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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
                większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
                większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
                większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 

przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
                większość oddanych głosów
***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)

                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie w sprawie wykonania 
rozporządzenia (WE) nr 168/2007 w odniesieniu do przyjęcia wieloletnich ram prac 
Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2007-2012
(COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0515),

– uwzględniając art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007, na mocy którego 
Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0322/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, jak również Komisji Praw 
Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament 
tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 5 preambuły

(5) Ramy prac powinny zawierać przepisy 
zapewniające komplementarność 
kompetencji agencji oraz innych organów, 
biur i agencji Wspólnoty lub Unii, jak 
również Rady Europy i innych organizacji 
międzynarodowych działających w 

(5) Ramy prac powinny zawierać przepisy 
zapewniające komplementarność 
kompetencji agencji oraz innych organów, 
biur i agencji Wspólnoty lub Unii, jak
również Rady Europy i innych organizacji 
międzynarodowych działających w 



PE396.754v01-00 6/16 PR\693142PL.doc

PL

dziedzinie praw podstawowych. Wśród 
agencji i organów działających w 
dziedzinach objętych niniejszymi 
wieloletnimi ramami prac do 
najważniejszych należą Europejski Instytut 
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
ustanowiony rozporządzeniem (WE) 
nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 
ustanawiającym Europejski Instytut ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn oraz
Europejski Inspektor Ochrony Danych 
ustanowiony rozporządzeniem (WE) 
nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie 
osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez 
instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych, 
których cele powinny w związku z tym 
zostać uwzględnione.

dziedzinie praw podstawowych. Wśród 
agencji i organów działających w 
dziedzinach objętych niniejszymi 
wieloletnimi ramami prac do 
najważniejszych należą Europejski Instytut 
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
ustanowiony rozporządzeniem (WE) 
nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 
ustanawiającym Europejski Instytut ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn, Europejski 
Inspektor Ochrony Danych ustanowiony 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje i 
organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych oraz Europejski 
Rzecznik Praw Obywatelskich, których 
cele powinny w związku z tym zostać 
uwzględnione.

Uzasadnienie

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje bezpośrednio od obywateli skargi, które 
w wielu przypadkach dotyczą łamania podstawowych praw i wolności. Dlatego Europejski 
Rzecznik Praw Obywatelskich powinien zostać wpisany na listę innych organów 
wspólnotowych i unijnych, które dopełniają działalność Agencji Praw Podstawowych.

Poprawka 2
Punkt 6 a preambuły (nowy)

(6a) Nie naruszając postanowień art. 4 i 5 
rozporządzenia (WE) nr 168/2007, 
Agencja powinna mieć prawo do 
przekazywania swoich opinii – z własnej 
inicjatywy, albo na wniosek Parlamentu 
Europejskiego, Rady lub Komisji –
instytucjom unijnym i państwom 
członkowskim podczas wykonywania przez 
nie prawa wspólnotowego, bez 
ingerowania w procedury legislacyjne i 
sądowe ustanowione na mocy traktatu. 
Instytucje powinny mieć jednakże 
możliwość zwracania się do agencji 
o wydanie opinii w sprawie wniosków 
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legislacyjnych lub stanowisk przyjętych w 
toku procedur legislacyjnych 
w odniesieniu do zgodności tych 
wniosków lub stanowisk z prawami 
podstawowymi.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby powtórzyć treść punktu 13 preambuły rozporządzenia (WE) nr 168/2007, 
który jasno określa, że instytucje oraz sama agencja mogą być elastyczne i w pewnych 
przypadkach mogą działać również w obszarach tematycznych niewymienionych w art. 2.

Poprawka 3
Punkt 7 a preambuły (nowy)

(7a) Agencja powinna podejmować 
działania służące uświadamianiu 
społeczeństwu jego praw podstawowych 
oraz możliwości i różnych sposobów ich 
egzekwowania, nie powinna jednak 
zajmować się pojedynczymi skargami.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby powtórzyć treść punktu 15 preambuły rozporządzenia (WE) nr 168/2007, 
zgodnie z którym agencja powinna wykazywać się w swojej pracy proaktywnością.

