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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, įgyvendinančio Reglamento (EB) Nr. 168/2007 
nuostatas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2007–2012 m. daugiametės 
programos priėmimo
(COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0515),

– atsižvelgdamas į Tarybos reglamento (EB) Nr. 168/2007 5 straipsnio 1 dalį, kuria 
vadovaudamasi Taryba konsultavosi su Parlamentu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Užsienio reikalų komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A6-
0000/2007),

1. pritaria iš dalies pakeistam Komisijos pasiūlymui;

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo 
pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina keisti tekstą, kuriam pritarė Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
5 konstatuojamoji dalis

(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 

(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 
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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 
institutą, ir Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno pareigybė, įsteigta 
2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo; todėl reikėtų atsižvelgti 
į jų tikslus.

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 
institutą, Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno pareigybė, įsteigta 
2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo, ir Europos 
ombudsmenas; todėl reikėtų atsižvelgti į jų 
tikslus.

Pagrindimas

Europos ombudsmenas gauna skundų, kurių dauguma susiję su pagrindinių teisių ir laisvių 
pažeidimais, tiesiai iš piliečių. Taigi Europos ombudsmeną reikėtų įtraukti į kitų Bendrijos ir 
Sąjungos institucijų, prie kurių veiklos jų kompetencijos srityje prisideda Pagrindinių teisių 
agentūra (toliau – PTA), sąrašą.

Pakeitimas 2
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4) Nepažeisdama Reglamento (EB) 
Nr. 168/2007 4 ir 5 straipsnių nuostatų ir 
nekliudydama laikytis Sutartyje nustatytų 
teisėkūros ir teisminių procedūrų, 
Agentūra turėtų turėti teisę savo 
iniciatyva ir Europos Parlamento, 
Tarybos ar Komisijos prašymu teikti 
nuomones Sąjungos institucijoms ir 
valstybėms narėms, kai jos įgyvendina 
Bendrijos teisę. Vis dėlto reikėtų, kad 
institucijos turėtų galimybę prašyti 
nuomonės apie teisėkūros procedūrų 
metu priimtų jų teisėkūros pasiūlymų ar 
pozicijų suderinamumą su pagrindinėmis 
teisėmis.

Pagrindimas

Svarbu pakartoti Reglamento (EB) Nr. 168/2007 13 konstatuojamosios dalies nuostatą, pagal 
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kurią aiškiai nustatyta, kad tam tikrais atvejais institucijos ir agentūros gali veikti lanksčiai ir 
ne tik teminėse srityse, nurodytose 2 straipsnyje.

Pakeitimas 3
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Agentūra turėtų imtis priemonių, kad 
labiau informuotų visuomenę apie 
pagrindines teises, galimybes jomis 
naudotis ir įvairias jų įgyvendinimo 
užtikrinimo priemones, tačiau Agentūra 
neturėtų būti įgaliota nagrinėti 
individualius skundus.

Pagrindimas

Svarbu pakartoti Reglamento (EB) Nr. 168/2007 15 konstatuojamosios dalies nuostatą, pagal 
kurią nurodoma, kad agentūra veikdama turėtų imtis iniciatyvos.

Pakeitimas 4
7b konstatuojamoji dalis (nauja)

(7b) Visi žmonės gimsta lygūs, taigi 
žmogaus teisės yra nedalomos ir 
neliečiamos.

Pagrindimas

Aptariant pagrindinių teisių gynimą ir skatinimą, būtina nepamiršti šios svarbiausios iš 
visuotinių ir Europos vertybių.

Pakeitimas 5
7c konstatuojamoji dalis (nauja)

(7c) Būtina užtikrinti, kad ES institucijos 
ir visos valstybės narės laikytųsi visų 
tarptautinių žmogaus teisių konvencijų, 
galiojančių visoms valstybėms narėms.

