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PR_CNS_art51am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Odločbe Sveta o izvajanju Uredbe (ES) št. 168/2007 v zvezi s sprejetjem 
večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2007–2012
(KOM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0515),

– ob upoštevanju prvega odstavka člena 5 Uredbe (ES) št. 168/2007, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom,

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve in mnenj Odbora za zunanje zadeve ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov 
(A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe o 
ES;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 5

(5) Okvir mora vključevati določbe, da se 
zagotovi komplementarnost z drugimi 
organi, uradi in agencijami Skupnosti ter 
Unije, in tudi s Svetom Evrope ter drugimi 
mednarodnimi organizacijami, dejavnimi 
na področju temeljnih pravic. Agencije in 
organi Skupnosti, ki jih večletni okvir 

(5) Okvir mora vključevati določbe, da se 
zagotovi komplementarnost z drugimi 
organi, uradi in agencijami Skupnosti ter 
Unije, in tudi s Svetom Evrope ter drugimi 
mednarodnimi organizacijami, dejavnimi 
na področju temeljnih pravic. Agencije in 
organi Skupnosti, ki jih večletni okvir 
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najbolj zadeva, so Evropski inštitut za 
enakost spolov, ustanovljen z Uredbo (ES) 
št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. decembra 2006 o 
ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost 
spolov, in evropski nadzornik za varstvo 
podatkov, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 
45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov, katerih cilje je treba upoštevati.

najbolj zadeva, so Evropski inštitut za 
enakost spolov, ustanovljen z Uredbo (ES) 
št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. decembra 2006 o 
ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost 
spolov, evropski nadzornik za varstvo 
podatkov, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 
45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov, ter Evropski varuh človekovih 
pravic, katerih cilje je treba upoštevati.

Obrazložitev

Evropski varuh človekovih pravic prejema pritožbe neposredno od državljanov. Pritožbe se v 
številnih primerih nanašajo na kršitve temeljnih pravic in svoboščin, zato bi bilo treba 
Evropskega varuha človekovih pravic vključiti na seznam drugih organov Skupnosti in Unije, 
katerih področje delovanja se dopolnjuje s področjem delovanja Agencije za temeljne 
pravice.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 6 a (novo)

(4) Brez poseganja v člena 4 in 5 Uredbe 
(ES) št. 168/2007 bi morala imeti 
Agencija pravico, da pri izvajanju prava 
Skupnosti, brez poseganja v zakonodajne 
in sodne postopke iz Pogodbe, na lastno 
pobudo ali na zahtevo Evropskega 
parlamenta, Sveta ali Komisije oblikuje 
mnenja za institucije Unije in države 
članice. Institucijam bi moralo biti kljub 
temu omogočeno, da zahtevajo mnenja o 
svojih zakonodajnih predlogih ali 
stališčih, sprejetih v okviru zakonodajnih 
postopkov, kolikor ta mnenja zadevajo 
skladnost teh zakonodajnih predlogov s 
temeljnimi pravicami.

Obrazložitev

Pomembno je ponoviti določbo iz uvodne izjave 13 Uredbe (ES) št. 168/2007, ki institucijam 
in Agenciji jasno dopušča prožnost ter v določenih primerih delovanje, ki presega tematska 
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področja, navedena v členu 2.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) Agencija bi morala sprejeti ukrepe za 
povečanje osveščenosti širše javnosti o 
njenih temeljnih pravicah ter o možnostih 
in različnih mehanizmih za njihovo 
uveljavljanje na splošno, ne da bi se ob 
tem sama ukvarjala s posameznimi 
pritožbami.

Obrazložitev

Pomembno je ponoviti določbo iz uvodne izjave 15 Uredbe (ES) št. 168/2007, ki navaja, da bi 
morala biti Agencija pri svojem delu proaktivna.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 7 b (novo)

(7b) Vsi ljudje se rodijo enaki in zato so 
človekove pravice nedeljive in 
nedotakljive.

Obrazložitev

Bistveno je, da se pri razmisleku o varstvu in spodbujanju temeljnih pravic upošteva ta 
najbolj osnovna med splošnimi in evropskimi vrednotami.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 7 c (novo)

(7c) Zagotoviti je treba, da institucije EU 
in vse države članice izpolnjujejo vse 
mednarodne konvencije o človekovih 
pravicah, ki so skupne državam članicam.

