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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excep�ia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 �i 300 din Tratatul 
CE �i la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.



PR\693142RO.doc 3/15 PE396.754v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

EXPUNERE DE MOTIVE...................................................................................................13



PE396.754v01-00 4/15 PR\693142RO.doc

RO



PR\693142RO.doc 5/15 PE396.754v01-00

RO

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de decizie a Consiliului de punere în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 168/2007 în ceea ce prive�te adoptarea unui cadru multianual pentru Agen�ia 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012
[COM(2007)0515 – C6 0322/2007 – 2007/0189(CNS)]

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului [COM(2007)0515],

– având în vedere articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.168/2007 al 
Consiliului, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu,

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie �i afaceri interne şi 
avizul Comisiei pentru afaceri externe, precum şi cel al Comisiei pentru drepturile femeii 
şi egalitatea între sexe (A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din Tratatul CE;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice 
în mod substanţial propunerea Comisiei;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 5

Cadrul ar trebui să includă prevederi pentru 
asigurarea complementarită�ii cu 
mandatul organismelor, oficiilor �i 
agen�iilor Comunită�ii �i ale Uniunii, 
precum �i cu cel al Consiliului Europei �i 

Cadrul ar trebui să includă prevederi pentru 
asigurarea complementarită�ii cu 
mandatul organismelor, oficiilor �i 
agen�iilor Comunită�ii �i ale Uniunii, 
precum �i cu cel al Consiliului Europei �i 
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al altor organiza�ii interna�ionale active 
în domeniul drepturilor fundamentale. 
Agen�iile �i organismele comunitare cele 
mai relevante în legătură cu cadrul 
multianual sunt Institutul European pentru 
Egalitatea de �anse între Bărba�i �i 
Femei stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 
1922/2006 al Parlamentului European �i al 
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind 
înfiin�area unui Institut European pentru 
Egalitatea de �anse între Bărba�i �i 
Femei �i Controlorul European pentru 
Protec�ia Datelor înfiin�at prin 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European �i al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protec�ia 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
institu�iile �i organele comunitare �i 
privind libera circula�ie a acestor date, ale 
căror obiective ar trebui, prin urmare, luate 
în considerare.

al altor organiza�ii interna�ionale active 
în domeniul drepturilor fundamentale. 
Agen�iile �i organismele comunitare cele 
mai relevante în legătură cu cadrul 
multianual sunt Institutul European pentru 
Egalitatea de �anse între Bărba�i �i 
Femei stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 
1922/2006 al Parlamentului European �i al 
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind 
înfiin�area unui Institut European pentru 
Egalitatea de �anse între Bărba�i �i 
Femei �i Controlorul European pentru 
Protec�ia Datelor înfiin�at prin 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European �i al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protec�ia 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
institu�iile �i organele comunitare �i 
privind libera circula�ie a acestor date şi 
Ombudsmanul European, ale căror 
obiective ar trebui, prin urmare, luate în 
considerare.

Justificare

Ombudsmanul European primeşte direct de la cetăţeni plângeri care se referă, în majoritatea 
cazurilor, la încălcări ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Ombudsmanul European 
ar trebui, prin urmare, să fie inclus în lista celorlalte instituţii ale Comunităţii şi ale Uniunii 
faţă de care mandatul Agenţiei pentru Drepturile Fundamentale este complementar.

Amendamentul 2
Considerentul 6a (nou)

(6a) Fără a se aduce atingere articolelor 4 
şi 5 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007, 
Agen�ia ar trebui să aibă dreptul de a 
formula avize pentru institu�iile Uniunii 
Europene �i statele membre în aplicarea 
legisla�iei comunitare, fie din proprie 
ini�iativă, fie la cererea Parlamentului 
European, a Consiliului sau a Comisiei, 
fără a interveni în cadrul procedurilor 
legislative �i juridice stabilite prin tratat. 
Cu toate acestea, institu�iile ar trebui să 
aibă posibilitatea de a solicita avize 
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privind propunerile legislative sau 
pozi�iile adoptate în cursul procedurilor 
legislative, din punctul de vedere al 
compatibilită�ii acestora cu drepturile 
fundamentale.

Justificare

Este importantă repetarea dispoziţiei care face parte din considerentul 13 al Regulamentului 
(CE) nr.168/2007, care prevede clar că instituţiile şi Agenţia însăşi pot fi flexibile şi pot 
acţiona, în anumite cazuri, în afara domeniilor tematice menţionate la articolul 2. 

