidt en medlemsstat 
ikke har overholdt en forpligtelse i 
henhold til traktaten, jf. traktatens artikel 
226.

Begrundelse

I udarbejdelsen af den flerårige ramme er det værd klart at gentage artikel 4 i forordning
(EF) nr. 168/2007, som klart definerer Agenturet for Grundlæggende Rettigheders opgaver. 

Ændringsforslag 10
Artikel 1 b (ny)

Artikel 1b
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Arbejdsområder

Agenturet udfører opgaver inden for de 
tematiske områder, der er fastsat i den 
flerårige ramme. Det berører ikke 
agenturets imødekommelse af 
anmodninger fra Europa-Parlamentet, 
Rådet eller Kommissionen efter artikel 4, 
stk. 1, litra c) og d), der falder uden for 
disse tematiske områder, forudsat at 
agenturets finansielle og menneskelige 
ressourcer tillader det.

Begrundelse

Denne tekst, som oprindelig indgik i forordning (EF) nr. 168/2007, minder om, at Agenturet 
for Grundlæggende Rettigheder på visse specifikke områder kan handle uden for den 
flerårige ramme. 

Ændringsforslag 11
Artikel 2

De tematiske områder er som følger: De tematiske områder, uden at berøre 
artiklerne 1, stk. 2a og 2b, og artikel 1b, er 
som følger:

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i forlængelse af de tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 12
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 mindretal, og 
enhver kombination af disse grunde 
(forskellige former for 
forskelsbehandling);

Begrundelse
Det er vigtigt, at agenturet foretager en detaljeret undersøgelse af begrebet forskellige former 
for forskelsbehandling. Det er ikke let at inddele folk i forskellige samfundsgrupper. Folk er 
ofte udsat for forskelsbehandling og er usikre på den præcise årsag eller de præcise årsager 
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til dette.

«

Ændringsforslag 13
Artikel 3, stk. 1

1. Agenturet sikrer en hensigtsmæssig 
koordinering med relevante 
fællesskabsorganer, -kontorer og –
agenturer, medlemsstaterne, internationale 
organisationer og civilsamfundet på de 
betingelser, der er fastlagt i artikel 7, 8 og 
10 i forordning (EF) nr. 168/2007, til 
gennemførelse af denne ramme.

1. Agenturet sikrer et hensigtsmæssigt 
samarbejde og en hensigtsmæssig 
koordinering med relevante 
fællesskabsorganer, -kontorer og –
agenturer, medlemsstaterne, internationale 
organisationer og civilsamfundet på de 
betingelser, der er fastlagt i artikel 7, 8 og 
10 i forordning (EF) nr. 168/2007, til 
gennemførelse af denne ramme.

Begrundelse

Samarbejde tilføjer en yderligere værdi til de fælles aktiviteter mellem 
menneskerettighedsorganisationerne end blot koordinering med hinanden.
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BEGRUNDELSE

Ordføreren samt Europa-Parlamentet som helhed bifalder oprettelsen af Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder tidligere på året. Forvandlingen af det Europæiske 
Observationscenter for Racisme og Fremmedhad til et fuldt bemyndiget Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder udstyrer EU-institutionernes med væsentlige værktøjer til at bistå 
lovgiverne og Kommissionen i at beskytte og yderligere fremme grundlæggende rettigheder i 
hele EU.

Ordføreren bifalder og anerkender det fremragende interinstitutionelle samarbejde, som førte 
til vedtagelsen af forordning nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur 
for Grundlæggende Rettigheder, men han er imidlertid skuffet over, at de andre institutioner 
ikke ser ud til at ville samarbejde, når det gælder udarbejdelsen af den flerårige ramme for 
agenturet. Det virker noget ironisk, at Kommissionen og Rådets formandskab opfordrer 
Europa-Parlamentet til at tilkendegive sin holdning inden udgangen af 2007 (en yderst kort 
tidsplan i betragtning af forsinkelserne i fremsættelsen og forelæggelsen af forslaget), når 
hverken Kommissionen eller Rådet tilsyneladende anser indgåelsen af en aftale på dette 
område og udpegelsen af en direktør som en prioritet af afgørende betydning.

På grund af de langvarige forhandlinger om forordning nr. 168/2007 blev agenturet først 
officielt oprettet den 1. marts 2007 (det havde håbet på at kunne påbegynde sit arbejde den 1. 
januar 2007).   På trods af Agenturet for Grundlæggende Rettigheders officielle oprettelse, 
befinder det sig stadig i et tomrum, fordi det stadig mangler de grundlæggende elementer for 
at kunne træde fuldt ud i funktion (dvs. en direktør og en flerårig ramme).