Pagrindimas

Svarbu pakartoti esamus įsipareigojimus, kuriuos žmogaus teisių srityje prisiėmė valstybės 
narės ir ES institucijos.
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Pakeitimas 6
1 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Praėjus ne mažiau kaip vieniems 
metams nuo Daugiametės programos 
priėmimo datos, Komisija gali savo, 
Tarybos, Europos Parlamento arba 
agentūros valdybos iniciatyva pasiūlyti 
persvarstyti programą pagal Reglamento 
(EB) Nr. 168/2007 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą procedūrą.

Pagrindimas

Pagal penkiametę programą užtikrinamas agentūros darbo stabilumas, tačiau reikia numatyti 
galimybę atnaujinti ir persvarstyti programą šiuo penkerių metų laikotarpiu, nes gali iškilti 
naujų žmogaus teisių apsaugos uždavinių.

Pakeitimas 7
1 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Išskirtinėmis ir pagrįstomis 
aplinkybėmis agentūra gali imtis vykdyti 
užduotis teminėse srityse, nenurodytose 2 
dalyje. Tokiomis aplinkybėmis Komisijai, 
Tarybai ir Europos Parlamentui turi būti 
siunčiamas pranešimas apie vykdomas 
užduotis.

Pakeitimas 8
1 straipsnio 2b dalis (nauja)

2b. Komisija, Taryba ir Europos 
Parlamentas gali pareikalauti, kad 
Agentūra imtųsi tam tikrų veiksmų arba 
ištirtų susirūpinimą keliančius klausimus.

Pakeitimas 9
1a straipsnis (naujas)

1a straipsnis



PR\693142LT.doc 9/15 PE396.754v01-00

LT

Užduotys
1. Siekdama Reglamento (EB) Nr. 
168/2007 2 straipsnyje nustatytų tikslų ir 
paisydama to paties reglamento 3 
straipsnyje nustatytos kompetencijos ribų, 
Agentūra:
a) renka, įrašo, nagrinėja ir skleidžia 
atitinkamą objektyvią, patikimą ir 
palyginamą informaciją bei duomenis, 
įskaitant valstybių narių, ES institucijų, 
jos įstaigų, biurų ir Bendrijos bei 
Sąjungos agentūrų, mokslinių tyrimų 
centrų, nacionalinių įstaigų, 
nevyriausybinių organizacijų, trečiųjų 
šalių ir tarptautinių organizacijų, ypač 
kompetentingų Europos Tarybos 
institucijų jai perduotų tyrimų ir kontrolės 
rezultatus;
b) bendradarbiaudama su Komisija ir 
valstybėmis narėmis, kuria duomenų 
palyginimo, objektyvumo ir patikimumo 
gerinimo Europos lygmeniu metodus;
c) Europos Parlamento, Tarybos arba 
Komisijos prašymu, taip pat kai tikslinga 
ar suderinama su jos prioritetais bei 
metine darbo programa, vykdo, 
bendradarbiauja vykdant arba skatina 
mokslinius tyrimus bei apklausas, 
parengiamuosius tyrimus ir 
įgyvendinamumo tyrimus;
d) savo iniciatyva ir Europos Parlamento, 
Tarybos arba Komisijos prašymu 
formuluoja išvadas ir nuomones 
konkrečiais teminiais klausimais 
Sąjungos institucijoms ir valstybėms 
narėms, įgyvendinančioms Bendrijos 
teisę; 
e) skelbia metinę ataskaitą pagrindinių 
teisių klausimais, įeinančiais į Agentūros 
veiklos sritis, taip pat pabrėžia geros 
praktikos pavyzdžius;
f) skelbia temines ataskaitas, pagrįstas 
analizės, mokslinių bei apklausų 
duomenimis;
g) skelbia metinę savo veiklos ataskaitą; ir
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h) kuria komunikacijos strategiją ir 
skatina dialogą su pilietine visuomene, 
siekdama labiau informuoti visuomenę 
apie pagrindines teises, ir aktyviai 
skleidžia informaciją apie savo veiklą.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
išvados, nuomonės ir ataskaitos gali būti 
pateikiamos dėl Komisijos pasiūlymų, 
apibrėžtų Sutarties 250 straipsnyje, arba 
pozicijų, kurių teisėkūros procedūrų metu 
laikosi institucijos, tik tuo atveju, kai 
pagal 1 dalies d punktą to pareikalauja 
atitinkama institucija. Jose 
nenagrinėjamas teisės aktų, apibrėžtų 
pagal Sutarties 230 straipsnį, teisėtumo 
klausimas, taip pat ir klausimas, ar 
valstybė narė įvykdė savo įsipareigojimą 
pagal Sutartį, kaip apibrėžta Sutarties 226 
straipsnyje.