Obrazložitev

Pomembno je ponovno poudariti obstoječe obveznosti, ki so jih na področju človekovih pravic 
sprejele države članice in institucije EU.
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Predlog spremembe 6
Člen 1, odstavek 1 a (novo)

1a. Komisija lahko na lastno pobudo ali 
na pobudo Sveta, Evropskega parlamenta 
ali upravnega odbora Agencije po preteku 
vsaj leta dni po sprejetju večletnega okvira 
predlaga revizijo tega okvira v skladu 
postopkom iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 
168/2007.

Obrazložitev

Zamisel o petletnem okviru zagotavlja stabilnost delu Agencije, vendar bi morala obstajati 
možnost, da se med tem petletnim obdobjem okvir posodobi ali revidira, saj se lahko pri 
varstvu človekovih pravic pojavijo novi izzivi.

Predlog spremembe 7
Člen 1, odstavek 2 a (novo)

2a. Agencija se lahko loti nalog na 
tematskih področjih, ki niso zajeta v 
odstavku 2, če obstajajo izjemne in nujne 
okoliščine. V takšnih okoliščinah se 
obvestilo o začetih nalogah pošlje 
Komisiji, Svetu in Evropskemu 
parlamentu.

Predlog spremembe 8
Člen 1, odstavek 2 b (novo)

2b. Komisija, Svet in Evropski parlament 
lahko zahtevajo, da Agencija razišče 
določene ukrepe ali zadeve.

Predlog spremembe 9
Člen 1 a (novo)

Člen 1a
Naloge

1. Za dosego cilja iz člena 2 Uredbe (ES) 
št. 168/2007 in v okviru svojih pristojnosti, 
kot so opredeljene v členu 3 Uredbe (ES) 
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št. 168/2007, Agencija:
(a) zbira, beleži, analizira in razširja 
pomembne, objektivne, zanesljive in 
primerljive informacije in podatke, 
vključno z rezultati raziskav in 
spremljanja, ki so jih sporočile države 
članice, institucije Unije ter organi, uradi 
in agencije Skupnosti in Unije, 
raziskovalni centri, nacionalni organi, 
nevladne organizacije, tretje države in 
mednarodne organizacije, zlasti pa 
pristojni organi Sveta Evrope;
(b) v sodelovanju s Komisijo in državami 
članicami razvija metode in standarde za 
izboljšanje primerljivosti, objektivnosti in 
zanesljivosti podatkov na evropski ravni;
(c) izvaja znanstvene raziskave in ankete, 
predhodne študije in študije izvedljivosti, 
sodeluje pri njih ali jih spodbuja, tudi na 
zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali 
Komisije, kadar je to primerno in 
združljivo s prednostnimi nalogami in 
letnim delovnim programom;
(d) na lastno pobudo ali na zahtevo 
Evropskega parlamenta, Sveta ali 
Komisije za institucije Unije in države 
članice v zvezi z izvajanjem prava 
Skupnosti oblikuje in objavlja zaključke 
in mnenja o določenih tematskih 
področjih;
(e) objavlja letno poročilo o vprašanjih 
temeljnih pravic, povezanih s področji 
dejavnosti Agencije, pri čemer izpostavi 
primere dobre prakse;
(f) objavlja tematska poročila, ki temeljijo 
na lastnih analizah, raziskavah in 
anketah;
(g) objavlja letno poročilo o dejavnostih; 
ter
(h) razvije komunikacijsko strategijo in 
spodbuja dialog s civilno družbo, da bi 
povečala zavest javnosti o temeljnih 
pravicah in redno razširjala informacije o 
njenem delu.
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2. Zaključki, mnenja in poročila iz 
odstavka 1 se lahko nanašajo na predloge 
Komisije v smislu člena 250 Pogodbe ali 
na stališča institucij v okviru 
zakonodajnih postopkov samo, če je 
zadevna institucija podala zahtevo v 
skladu z odstavkom 1(d). Ne tičejo se 
zakonitosti aktov v smislu člena 230 
Pogodbe ali vprašanja, ali država članica 
ni izpolnila neke obveznosti iz Pogodbe v 
smislu člena 226 Pogodbe.

Obrazložitev

Pri oblikovanju večletnega okvira je dobro jasno ponoviti člen 4 Uredbe (ES) št. 168/2007, v 
katerem so jasno navedene naloge Agencije za temeljne pravice.

Predlog spremembe 10
Člen 1 b (novo)

Člen 1b
Področja dejavnosti

Agencija opravlja svoje naloge v okviru 
tematskih področij, določenih z večletnim 
okvirom. To ne posega v odgovore 
Agencije na zahteve Evropskega 
parlamenta, Sveta ali Komisije v skladu s 
členom 4(1)(c) in (d) Uredbe (ES) št. 
168/2007, ki so izven teh tematskih 
področij, če njeni finančni in kadrovski
viri to dopuščajo.