Ordføreren anerkender vigtigheden af, at der hurtigt bliver vedtaget en flerårig ramme for 
Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og udpeget en direktør, så agenturet endelig kan 
træde fuldt ud i funktion og begynde at tjene EU's institutioner og borgere. Til dette formål 
søger hans redegørelse udtrykkeligt at ændre den flerårige ramme på et minimum af områder. 
Forhåbentlig vil dette signal om god tro fra ordførerens side gøre det lettere for EU-
institutionerne at nå hurtigt til enighed om den flerårige ramme. Når dette er sagt, vil 
ordføreren opfordre Kommissionen og Rådet til at gøre, hvad de kan for at sætte gang i 
processen med at udvælge kandidater til stillingen som direktør samt fremskynde arbejdet 
med den flerårige ramme. Dette er efter hans mening afgørende, hvis vi skal sikre, at 
Agenturet for Grundlæggende Rettigheder kan blive aktivt snarest muligt (hvilket både 
ordføreren og Europa-Parlamentet ønsker at se).

Ordføreren vil naturligvis bifalde og opfordre de andre institutioner til at inddrage Europa-
Parlamentet i denne proces i størst muligt omfang. Dette vil give legitimitet til både 
forhandlingerne om den flerårige ramme og til Agenturet for Grundlæggende Rettigheder som 
et organ, når dets program først er vedtaget.

Kommissionen og Rådets formandskab er de institutioner, der må vise deres engagement til 
fordel for grundlæggende rettigheder ved at tage initiativet og påtage sig lederskabet på dette 
område.  Da Europa-Parlamentet kun bliver hørt i på dette område, vil ordføreren gerne minde 
om, at alle grundlæggende rettigheders udelelighed og ukrænkelighed er den vigtigste og mest 
fundamentale af EU's værdier - hvis beskyttelse Europa-Parlamentet tager meget alvorligt. 
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Europa-Parlamentet vil fortsætte med at kontrollere de andre institutioners rolle i udviklingen 
af Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, dets flerårige ramme og det arbejde, der udføres 
i forbindelse med beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder.  Vores borgere vil 
ikke acceptere en svækkelse eller opblødning i vores kerneværdier på bekostning af 
kortsigtede politiske, økonomiske eller sociale overvejelser.

Ordførerens bemærkninger

Som ovenfor nævnt har ordføreren udtrykkeligt besluttet at begrænse sine ændringsforslag for 
at gøre det lettere at nå hurtigt til enighed på området med de andre institutioner. Når dette er 
sagt, er det spørgsmål, som han har medtaget i sin betænkning, af afgørende betydning for 
Europa-Parlamentet.

Ordføreren har medtaget nogle af de dele, som han anser for at være hovedelementer i 
forordning nr. 168/2007, som ændringsforslag i denne betænkning.  Han føler, at det er værd 
klart at gentage nogle af de grundlæggende elementer i Agenturet for Grundlæggende 
Rettigheders mandat og arbejde i betænkningen om den flerårige ramme. 

Derfor en ny betragtning 6a, som gentager betragtning 13 i forordning nr. 168/2007. 
Ligeledes betragtning 7a, som er en gentagelse af betragtning 15 i forordning nr. 168/2007. 
Ved klart at gentage disse punkter i sin betænkning søger ordføreren at minde institutionerne 
og selve Agenturet for Grundlæggende Rettigheder om fleksibiliteten og de muligheder, der 
er åbne for agenturet ud over de tematiske områder, som er foreskrevet i artikel 2. Denne 
fleksibilitet er afgørende, hvis Agenturet for Grundlæggende Rettigheder skal kunne være 
proaktivt og reagere mod pludselige negative udviklinger eller forringelse af 
menneskerettighedssituationer i visse sektorer eller geografiske områder.

Ordførerens få ændringsforslag til artiklerne er fremsat i samme ånd som ændringsforslagene 
til betragtningerne, navnlig for at minde om hovedaspekter i forordningen om oprettelse af 
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder. På denne måde er artikel 
1a (ny) en direkte gentagelse af artikel 4 i forordning nr. 168/2007. Ordføreren mener, at det 
er væsentligt i en betænkning, der behandler Agenturet for Grundlæggende Rettigheders 
flerårige ramme, at minde om agenturets grundlæggende opgaver.

Ligeledes er artikel 1b (ny) taget fra artikel 5, stk. 3 i forordning nr. 168/2007. Dette er igen 
en påmindelse til alle om, at Agenturet for Grundlæggende Rettigheder kan påtage sig 
opgaver, der ligger ud over de tematiske områder (artikel 2) på anmodning fra EU-
institutionerne.

De andre ændringsforslag til artikel 1 udvikler dette tema yderligere. Ordføreren søger at 
skabe modvægt til det usmidige tematiske program ved at åbne for en mere fleksibel tilgang 
under visse omstændigheder.  Fleksibilitet er afgørende for, at Agenturet for Grundlæggende 
Rettigheder helt og fuldt kan udføre sit mandat.