Poprawka 4
Punkt 7 b preambuły (nowy)

(7b) Wszystkie istoty ludzkie są równe 
w momencie narodzin i dlatego prawa 
człowieka są niepodzielne i nienaruszalne.

Uzasadnienie

Ta najbardziej podstawowa z uniwersalnych i europejskich wartości musi zapaść w pamięć, 
kiedy rozważamy obronę i propagowanie praw podstawowych.

Poprawka 5
Punkt 7 c preambuły (nowy)

(7c) Należy zapewnić poszanowanie przez 
instytucje UE i wszystkie państwa 
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członkowskie wszystkich konwencji 
dotyczaących praw człowieka wspólnych 
dla państw członkowskich.

Uzasadnienie

Ważne jest ponowne podkreślenie istniejących zobowiązań podjętych przez państwa 
członkowskie i instytucje UE w zakresie praw człowieka.

Poprawka 6
Artykuł 1 ustęp 1 a (nowy)

1a. Komisja może – z własnej inicjatywy 
lub z inicjatywy Rady, Parlamentu 
Europejskiego lub zarządu agencji – nie 
wcześniej niż rok po przyjęciu wieloletnich 
ram prac złożyć wniosek o przegląd tych 
ram zgodnie z procedurą określoną w art. 
5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 168/2007.

Uzasadnienie

Idea ram pięcioletnich gwarantuje stabilność prac agencji, powinna jednak istnieć możliwość 
aktualizacji lub przeglądu tych ram w trakcie tego okresu, ponieważ mogą pojawić się nowe 
wyzwania w zakresie ochrony praw człowieka.

Poprawka 7
Artykuł 1 ustęp 2 a (nowy)

2a. W wyjątkowych lub naglących 
okolicznościach agencja może 
podejmować działania w obszarach 
tematycznych niewymienionych w ust. 2. 
W takiej sytuacji informacja o podjętych 
działaniach zostaje przesłana Komisji, 
Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka 8
Artykuł 1 ustęp 2 b (nowy)

2b. Komisja, Rada i Parlament Europejski 
mogą zwrócić się do agencji o zbadanie 
konkretnych działań lub kwestii będących 
przedmiotem obaw.
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Poprawka 9
Artykuł 1 a (nowy)

Artykuł 1a
Zadania

1. Aby osiągnąć cel wyznaczony w art. 2 
rozporządzenia (WE) nr 168/2007 agencja 
w ramach swoich kompetencji 
określonych w art. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 168/2007 przeprowadza następujące 
działania:
a) gromadzi, rejestruje, analizuje i 
rozpowszechnia istotne, obiektywne, 
rzetelne i porównywalne informacje oraz 
dane, w tym wyniki badań 
i monitorowania przekazane jej przez 
państwa członkowskie, instytucje UE oraz 
organy, biura i agencje Wspólnoty i Unii 
Europejskiej, ośrodki badawcze, organy 
krajowe, organizacje pozarządowe, kraje 
trzecie i organizacje międzynarodowe, 
a w szczególności właściwe organy Rady 
Europy;
b) opracowuje metody i standardy 
poprawy porównywalności, obiektywności 
i rzetelności danych – na szczeblu 
europejskim, we współpracy z Komisją i 
państwami członkowskimi;
c) przeprowadza badania naukowe i 
sondaże, wykonuje opracowania 
przygotowawcze i badania wykonalności, 
uczestniczy w nich lub zachęca do ich 
prowadzenia, w tym, w stosownych 
przypadkach i jeżeli jest to zgodne z jej 
priorytetami i rocznym programem prac, 
wykonuje te zadania na wniosek 
Parlamentu Europejskiego, Rady lub 
Komisji;
d) formułuje i publikuje, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Parlamentu 
Europejskiego, Rady lub Komisji, wnioski 
oraz opinie na tematy szczegółowe z 
przeznaczeniem dla instytucji UE i państw 
członkowskich wdrażających prawo 
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wspólnotowe; 
e) publikuje roczne sprawozdanie na 
temat kwestii praw podstawowych, które 
objęte są zakresem działania agencji, i 
wskazuje w nim przykłady wzorcowych 
działań;
f) publikuje sprawozdania tematyczne 
oparte na prowadzonych przez siebie 
analizach, badaniach i sondażach;
g) publikuje roczne sprawozdanie ze 
swojej działalności; oraz
h) opracowuje strategię komunikacyjną 
oraz propaguje dialog ze społeczeństwem 
obywatelskim w celu zwiększenia 
świadomości opinii publicznej w zakresie 
praw podstawowych oraz aktywnego 
rozpowszechniania informacji o pracach 
agencji.
2. Wnioski, opinie i sprawozdania, o 
których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć 
wniosków Komisji zgłoszonych na mocy 
art. 250 traktatu lub stanowisk przyjętych 
przez instytucje w toku procedur 
legislacyjnych, jedynie w przypadku, gdy
odpowiednia instytucja wystosuje wniosek 
w tej sprawie zgodnie z ust. 1 lit. d). 
Wnioski, opinie i sprawozdania, o których 
mowa w ust. 1, nie dotyczą legalności 
aktów prawnych w rozumieniu art. 230 
traktatu ani kwestii uchybienia przez 
państwo członkowskie jednemu ze 
zobowiązań traktatu w rozumieniu art. 
226 traktatu.