Amendamentul 3
Considerentul 7a (nou)

Agen�ia ar trebui să ia măsuri pentru a fi 
mai prezentă în conştiinţa publicului larg 
cu privire la drepturile fundamentale �i 
la posibilită�ile �i diferitele mecanisme 
de a le face respectate în general, fără a 
se ocupa ea însăşi de plângerile 
individuale.

Justificare

Este importantă repetarea dispoziţiei care face parte din considerentul 13 al Regulamentului 
(CE) nr.168/2007, care prevede clar că instituţiile şi Agenţia însăşi pot fi flexibile şi pot 
acţiona, în anumite cazuri, în afara domeniilor tematice menţionate la articolul 2. 

Amendamentul 4
Considerentul 7b (nou)

(7) Toate fiinţele umane s-au născut egale 
şi, prin urmare, drepturile omului sunt 
indivizibile şi inviolabile.

Justificare

Este esenţial ca acest drept elementar care face parte dintre valorile europene să fie avut în 
vedere atunci când ne referim la apărarea şi promovarea drepturilor fundamentale.

Amendamentul 5
Considerentul 7c (nou)
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(7)Este necesar să se asigure respectarea 
de către instituţiile UE şi toate statele 
membre a tuturor convenţiilor 
internaţionale privind drepturile omului 
la care statele membre sunt parte.

Justificare

Este important să fie reafirmată existenţa angajamentelor asumate de statele membre şi de 
instituţiile UE în domeniul drepturilor omului.

Amendamentul 6
Articolul 1 alineatul (1a) (nou)

1a. Din proprie iniţiativă sau la iniţiativa 
Consiliului, a Parlamentului European 
sau a consiliului de administraţie al 
Agenţiei, Comisia poate face, după cel 
puţin un an de la adoptarea cadrului 
multianual, o propunere de revizuire a 
acestuia, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr.168/2007.

Justification

Un cadru de 5 ani conferă stabilitate activităţii Agenţiei, însă ar trebui să existe o posibilitate 
de actualizare sau de revizuire a acestui cadru în timpul acestei perioade de 5 ani deoarece 
pot apărea noi provocări privind protecţia drepturilor omului.

Amendamentul 7
Articolul 1 alineatul (2 a) (nou)

2a. În circumstanţe excepţionale şi 
imperioase, Agenţia poate îndeplini 
sarcini în domenii tematice care nu sunt 
incluse la alineatul (2). În aceste condiţii, 
informarea cu privire la sarcinile realizate 
trebuie trimisă Comisiei, Consiliului şi 
Parlamentului European.

Amendamentul 8
Articolul 1 alineatul (2b) (nou)
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2b. Comisia, Consiliul şi Parlamentul 
European pot solicita Agenţiei să realizeze 
acţiuni şi să examineze probleme 
specifice.

Amendamentul 9
Punctul 1a (nou)

Articolul 1a
Atribuţii

1. În vederea îndeplinirii obiectivului 
stabilit la articolul 2 din Regulamentul 
(CE) nr.168/2007 şi în cadrul 
competenţelor sale aşa cum au fost 
definite la articolul 3 din Regulamentul 
(CE) nr.168/2007, Agenţia :
(a) colectează, înregistrează, analizează 
�i distribuie informa�ii �i date 
relevante, obiective, fiabile �i 
comparabile, inclusiv rezultatele 
cercetărilor �i ac�iunilor de 
monitorizare comunicate acesteia de către 
statele membre, institu�iile UE, precum 
�i de organismele, oficiile �i agen�iile 
Comunită�ii �i ale Uniunii, de centrele 
de cercetare, organismele na�ionale, 
organiza�iile neguvernamentale, �ări 
ter�e �i organiza�ii interna�ionale �i, 
în special, de organismele competente ale 
Consiliului Europei;
(b) dezvoltă metode �i standarde de 
îmbunătă�ire a comparabilită�ii, 
obiectivită�ii �i viabilită�ii datelor la 
nivel european, în cooperare cu Comisia 
�i statele membre;
(c) îndepline�te, cooperează sau 
încurajează efectuarea de cercetări �i 
studii �tiin�ifice, studii pregătitoare �i 
de fezabilitate inclusiv, acolo unde este 
cazul �i acest lucru este compatibil cu 
programul său anual de lucru, la cererea 
Parlamentului European, a Consiliului 
sau a Comisiei;
(d) formulează �i publică concluzii �i 
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avize privind subiecte tematice specifice 
institu�iilor UE �i statelor membre în 
procesul de aplicare a legisla�iei 
comunitare, fie din proprie ini�iativă, fie 
la cererea Parlamentului European, a 
Consiliului sau a Comisiei; 
(e) publică un raport anual privind 
chestiunile relative la drepturile 
fundamentale care intră în domeniile de 
activitate a agen�iei, subliniind, de 
asemenea, exemple de bune practici;
(f) publică rapoarte tematice pe baza 
propriilor analize, cercetări �i studii;
(g) publică un raport anual privind 
activităţile sale; precum �i
(h) dezvoltă o strategie de comunicare �i 
promovează dialogul cu societatea civilă 
pentru ca marele public să conştientizeze 
mai bine drepturile fundamentale �i 
pentru a difuza informaţii cu privire la 
activitatea sa.
2. Concluziile, avizele �i rapoartele 
men�ionate la alineatul (1) se pot referi 
la propuneri ale Comisiei formulate în 
conformitate cu articolul 250 din tratat 
sau la pozi�ii asumate de institu�ii în 
cadrul procedurilor legislative numai în 
cazul în care a fost formulată o cerere din 
partea respectivei institu�ii în 
conformitate cu alineatul (1) litera (d). 
Acestea nu se vor referi la legalitatea 
actelor în sensul articolului 230 din tratat 
sau la neîndeplinirea, de către un stat 
membru, a uneia dintre obliga�iile care îi 
revin în sensul articolului 226 din tratat.