Pagrindimas

Rengiant Daugiametę programą verta pakartoti Reglamento (EB) Nr. 168/2007 4 straipsnį, 
kuriame aiškiai nurodytos Pagrindinių teisių agentūros užduotys.

Pakeitimas 10
1b straipsnis (naujas)

1b straipsnis
Veiklos sritys

Agentūra savo veiklą vykdo atsižvelgdama 
į Daugiametėje programoje nustatytų 
teminių sričių ribas. Tai nepažeidžia 
Agentūros galimybės veikti, atsakant į 
Europos Parlamento, Tarybos ar 
Komisijos reikalavimus pagal Reglamento 
(EB) Nr. 168/2007 4 straipsnio 1 dalies c 
ir d punktus, už šių teminių sričių ribų, jei 
ji turi reikiamų finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių.

Pagrindimas

Šiame tekste, kuris iš pradžių buvo priimtas Reglamente (EB) Nr. 168/2007, primenamas 
Pagrindinių teisių agentūros gebėjimas imtis veiksmų tam tikrais konkrečiais Daugiametėje 
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programoje nenumatytais atvejais. 

Pakeitimas 11
2 straipsnis

Teminės sritys yra šios: Teminės sritys, nepažeidžiant 1 straipsnio 
2a dalies ir 2b dalies ir 1b straipsnio, yra 
šios:

Pagrindimas

Šio pakeitimo reikia atsižvelgiant į anksčiau pateiktus pakeitimus.

Pakeitimas 12
2 straipsnio b punktas

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

b) diskriminacija dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos 
arba dėl priklausymo mažumoms ir bet 
kokia diskriminacija keliais pagrindais 
(daugialypė diskriminacija);

Pagrindimas

Svarbu, kad Agentūra analizuotų ir išsamiai išnagrinėtų sąvoką „daugialypė diskriminacija“. 
Nelengva žmones priskirti įvairioms visuomenės kategorijoms. Dažnai jie jaučiasi 
diskriminuojami ir nežino tikslios vienos ar kelių priežasčių.

Pakeitimas 13
3 straipsnio 1 dalis

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.

1. Įgyvendindama šią programą, Agentūra 
užtikrina tinkamą bendradarbiavimą ir 
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.

Pagrindimas

Žmogaus teisių institucijų bendradarbiavimas, palyginti su koordinavimu, užtikrina 
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papildomą naudą iš bendros veiklos.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas ir visas Europos Parlamentas teigiamai vertina tai, kad šiais metais įsteigta 
Pagrindinių teisių agentūra (angl. FRA). Pertvarkius Europos rasizmo ir ksenofobijos 
kontrolės centrą į visateisę Pagrindinių teisių agentūrą, ES institucijos įgis svarbias priemones 
ir galės padėti teisės aktų kūrėjams ir Europos Komisijai ginti ir plačiau skatinti pagrindines 
teises visoje ES.