Obrazložitev

To besedilo, ki je bilo sprva sprejeto v Uredbi (ES) št. 168/2007, opozarja na zmožnost 
Agencija za temeljne pravice, da v nekaterih posebnih primerih deluje izven večletnega 
okvira. 

Predlog spremembe 11
Člen 2

Tematska področja so naslednja: Tematska področja, brez poseganja v člen 
1 (2a) in (2b) ter člen 1b, so naslednja:
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica prejšnjih predlogov sprememb.

Predlog spremembe 12
Člen 2, točka b

b) diskriminacija zaradi spola, rasne ali 
etnične pripadnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti ali diskriminacija pripadnikov 
manjšin;

b) diskriminacija zaradi spola, rasne ali 
etnične pripadnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti ali diskriminacija pripadnikov 
manjšin ali vsaka kombinacija teh 
razlogov (večplastna diskriminacija);

Obrazložitev

Pomembno je, da Agencija analizira in temeljito obravnava pojem večplastne diskriminacije. 
Ljudi ni mogoče enostavno uvrščati v različne družbene skupine. Pogosto ljudje ugotovijo, da 
se proti njim izvaja diskriminacija, pa niso prepričani o razlogu (ali razlogih) za to.

Predlog spremembe 13
Člen 3, odstavek 1

1. Agencija zagotovi ustrezno usklajevanje 
z zadevnimi organi, uradi in agencijami 
Skupnosti, državami članicami, 
mednarodnimi organizacijami in civilno 
družbo pod pogoji, določenimi v členih 7, 
8 in 10 Uredbe (ES) št. 168/2007, za 
izvajanje okvira.

1. Agencija zagotovi ustrezno sodelovanje 
in usklajevanje z zadevnimi organi, uradi 
in agencijami Skupnosti, državami 
članicami, mednarodnimi organizacijami in 
civilno družbo pod pogoji, določenimi v 
členih 7, 8 in 10 Uredbe (ES) št. 168/2007, 
za izvajanje okvira.

Obrazložitev

Sodelovanje – bolj kot le medsebojno usklajevanje – zagotavlja dodano vrednost v skupnih 
dejavnostih organov za varstvo človekovih pravic.
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalec – kot tudi celoten Evropski parlament – pozdravlja ustanovitev Agencije za 
temeljne pravice v prvi polovici leta. Preoblikovanje Evropskega centra za spremljanje 
rasizma in ksenofobije v popolnoma razvito Agencijo za temeljne pravice bo institucijam EU 
zagotovilo bistvena orodja za pomoč zakonodajalcema in Evropski komisiji pri varstvu in 
nadaljnjem spodbujanju temeljnih pravic v vsej EU.

Čeprav poročevalec pozdravlja in priznava odlično medinstitucionalno sodelovanje, ki je 
pripeljalo do sprejetja Uredbe št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice, je vseeno razočaran, ker pri ostalih institucijah ne zaznava pripravljenosti za 
sodelovanje pri pripravi večletnega načrta Agencije. Zdi se ironično, da Komisija in 
predsedstvo Sveta pozivata Evropski parlament, naj pred koncem leta 2007 sprejme svoje 
stališče (kar je izjemno kratek rok glede na zamude pri predložitvi in predstavitvi predloga), 
ko pa se zdi, da niti Komisija niti Svet sklenitve dogovora o tej zadevi in imenovanja 
direktorja ne dojemata kot najpomembnejše prednostne naloge.

Zaradi dolgotrajnih pogajanjih o Uredbi (ES) št. 168/2007 je bila Agencija uradno 
ustanovljena šele 1. marca 2007 (prvoten cilje je sicer bil, da bi bila ustanovljena in začela z 
delovanjem s 1. januarjem 2007). Navkljub uradni ustanovitvi pa Agencija za temeljne 
pravice nima temeljnih elementov, ki bi ji omogočili delovanje v polni meri (torej direktorja 
in večletnega načrta).