Justificare

În procesul de elaborare a cadrului multianual este utilă repetarea articolului 4 din 
Regulamentul (CE) nr.168/2007, care prevede clar atribuţiile Agenţiei pentru Drepturi 
Fundamentale. 

Amendamentul 10
Articolul 1b (nou)
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Articolul 1b
Domeniile de activitate

Agen�ia î�i îndepline�te sarcinile în 
cadrul domeniilor  tematice indicate în 
cadrul multianual. Acest fapt nu aduce 
atingere răspunsurilor formulate de 
Agen�ie la solicitările Parlamentului 
European, ale Consiliului sau ale 
Comisiei,  în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) literele (c) �i (d) din afara 
acestor domenii tematice, cu condi�ia ca 
resursele sale financiare �i umane să îi 
permită acest lucru.

Justificare

Acest text, adoptat iniţial în cadrul Regulamentului (CE) nr.168/2007, reaminteşte 
capacitatea Agenţiei pentru Drepturile Fundamentale de a realiza acţiuni în afara cadrului 
multianual, în anumite cazuri specifice. 

Amendamentul 11
Articolul 2

Domeniile tematice sunt următoarele: Domeniile tematice,  fără a se aduce 
atingere articolului 1 alineatul (2) literele 
(a) şi (b) şi articolului 1 litera (b), sunt 
următoarele:

Justificare

Acest amendament este o consecinţă a amendamentelor anterioare.

Amendamentul 12
Articolul 2 litera (b)

b) discriminarea pe motive de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
dizabilită�i, vârstă sau orientare sexuală 
sau a persoanelor apar�inând 
minorită�ilor;

b) discriminarea pe motive de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
dizabilită�i, vârstă sau orientare sexuală 
sau a persoanelor apar�inând 
minorită�ilor şi orice combinaţie a 
acestor motive (discriminare multiplă);

Justificare

Este important ca Agenţia să analizeze şi să privească în detaliu noţiunea de discriminare 
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multiplă. Persoanele nu pot fi clasificate cu uşurinţă în diferite grupuri ale societăţii. Adesea, 
persoanele se consideră discriminate şi nu cunosc care este adevăratul motiv sau care sunt 
adevăratele motive care determină acest lucru.

Amendamentul 13
Articolul 3 alineatul (1)

1. Agen�ia asigură coordonarea 
corespunzătoare cu organismele, oficiile �i 
agen�iile relevante ale Comunită�ii, cu 
statele membre, organiza�iile 
interna�ionale �i societatea civilă, în 
condi�iile stabilite la articolele 7, 8 �i 10 
din Regulamentul (CE) nr. 168/2007, în 
vederea punerii în aplicare a prezentului 
cadru.

1. Agen�ia asigură cooperarea şi 
coordonarea corespunzătoare cu 
organismele, oficiile �i agen�iile 
relevante ale Comunită�ii, cu statele 
membre, organiza�iile interna�ionale �i 
societatea civilă, în condi�iile stabilite la 
articolele 7, 8 �i 10 din Regulamentul 
(CE) nr. 168/2007, în vederea punerii în 
aplicare a prezentului cadru.

Justificare

Cooperarea aduce o mai mare valoare adăugată activităţilor realizate în comun de 
organizaţiile care activează în domeniul drepturilor omului decât coordonarea acestor 
organisme între ele. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

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 
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promotion of fundamental rights. Our citizens will not tolerate a weakening or softening of 
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 
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of her religion - Jewish or both; or discrimination against a gay Kurdish man because of his 
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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