Pranešėjas teigiamai vertina ir pripažįsta našų institucijų bendradarbiavimą, kurio rezultatas –
priimtas Reglamentas Nr. 168/2007, pagal kurį įsteigta Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūra, tačiau yra nusivylęs, kad sunku sulaukti kitų institucijų bendradarbiavimo rengiant 
daugiametę agentūros veiklos programą. Šiek tiek ironiška, kad Komisija ir Tarybai 
pirmininkaujanti valstybė narė ragina Europos Parlamentą pateikti savo poziciją iki 2007 m. 
pabaigos (itin trumpas laikotarpis žinant, kaip vėluota pateikti ir pristatyti pasiūlymą), kai nei 
Komisija, nei Taryba, regis, nemano, kad didžiausias prioritetas yra susitarti dėl minėtojo 
dokumento ir paskirti direktorių.

Derybos dėl Reglamento Nr. 168/2007 vyko ilgai, todėl Agentūra buvo oficialiai įsteigta tik 
2007 m. kovo 1 d. (tikėtasi, kad ji bus įsteigta ir veiks jau iki 2007 m. sausio 1 d.). Nepaisant 
to, kad Pagrindinių teisių agentūra oficialiai įsteigta, ji veikia tarsi vakuume, nes dar trūksta 
pagrindinių elementų (direktoriaus ir daugiametės veiklos programos), kad ji galėtų pradėti 
vykdyti visas savo funkcijas.

Pranešėjas pripažįsta, kad svarbu kuo greičiau priimti agentūros daugiametę veiklos programą 
ir paskirti direktorių, nes tik taip Agentūra galės pradėti vykdyti visas funkcijas, tarnauti ES 
institucijoms ir piliečiams. Taigi šiame pranešime aiškiai siekiama tik nedaugelyje sričių iš 
dalies pakeisti daugiametę programą. Tikimasi, kad toks geranoriškas pranešėjo požiūris 
padės ES institucijoms greitai susitarti dėl daugiametės programos. Be to, pranešėjas norėtų 
paraginti Komisiją ir Tarybą pasistengti, kad būtų greičiau atrinktas kandidatas į direktoriaus 
pareigas ir būtų greičiau parengta daugiametė programa. Jo nuomone, tai būtina, norint 
užtikrinti, kad Pagrindinių teisių agentūra kuo greičiau pradėtų veikti (šito pageidauja ir 
pranešėjas, ir EP).

Žinoma, pranešėjas džiaugtųsi, jeigu Europos Parlamentas būtų kuo labiau įtraukiamas į šį 
procesą, ir ragina kitas institucijas tą daryti. Kai bus susitarta dėl daugiametės programos, tai 
įtvirtins ir derybų dėl daugiametės programos, ir Pagrindinių teisių agentūros, kaip įstaigos, 
teisėtumą.

Komisija ir Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė – tai institucijos, kurios privalo rodyti 
didžiausius įsipareigojimus įgyvendinant pagrindines teises, imtis iniciatyvos ir vadovauti 
rengiant šį dokumentą. Nors su Europos Parlamentu dėl šio dokumento tik konsultuojamasi, 
pranešėjas norėtų priminti, kad pagrindinės teisės, kaip svarbiausios ir pagrindinės ES 
vertybės, kurias Europos Parlamentas labai rimtai gina, yra nedalomos ir jų negalima pažeisti. 
Europos Parlamentas ir toliau tikrins, kokias funkcijas kitos institucijos atlieka plėtojant 
Pagrindinių teisių agentūrą, rengiant daugiametę programą ir ginant bei propaguojant 
pagrindines teises. Mūsų piliečiai netoleruos, jei dėl trumpalaikių politinių, ekonominių ar 
socialinių sumetimų bus menkinamos ar silpninamos pagrindinės mūsų vertybės.
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Pranešėjo teikiami pakeitimai

Kaip minėta, pranešėjas, siekdamas, kad būtų lengviau dėl šio dokumento greitai susitarti su 
kitomis institucijomis, tikslingai nusprendė riboti teikiamų pakeitimų skaičių, tačiau šiame 
pranešime jo pateikiami pakeitimai Europos Parlamentui labai svarbūs.