Poročevalec priznava pomen hitrega sprejetja večletnega načrta za Agencijo za temeljne 
pravice kot tudi imenovanja njenega direktorja, da se ji končno omogoči, da postane 
popolnoma delujoča ter začne služiti institucijam in državljanom EU. Zato poskuša s svojim 
poročilom izrecno spremeniti večletni načrt na najmanjšem možnem številu področij. Upa, da 
bo ta dobra namera poročevalca spodbudila hiter dogovor institucij EU o večletnem načrtu. 
Poleg tega bi poročevalec želel pozvati Komisijo in Svet, naj storita vse, kar je v njuni moči, 
da pohitita s postopkom izbire kandidatov za mesto direktorja ter pospešita svoje delo pri 
pripravi večletnega načrta. To je po njegovem mnenju bistvenega pomena, če naj se zagotovi 
čimprejšnje delovanje Agencije za temeljne pravice (to, kar si želi tako poročevalec kot EP).

Poročevalec poziva drugi instituciji, naj Evropski parlament v največji možni meri vključita v 
ta proces, in to seveda pozdravlja. To bo povečalo legitimnost pogajanj o večletnem načrtu pa 
tudi Agencije za temeljne pravice kot organa, ko bo dosežen dogovor o njenem programu.

Komisija in predsedstvo Sveta sta instituciji, ki morata pokazati svojo zavezanost temeljnim 
pravicam ter pri tej zadevi prevzeti pobudo in vodenje. Čeprav je Evropski parlament v tej 
zadevi zgolj zaprošen za mnenje, bi poročevalec rad poudaril nedeljivost in nedotakljivost 
vseh temeljnih pravic kot najbolj pomembnih in temeljnih vrednot v EU – Evropski parlament 
pa varstvo teh jemlje zelo resno. Evropski parlament bo še naprej skrbno pregledoval vlogo 
ostalih institucij pri razvoju Agencije za temeljne pravice, njenega večletnega načrta ter dela 
na področju varstva in spodbujanja temeljnih pravic. Naši državljani ne bodo dopuščali 
slabitve ali mehčanja naših osrednjih vrednot iz kratkoročnih političnih, gospodarskih ali 
družbenih vzgibov.
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Predlogi sprememb, ki jih vlaga poročevalec

Poročevalec se je – kot že omenjeno – izrecno odločil omejiti število svojih predlogov 
sprememb, da bi olajšal hiter dogovor o tej zadevi z drugima institucijama. Poleg tega so 
predlogi sprememb, ki jih uvaja v svojem poročilu, bistvenega pomena za Evropski 
parlament.

Poročevalec je v tem poročilu kot predloge sprememb ponovil nekaj delov uredbe št. 
168/2007, ki jih sam šteje za osrednje. Po njegovem mnenju je koristno, da se v poročilu o 
večletnem okviru ponovno jasno navede nekatere osnovne elemente mandata Agencije za 
temeljne pravice in delo, ki ga bo opravljala.

Od tod nova uvodna izjava 6a, ki ponavlja uvodno izjavo 13 Uredbe (ES) št. 168/2007. 
Uvodna izjava 7a pa ponavlja uvodno izjavo 15 Uredbe (ES) št. 168/2007. S tem ko v svojem 
poročilu jasno ponovno navede te točke, želi poročevalec opozoriti institucije in Agencijo za 
temeljne pravice na prožnost in možnosti Agencije, da presega tematska področja, ki so 
predpisana v členu 2. Ta prožnost je bistvenega pomena, če naj bo Agencija proaktivna in pa 
tudi reaktivna v odnosu do nenadnih negativnih razvoje dogodkov ali poslabšanja položaja 
človekovih pravic v določenih sektorjih ali na geografskih območjih. 

Poročevalec svoje maloštevilne predloge sprememb členov vlaga z enako namero kot 
predloge sprememb uvodnih izjav, in sicer, da bi opozoril na osrednje vidike uredbe o 
ustanovitvi Agencije za temeljne pravice. Tako je člen 1a (novo) neposredna ponovitev člena 
4 uredbe št. 168/2007. Poročevalec meni, da je v poročilu, ki obravnava večletni okvirni 
program Agencije za temeljne pravice, bistveno opozoriti na njene osnovne naloge.

Podobno je člen 1b (novo) povzet po odstavku 3 člena 5 uredbe št. 168/2007. Ponovno gre za 
opozorilo vsem, da lahko Agencija za temeljne pravice na zahtevo institucij EU prevzame 
naloge, ki presegajo tiste, poudarjene v tematskem programu (člen 2).

Druge predlagane spremembe člena 1 dodatno razvijajo to temo. Poročevalec poskuša s tem, 
da v določenih okoliščinah omogoči prožnejši pristop, odtehtati za togo naravo tematskega 
programa. Prožnost je bistvena, da se Agenciji za temeljne pravice omogoči celovito 
izpolnjevanje njenih nalog.