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu wieloletnich ram prac warto powtórzyć treść art. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 168/2007, który jasno określa zadania Agencji Praw Podstawowych.

Poprawka 10
Arytkuł 1 b (nowy)

Artykuł 1b
Dziedziny działalności
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Agencja wykonuje swoje zadania 
w dziedzinach tematycznych określonych 
w wieloletnich ramach prac. Nie narusza 
to obowiązku podejmowania przez agencję 
działań na wniosek Parlamentu 
Europejskiego, Rady lub Komisji, 
wystosowany na mocy art. 4 ust. 1 lit. c) i 
d) rozporządzenia (WE) nr 168/2007, 
wykraczających poza wspomniane 
dziedziny – pod warunkiem że pozwalają 
na to zasoby ludzkie i finansowe agencji.

Uzasadnienie

Tekst ten, przyjęty pierwotnie w rozporządzeniu (WE) nr 168/2007, przypomina o możliwości 
podejmowania przez Agencję Praw Podstawowych działań nieobjętych wieloletnimi ramami 
w pewnych szczególnych przypadkach. 

Poprawka 11
Artykuł 2

Określa się następujące dziedziny 
tematyczne:

Nie naruszając postanowień art. 2 ust. 2a 
i 2b oraz art. 1b, określa się następujące 
dziedziny tematyczne:

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z poprzednich poprawek.

Poprawka 12
Artykuł 2 litera b

b) dyskryminacja ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub przekonania, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną lub dyskryminacja 
mniejszości;

b) dyskryminacja ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub przekonania, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną lub dyskryminacja 
mniejszości, a także każde połączenie tych 
elementów (dyskryminacja różnego 
rodzaju);

Uzasadnienie

Ważne, aby agencja przeanalizowała kwestię dyskryminacji różnego rodzaju i przyjrzała się 
jej dokładnie. Ludzi nie można łatwo zakwalifikować do różnych grup społeczeństwa. Często 
ludzie czują się dyskryminowani i nie są pewni, jakie są dokładnie tego przyczyny.
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Poprawka 13
Artykuł 3 ustęp 1

1. W celu wdrożenia niniejszych ram prac 
agencja zapewnia właściwą koordynację z 
odpowiednimi organami, biurami i 
agencjami Wspólnoty, z państwami 
członkowskimi, organizacjami 
międzynarodowymi oraz ze 
społeczeństwem obywatelskim na zasadach 
określonych w art. 7, 8 i 10 rozporządzenia 
(WE) nr 168/2007.

1. W celu wdrożenia niniejszych ram prac 
agencja zapewnia właściwą współpracę 
i koordynację z odpowiednimi organami, 
biurami i agencjami Wspólnoty, z 
państwami członkowskimi, organizacjami 
międzynarodowymi oraz ze 
społeczeństwem obywatelskim na zasadach 
określonych w art. 7, 8 i 10 rozporządzenia 
(WE) nr 168/2007.