Pranešėjas pranešime pateikė, kaip pakeitimus, tam tikrus aspektus, kuriuos laiko 
svarbiausiais Reglamento 168/2007 elementais. Jis mano, kad pranešime dėl daugiametės 
programos verta aiškiai pakartoti kai kuriuos pagrindinius Pagrindinių teisių agentūros 
įgaliojimų ir darbo, kurį ji atliks, elementus.

Todėl siūloma nauja 6a konstatuojamoji dalis, kurioje pakartojama Reglamento 168/2007 
13 konstatuojamoji dalis. Be to, 7a konstatuojamojoje dalyje visiškai pakartojama 
Reglamento 168/2007 15 konstatuojamoji dalis. Šiame pranešime dar kartą aiškiai 
konstatuodamas šiuos aspektus, pranešėjas siekia priminti institucijoms ir Pagrindinių teisių 
agentūrai apie lankstumą ir veiklos galimybes ne vien tik 2 straipsnyje nurodytose teminėse 
srityse. Šis lankstumas būtinas, kad Pagrindinių teisių agentūra galėtų aktyviai rodyti 
iniciatyvą ir reaguoti į staigias neigiamas tendencijas arba žmogaus teisių padėties blogėjimą 
tam tikrose srityse arba geografiniuose regionuose.

Keletas pranešėjo pakeitimų, kuriais keičiami straipsniai, teikiami tuo pačiu principu, kaip ir 
konstatuojamųjų dalių pakeitimai – siekiant priminti pagrindinius Reglamento, pagal kurį 
įsteigiama Pagrindinių teisių agentūra, aspektus. Taigi 1a straipsnyje (naujame) tiesiog 
pakartojamas Reglamento Nr. 168/2007 4 straipsnis. Pranešėjas mano, kad tai būtina 
pranešime, kuriuo siekiama, kad Pagrindinių teisių agentūros daugiametėje programoje būtų 
paminėtos pagrindinės agentūros užduotys.

Analogiškai iš Reglamento Nr. 168/2007 5 straipsnio 3 dalies paimamas 1b straipsnis 
(naujas). Dar kartą visiems primenama, kad Pagrindinių teisių agentūra, ES institucijų 
prašymu, gali vykdyti ne vien teminėje programoje (2 straipsnyje) nurodytas, bet ir kitas 
užduotis.

Ši tema plėtojama kituose siūlomuose 1 straipsnio pakeitimuose. Pranešėjas, numatydamas 
galimybę tam tikromis aplinkybėmis vadovautis lankstesniu požiūriu, siekia suteikti atsvarą 
nelankstaus pobūdžio teminei programai. Lankstumas būtinas siekiant, kad Pagrindinių teisių 
agentūra galėtų iki galo vykdyti savo įgaliojimus.

Kalbant apie 2 straipsnį (teminės sritys) pranešėjas tikslingai nekelia Agentūrai ar 
institucijoms nerealių reikalavimų. Būtent dėl šios priežasties (nepaisant daug raginimų 
išplėsti 2 straipsnio taikymo sritį ir įtraukti naujų kompetencijos sričių) pranešėjas nusprendė 
sąrašą papildyti tik vienu, bet svarbiu elementu. Į b punktą pranešėjas įtraukė „daugialypės 
diskriminacijos“ sąvoką. Kalbant apie diskriminaciją, kurios atvejų Europos Sąjungoje, deja, 
vėl daugėja, svarbu, kad Pagrindinių teisių agentūra išsamiai išnagrinėtų ir įvertintų 
daugialypę diskriminaciją. Žmonių negalima lengvai suskirstyti į visuomenines grupes (ir 
tikriausiai nederėtų to daryti, nes pagrindinės teisės yra nedalomos ir priklauso visiems 
piliečiams). Vis dėlto žmonės dažnai jaučiasi diskriminuojami ir tiksliai nežino dėl kokios 
priežasties. Gali būti diskriminuojama dėl vienos iš kelių priežasčių arba šių priežasčių 
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derinio (pvz., žydė moteris diskriminuojama dėl lyties, religijos arba dėl abiejų šių priežasčių; 
homoseksualus kurdas diskriminuojamas dėl etninės kilmės, lytinės orientacijos arba dėl 
abiejų šių priežasčių). Daugiametėje programoje turėtų būti aptariama ir įvairialypė 
diskriminacija, įvertinamas problemos mastas ir ieškoma būdų kovoti su šia sudėtingos 
formos diskriminacija.