Kar zadeva člen 2 (tematska področja) se je poročevalec zavedal, da Agenciji ali institucijam 
ne postavlja neuresničljivih zahtev. Zaradi tega (in kljub številnim pozivom k razširitvi 
področja veljavnosti člena 2 z dodajanjem novih področij pristojnosti) se je odločil, da na 
seznam vključi le majhen, vendar pomemben dodatek. Pod točko (b) je poročevalec dodal 
pojem „večplastne diskriminacije“. Glede na to, da se v EU diskriminacija na žalost ponovno 
krepi, je pomembno, da Agencija analizira in temeljito obravnava pojem večplastne 
diskriminacije. Ljudi ni mogoče enostavno uvrščati v različne družbene skupine (in to se 
verjetno ne bi smelo početi, glede na nedeljivo naravo temeljnih pravic za vse državljane). 
Pogosto pa ljudje ugotovijo, da se proti njim izvaja diskriminacija, pa niso prepričani o 
natančnem razlogu za to. Lahko gre za enega izmed številnih razlogov ali za kombinacijo teh 
razlogov (tj. diskriminacija židinje zaradi njenega spola ali zaradi njene veroizpovedi ali 
oboje; ali diskriminacija homoseksualnega kurdskega moškega zaradi njegovega 
narodnostnega porekla ali zaradi spolne usmerjenosti ali oboje). Večletni okvir bi moral 
zajemati tudi tovrstno večplastno diskriminacijo, da se oceni obseg problema in poišče načine 
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za spoprijemanje s to zapleteno obliko diskriminacije.

Omeniti velja tudi, da sta poročevalec in odbor LIBE 18. oktobra 2007 pripravila predstavitev 
mnenj z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju temeljnih pravic. Poročevalec je 
hotel pred pripravo svojega osnutka poročila slišati stališča in mnenja civilne družbe. 
Ugotavlja, da je srečanje ponudilo raznolik in izčrpen niz pogledov. Izražena so bila številna 
kritična mnenja; kar zadeva obseg tematskih področij (člen 2), pa tudi splošno pomanjkanje 
ambicioznosti in doslednosti (odsotnost celovite vizije ali vseobsegajočega okvira) na ravni 
EU pri oblikovanju usklajene in namenu prilagojene politike temeljnih pravic.

Poročevalec in prisotne nevladne organizacije so omenili nedoslednost in nelogičnost tega, da 
za države kandidatke obstajajo stroga pravila spoštovanja temeljnih pravic (kot del 
köbenhavnskih meril), ni pa učinkovitega mehanizma za spremljanje/pregledovanje po 
pristopu k EU, s čimer bi se zagotovilo, da države članice še naprej izvajajo in uveljavljajo 
zakonodajo in norme o človekovih pravicah, kot bi morale veljati ob pristopu.

Kljub temu so vsi prisotni na srečanju soglašali, da je najboljši način služenja državljanom, ko 
gre za varstvo temeljnih pravic, storiti vse, kar je v naši moči, da bi olajšali dogovor o 
večletnem okviru in čim prej ustanovili popolnoma delujočo Agencijo za temeljne pravice.

Zaključek

Poročevalec pozdravlja ustanovitev Agencije za temeljne pravice ter poziva vse institucije in 
zainteresirane strani, naj sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo čimprejšnje oblikovanje 
skladnega in celovitega večletnega okvirnega programa. V zvezi s hitrim imenovanjem 
direktorja Agencije za temeljne pravice Evropski parlament upa, da bo Agencija zelo kmalu 
lahko končno začela s svojim pomembnim in nujnim delom na področju temeljnih pravic v 
EU.

Parlament se nadeja, da bo odigral svojo vlogo tako pri oblikovanju večletnega okvira kot pri 
imenovanju direktorja. Odbor LIBE načrtuje predstavitev izbranih kandidatov pred koncem 
leta, da bi imel Parlament besedo pri imenovanju kandidata za to pomembno delo. Ravno tako 
je odbor LIBE začel s celovitim pregledom vseh resolucij na področju temeljnih pravic, ki jih 
je sprejel Parlament. Poglavitni cilj tega je zagotoviti, da lahko Parlament skupaj z Agencijo 
za temeljne pravice učinkovito nadzira in spremlja področja, o katerih je že v preteklosti 
izrazil skrb. Upati je, da bo Agencija za temeljne pravice tvorno sodelovala s Parlamentom na 
teh področjih, če bo ta zahteval, da Agencija, na podlagi njegovih nedavno sprejetih resolucij, 
preuči morebitna kršenja ali nespoštovanje temeljnih pravic.
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