Uzasadnienie

Współpraca dodaje większej wartości wspólnym działaniom podejmowanym przez organy 
zajmujące się prawami człowieka niż tylko wzajemna koordynacja.
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UZASADNIENIE

Sprawozdawca, podobnie jak i cały Parlament Europejski, z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie Agencji Praw Podstawowych na początku tego roku. Przekształcenie 
Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii w samodzielną Agencję Praw 
Podstawowych wyposaży instytucje UE w niezbędne narzędzia wspomagające 
ustawodawców oraz Komisję Europejską w obronie i dalszym propagowaniu praw 
podstawowych w całej UE.

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem i docenia doskonałą współpracę 
międzyinstytucjonalną, która doprowadziła do przyjęcia rozporządzenia nr 168/2007 
ustanawiającego Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jednocześnie jednak jest 
rozczarowany, że inne instytucje nie wyrażają podobnej gotowości do współpracy przy 
tworzeniu wieloletnich ram prac dla tej agencji. Paradoksalna wydaje się sytuacja, w której 
Komisja i prezydencja Rady wzywają Parlament Europejski do przedstawienia stanowiska do 
końca 2007 r. (niezwykle krótki termin, jeżeli wziąć pod uwagę opóźnienia w złożeniu i 
przedstawieniu wniosku), podczas gdy ani Komisja ani Rada nie wydają się postrzegać 
kwestii porozumienia w sprawie niniejszego dossier oraz nominacji dyrektora za sprawy o 
kluczowym znaczeniu.

Z uwagi na dość długie negocjacje w sprawie rozporządzenia nr 168/2007 agencja została 
oficjalnie powołana dopiero w dniu 1 marca 2007 r. (oczekiwano, że zacznie ona działać 
najpóźniej 1 stycznia 2007 r.). Pomimo jej oficjalnego ustanowienia, Agencja Praw 
Podstawowych nadal pozostaje w próżni, brakuje bowiem podstawowych elementów, które 
umożliwiłyby jej pełne działanie (tj. dyrektora oraz wieloletnich ram prac).

Sprawozdawca dostrzega znaczenie szybkiego przyjęcia wieloletnich ram prac dla agencji 
oraz powołania jej dyrektora, aby agencja mogła wreszcie rozwinąć pełnię działalności 
i zaczęła służyć instytucjom UE oraz jej obywatelom. W związku z tym niniejsze 
sprawozdanie celowo dąży do poprawienia wieloletnich ram prac w minimalnej liczbie 
obszarów. Wyraża się nadzieję, że ta oznaka dobrej woli ze strony sprawozdawcy ułatwi 
szybkie porozumienie w sprawie wieloletnich ram prac między instytucjami UE. W związku z 
tym sprawozdawca pragnie wezwać Komisję i Radę do uczynienia wszystkiego co w ich 
mocy, aby przyspieszyć proces wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora oraz prace nad 
wieloletnimi ramami prac. Jego zdaniem jest to konieczne, jeżeli mamy zapewnić jak 
najszybciej aktywną działalność agencji (pragnie tego w równym stopniu zarówno 
sprawozdawca, jak i PE).

Sprawozdawca oczywiście przyjąłby z zadowoleniem, jeżeli inne instytucje włączyłyby 
Parlament Europejski do tego procesu w jak największym zakresie i wzywa te instytucje do 
takiego działania. Dodałoby to wagi zarówno negocjacjom w sprawie wieloletnich ram, jak i 
samej agencji po uzgodnieniu programu.

Komisja i Prezydencja Rady muszą wykazać zaangażowanie w działania na rzecz praw 
podstawowych, przejmując inicjatywę i wiodącą rolę w przygotowaniach niniejszego dossier. 
Mając na względzie, że Parlament Europejski pełni zaledwie rolę konsultanta, sprawozdawca 
chciałby podkreślić niepodzielność i nienaruszalność wszystkich praw podstawowych jako 
najważniejszą i najbardziej podstawową z wartości w UE, których obronę Parlament 
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Europejski traktuje bardzo poważnie. Parlament Europejski będzie nadal przypatrywać się roli 
innych instytucji w pracach nad Agencją Praw Podstawowych, jej wieloletnimi ramami prac 
oraz działaniach na rzecz obrony i propagowania praw podstawowych. Nasi obywatele nie 
będą tolerować osłabienia naszych głównych wartości kosztem doraźnych względów 
politycznych, ekonomicznych lub społecznych.