Verta paminėti, kad pranešėjas ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) 
komitetas 2007 m. spalio 18 d. susitiko su pagrindinių teisių srityje dirbančiomis NVO. 
Pranešėjas, prieš rengdamas pranešimo projektą, norėjo išklausyti pilietinės visuomenės 
požiūrius ir nuomones. Pranešėjas pažymi, kad posėdyje buvo pateikta išsami požiūrių 
įvairovė. Pateikta daug kritikos dėl teminių sričių apimties (2 straipsnis) ir dėl to, kad siekiant 
koordinuotos veiksmingos pagrindinių teisių politikos trūksta bendro ES lygmens užmojo ir 
nuoseklumo (nėra visuotinės vizijos ar visa apimančios struktūros).

Pranešėjas ir dalyvavusios NVO minėjo, kad nenuoseklu ir nelogiška, kad šalims kandidatėms 
taikant griežtas pagrindinių teisių laikymosi taisykles (kaip dalį Kopenhagos kriterijų) vis dar 
nėra veiksmingos tolesnių veiksmų ir kontrolės sistemos, kuri padėtų užtikrinti, kad įstojusios 
į ES valstybės narės ir toliau įgyvendintų po įstojimo įsigaliosiančius žmogaus teises 
reglamentuojančius teisės aktus bei normas ir užtikrintų, kad jų būtų laikomasi.

Visi susitikimo dalyviai sutiko, kad geriausias būdas tenkinti piliečių reikmes pagrindinių 
žmogaus teisių gynimo srityje – padaryti visa, kas įmanoma, kad būtų lengviau susitarti dėl 
daugiametės programos ir kad kuo greičiau pradėtų veikti Pagrindinių teisių agentūra.

Išvada

Pranešėjas teigiamai vertina tai, kad įsteigta Pagrindinių teisių agentūra, ir ragina visas 
institucijas ir suinteresuotus subjektus imtis reikiamų veiksmų siekiant užtikrinti, kad būtų 
kuo greičiau parengta nuosekli ir visapusiška daugiametė programa. Europos Parlamentas 
tikisi, kad, greitai paskyrus Agentūros direktorių, Pagrindinių teisių agentūra Europos 
Sąjungoje netrukus galės pradėti svarbų ir reikalingą darbą pagrindinių teisių srityje.

Europos Parlamentas nori dalyvauti rengiant daugiametę programą ir skiriant direktorių.
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitetas, siekdamas, kad EP galėtų 
pareikšti nuomonę dėl vieno iš kandidatų skyrimo šiam svarbiam darbui atlikti, planuoja iki 
metų pabaigos surengti atrinktų kandidatų apklausą. Be to, Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetas išsamiai peržiūrėjo visas pagrindinių teisių srityje priimtas EP 
rezoliucijas. Pagrindinis šios peržiūros tikslas – užtikrinti, kad Parlamentas galėtų 
veiksmingai kontroliuoti Pagrindinių teisių agentūros veiklą EP anksčiau nurodytose 
susirūpinimą keliančiose srityse ir imtis tolesnių veiksmų. Tikimasi, kad Pagrindinių teisių 
agentūra šioje srityje veiksmingai dirbs su Europos, jei Europos Parlamentas paprašys, kad 
Agentūra, atsižvelgdama į pastaruoju metu priimtas EP rezoliucijas, ištirtų galimus 
pagrindinių teisių pažeidimus.
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