Hvad angår artikel 2 (tematiske områder) har ordføreren været bevidst om ikke at stille 
urealistiske krav til Agenturet for Grundlæggende Rettigheder eller institutionerne. Det er af 
denne grund (og på trods af mange opfordringer om at udvide artikel 2 ved at tilføje nye 
kompetenceområder), at ordføreren har valgt kun at lave en lille, men vigtig tilføjelse til 
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denne liste. Under litra b) har ordføreren tilføjet begrebet "forskellige former for 
forskelsbehandling". Med hensyn til forskelsbehandling, som desværre igen er stigende i EU, 
er det vigtigt, at Agenturet for Grundlæggende Rettigheder foretager en detaljeret 
undersøgelse af begrebet "forskellige former for forskelsbehandling".  Det er ikke let at 
inddele folk i forskellige samfundsgrupper, (og det skal man heller ikke gøre, idet de 
grundlæggende rettigheder er udelelige for alle borgere). Folk er dog ofte udsat for 
forskelsbehandling og er usikre på den præcise årsag eller de præcise årsager til dette. Det kan 
være af en eller flere årsager eller en kombination af disse årsager (f.eks. forskelsbehandling 
af en jødisk kvinde på grund af hendes køn - kvinde - eller på grund af hendes religion -
jødisk eller begge dele, eller forskelsbehandling af en homoseksuel kurdisk mand på grund af 
hans etniske oprindelse - kurdisk - eller hans seksualitet - homoseksuel eller begge dele). 
Agenturet for Grundlæggende Rettigheder bør også dække sådanne forskellige former for 
forskelsbehandling med henblik på at vurdere problemets omfang og finde måder at håndtere 
denne komplekse form for forskelsbehandling.

Det er også værd at nævne, at ordføreren og LIBE afholdt en høring med ngo'er, der arbejder 
med grundlæggende rettigheder, den 18. oktober 2007. Ordføreren ønskede at lytte til 
civilsamfundets synspunkter og holdninger, inden han udarbejdede sit udkast til betænkning.  
Ordføreren bemærker, at der kom mange varierede synspunkter frem på mødet. Der blev 
udtrykt megen kritik af rækkevidden af de tematiske områder (artikel 2) samt af den generelle 
mangel på ambition og sammenhæng (ingen generel vision eller overordnet ramme) på EU-
plan, når det kommer til at have en koordineret politik for grundlæggende rettigheder, der er 
tilpasset sit formål.

Ordføreren og de ngo'er, der var til stede, nævnede den manglende sammenhæng og logik i 
det forhold, at der stilles strenge regler for grundlæggende rettigheder til nye kandidatlande 
(som en del af Københavnskriterierne), men at der ikke findes nogen virkelig effektiv 
opfølgnings-/kontrolmekanisme efter optagelsen i EU til at sikre, at medlemsstaterne fortsat 
gennemfører og håndhæver den menneskerettighedslovgivning og de normer, som gælder ved 
tiltrædelsen.

Alle de, som deltog i mødet, var dog enige om, at den bedste måde at tjene borgerne på, når 
det gælder beskyttelsen af grundlæggende rettigheder, er at gøre vores bedste for at gøre det 
lettere at nå til enighed om den flerårige ramme og oprette et fuldt funktionsdygtigt Agentur 
for Grundlæggende Rettigheder så hurtigt som muligt.

Konklusion:

Ordføreren bifalder oprettelsen af Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og opfordrer alle 
institutionerne og interessenterne til at tage de nødvendige skridt til at sikre, at der bliver 
fastlagt et sammenhængende og omfattende program for agenturet så hurtigt som muligt. I 
forbindelse med den hurtige udpegelse af en direktør for agenturet håber Europa-Parlamentet, 
at Agenturet for Grundlæggende Rettigheder omsider vil være i stand til at udføre sit vigtige 
og nødvendige arbejde med grundlæggende rettigheder i EU i meget nær fremtid.

Europa-Parlamentet er ivrigt efter at udfylde sin rolle i såvel udarbejdelsen af den flerårige 
ramme som udpegelsen af direktøren. LIBE forventer at afholde en høring af de udvalgte 
kandidater inden udgangen af året, så Europa-Parlamentet kan udtale sig i udpegelsen af 
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kandidater til dette vigtige job. LIBE har ligeledes foretaget en omfattende undersøgelse af 
alle de beslutninger inden for grundlæggende rettigheder, som Europa-Parlamentet har 
vedtaget.  Hovedformålet med dette er at sikre, at Europa-Parlamentet på en effektiv måde 
kan overvåge og følge op på Agenturet for Grundlæggende Rettigheder inden for 
problemområder, som Europa-Parlamentet tidligere har taget op. Vi håber, at Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder vil arbejde konstruktivt sammen med Europa-Parlamentet på 
disse områder, hvis Europa-Parlamentet anmoder Agenturet for Grundlæggende Rettigheder 
om at undersøge mulige overtrædelser af eller brud på grundlæggende rettigheder på 
baggrund af dets nyligt vedtagne beslutninger.


	693142da.doc