Poprawki sprawozdawcy

Jak wspomniano powyżej, sprawozdawca specjalnie postanowił ograniczyć liczbę swoich 
poprawek celem ułatwienia szybkiego porozumienia z innymi instytucjami w sprawie 
przedmiotowego dossier. Poprawki, które zaproponował w swoim sprawozdaniu, mają 
kluczowe znaczenie dla Parlamentu Europejskiego.

Sprawozdawca powtórzył niektóre jego zdaniem kluczowe fragmenty rozporządzenia 
nr 168/2007 w poprawkach w niniejszym sprawozdaniu. W jego opinii w sprawozdaniu 
dotyczącym Agencji Praw Podstawowych warto jest jeszcze raz jasno określić podstawowe 
kompetencje agencji oraz zakres prowadzonych przez nią prac.

Dlatego proponowany jest nowy punkt preambuły 6a, którego tekst powtarza punkt 13 
preambuły rozporządzenia nr 168/2007. Punkt preambuły 7a stanowi natomiast kopię punktu 
15 preambuły rozporządzenia nr 168/2007. Sprawozdawca umieścił te punkty ponownie w 
niniejszym sprawozdaniu w celu przypomnienia instytucjom oraz samej Agencji Praw 
Podstawowych o elastyczności i możliwościach wyjścia poza zakres tematyczny określony w 
art. 2. Elastyczność jest konieczna, jeżeli agencja ma być w stanie działać proaktywnie, a 
także reagować na nagłe negatywne wydarzenia lub pogorszenie sytuacji w zakresie praw 
człowieka w pewnych sektorach lub na niektórych obszarach geograficznych.

Kilka poprawek sprawozdawcy do artykułów ma ten sam cel jak poprawki do punktów 
preambuły, mianowicie przypomnienie głównych aspektów rozporządzenia ustanawiającego 
Agencję Praw Podstawowych. Dlatego art. 1 (nowy) jest wierną kopią art. 4 rozporządzenia 
nr 168/2007. Sprawozdawca uważa, że sprawozdanie dotyczące wieloletniego programu prac 
Agencji Praw Podstawowych musi przypominać o podstawowych zadaniach tej agencji.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku art. 1b (nowy), którego treść oparta jest na art. 5 
ust. 3 rozporządzenia nr 168/2007. Należy jeszcze raz podkreślić, że poprawki te stanowią dla 
wszystkich przypomnienie, że Agencja Praw Podstawowych może na wniosek instytucji UE 
podejmować działania wykraczające poza zakres określony w programie tematycznym (art.2).

Inne proponowane poprawki do art. 1 dalej rozwijają ten temat. Celem sprawozdawcy jest 
stworzenie przeciwwagi dla sztywnego charakteru programu tematycznego w postaci 
umożliwienia bardziej elastycznego podejścia w pewnych okolicznościach. Elastyczność ma 
kluczowe znaczenie dla pełnego wykonywania przez Agencję Praw Podstawowych swojego 
mandatu.

Jeżeli chodzi o art. 2 (dziedziny tematyczne) sprawozdawca zwracał uwagę, aby nie 
wystosowywać nierealistycznych żądań wobec agencji ani wobec instytucji. Z tej przyczyny 
(oraz pomimo licznych nawoływań do rozszerzenia zakresu art. 2 poprzez dodanie nowych 
obszarów kompetencji) sprawozdawca postanowił dodać jedynie jeden drobny punkt do tej 
listy. W punkcie b) sprawozdawca dodał pojęcie „dyskryminacji różnego rodzaju”. W 
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sytuacji, kiedy niestety znowu mamy do czynienia ze wzrostem dyskryminacji w UE, ważne 
jest, aby Agencja Praw Podstawowych analizowała kwestię dyskryminacji różnego rodzaju i 
uważnie się jej przyglądała. Ludzi nie można łatwo zakwalifikować do różnych grup 
społeczeństwa (i nie powinno się tego robić, biorąc pod uwagę niepodzielny charakrer praw 
podstawowych dla wszystkich obywateli). Często jednak ludzie czują się dyskryminowani i 
nie są pewni, jakie są dokładnie tego przyczyny. Może to być jeden z kilku powodów lub 
łącznie kilka z nich (np. dyskryminacja wobec kobiety pochodzenia żydowskiego ze względu 
na płeć (kobieta) lub religię (judaizm) lub z obu tych względów na raz, lub dyskryminacja 
kurdyjskiego homoseksualisty ze względu na pochodzenie etniczne (Kurd) lub orientację 
seksualną (homoseksualista) lub z obu względów jednocześnie). Agencja Praw 
Podstawowych powinna zajmować się tego rodzaju dyskryminacją różnego rodzaju, aby 
określić zakres problemu i spróbować znaleźć sposoby przeciwdziałania tej złożonej formy 
dyskryminacji.

Warto również wspomnieć, że w dniu 18 października 2007 r. miało miejsce spotkanie, 
sprawozdawcy i komisji LIBE z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami 
podstawowymi. Sprawozdawca chciał wysłuchać poglądów i opinii społeczeństwa 
obywatelskiego przed opracowaniem projektu swojego sprawozdania. Sprawozdawca zwraca 
uwagę, że spotkanie pokazało szeroki i zróżnicowany zakres poglądów. Pojawiło się wiele 
głosów krytycznych dotyczących zakresu dziedzin tematycznych (art.2) oraz ogólnego braku 
ambicji i spójności (brak wizji globalnej lub ram nadrzędnych) na poziomie UE, jeżeli chodzi 
o prowadzenie skoordynowanej polityki w zakresie praw podstawowych, odpowiedniej do 
osiągnięcia zamierzonego celu.

Sprawozdawca i obecne na spotkaniu organizacje pozarządowe zwrócili uwagę na 
niespójność i nielogiczny charakter sytuacji, w której istnieją surowe wymagania w zakresie 
poszanowania praw podstawowych dla krajów kandydujących (jako część kryteriów 
kopenhaskich), brak jest jednak skutecznego mechanizmu kontroli po przystąpieniu do UE, 
gwarantującego, że państwa członkowskie nadal wdrażają i egzekwują prawodawstwo 
i normy dotyczące praw człowieka, tak jak to powinno mieć miejsce w momencie 
przystąpienia.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się jednak, że najlepszym sposobem służenia 
obywatelom w zakresie ochrony praw podstawowych jest uczynienie wszystkiego, co 
w naszej mocy, aby przyspieszyć porozumienie w sprawie wieloletnich ram prac oraz jak 
najszybciej ustanowić w pełni operacyjną Agencję Praw Podstawowych.

Wniosek:

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie Agencji Praw Podstawowych 
i wzywa wszystkie instytucje i zainteresowane strony do podjęcia niezbędnych kroków w celu 
zapewnienia jak najszybszego opracowania spójnych i kompleksowych wieloletnich ram 
prac. Parlament Europejski wyraża nadzieję, że stworzenie tych ram oraz szybkie powołanie 
dyrektora agencji pozwolą Agencji Praw Podstawowych na przystąpienie do ważnej 
i koniecznej pracy w obszarze praw podstawowych w UE w bardzo bliskiej przyszłości.

Parlament Europejski wyraża chęć uczestnictwa zarówno w przygotowywaniu wieloletnich 
ram prac, jak i nominacji dyrektora. Komisja LIBE planuje zorganizować przesłuchanie 
wyselekcjonowanych wstępnie kandydatów przed końcem roku, aby PE mógł wypowiedzieć 
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się w sprawie nominacji kandydata na to istotne stanowisko. Komisja LIBE przeprowadziła 
również kompleksowy przegląd wszystkich przyjętych przez PE rezolucji dotyczących praw 
podstawowych. Głównym celem tego przeglądu jest zapewnienie, że Parlament może 
skutecznie wraz z Agencją Praw Podstawowych monitorować kwestie problemowe poruszone 
przez PE w przeszłości i podejmować w związku z nimi dalsze działania. Wyraża się 
nadzieję, że Agencja Praw Podstawowych będzie w sposób konstruktywny współpracować z 
PE w tych obszarach, jeżeli PE zwróci się do niej o zbadanie potencjalnych naruszeń praw 
podstawowych w oparciu o ostatnio przyjęte rezolucje.
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