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PR_CNS_art51am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om genomförande av förordning (EG) nr 168/2007 vad 
beträffar antagandet av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter för 2007–2012
(KOM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0515),

– med beaktande av artikel 5.1 i rådets förordning (EG) nr 168/2007, i enlighet med vilken
rådet har hört parlamentet,

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 5

(5) Ramprogrammet bör innehålla 
bestämmelser som syftar till att säkerställa 
komplementaritet med ansvarsområdena 
för gemenskapens och unionens andra 
organ, kontor och byråer samt med 
Europarådet och andra internationella 

(5) Ramprogrammet bör innehålla 
bestämmelser som syftar till att säkerställa 
komplementaritet med ansvarsområdena 
för gemenskapens och unionens andra 
organ, kontor och byråer samt med 
Europarådet och andra internationella 
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organisationer som är verksamma inom 
området för grundläggande rättigheter. De 
av gemenskapens byråer och organ som är 
mest relevanta för detta fleråriga 
ramprogram är Europeiska 
jämställdhetsinstitutet, som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1922/2006 av den 
20 december 2006 om inrättande av ett 
europeiskt jämställdhetsinstitut och
Europeiska datatillsynsmannen, som 
inrättats genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter. Syftena 
för dessa bör följaktligen beaktas.

organisationer som är verksamma inom 
området för grundläggande rättigheter. De 
av gemenskapens byråer och organ som är 
mest relevanta för detta fleråriga 
ramprogram är Europeiska 
jämställdhetsinstitutet, som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1922/2006 av den 
20 december 2006 om inrättande av ett 
europeiskt jämställdhetsinstitut, Europeiska 
datatillsynsmannen, som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) 45/2001 av den 18 december 2000 
om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter samt 
europeiska ombudsmannen. Syftena för 
dessa bör följaktligen beaktas.

Motivering

Europeiska ombudsmannen tar emot klagomål direkt från medborgare som i många fall 
handlar om överträdelser av grundläggande rättigheter och friheter. 
Europeiska ombudsmannen bör därför tas med på listan med de övriga organ i gemenskapen 
och EU som kompletterar ansvarsområdet för byrån för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag 2
Skäl 6a (nytt)

(6a) Utan att tillämpningen av 
artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) 
nr 168/2007 påverkas bör byrån ha rätt att 
utarbeta yttranden till unionens 
institutioner och medlemsstaterna i 
samband med genomförandet av 
gemenskapslagstiftningen, antingen på 
eget initiativ eller på begäran från 
Europaparlamentet, rådet eller 
kommissionen, utan att det påverkar de 
lagstiftnings- och rättsförfaranden som 
fastställs i fördraget. Institutionerna bör 
dock kunna begära yttranden om 
förenligheten hos olika 
lagstiftningsförslag eller ståndpunkter 
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som i anslutning till 
lagstiftningsförfaranden antagits vid dem 
med avseende på de grundläggande 
rättigheterna

Motivering

Det är viktigt att upprepa skäl 13 i förordning (EG) nr 168/2007 där det klart anges att 
institutionerna och byrån själv kan vara flexibla och aktiva inom andra områden än de som 
anges i artikel 2 i vissa fall.

Ändringsförslag 3
Skäl 7a (nytt)

(7a) Byrån bör arbeta för att göra 
allmänheten mer medveten om sina 
grundläggande rättigheter och om 
möjligheterna och de olika mekanismerna 
för att hävda dem i allmänhet, men utan 
att själv ta upp enskilda klagomål.

Motivering

Det är viktigt att upprepa skäl 15 i förordning (EG) nr 168/2007 där det står att byrån ska 
arbeta aktivt.

Ändringsförslag 4
Skäl 7b (nytt)

(7b) Alla människor föds lika och därför 
är mänskliga rättigheter odelbara och 
okränkbara.

Motivering

Det är mycket viktigt att komma ihåg detta mest grundläggande universella och europeiska 
värdet när man beaktar försvaret och främjandet av grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag 5
Skäl 7c (nytt)

(7c) Det finns ett behov av att 
EU-institutionerna och samtliga 
medlemsstater garanterar att de följer alla 
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de internationella konventioner om 
mänskliga rättigheter som är 
gemensamma för medlemsstaterna. 

Motivering

Det är viktigt att upprepa de nuvarande åtaganden som medlemsstaterna och 
EU-institutionerna gjort inom området för mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag 6
Artikel 1, punkt 1a (ny)

1a. Kommissionen får på eget initiativ 
eller på initiativ från rådet, 
Europaparlamentet eller byråns styrelse, 
och tidigast ett år efter antagandet av det 
fleråriga ramprogrammet, föreslå en 
översyn av ramprogrammet i enlighet med 
förfarandet i artikel 5.1 i förordning (EG) 
nr 168/2007.

Motivering

Idén med ett femårigt ramprogram ger stabilitet åt byråns arbete, men det bör finnas en 
möjlighet att uppdatera eller revidera ramprogrammet under denna femårsperiod 
allteftersom nya utmaningar för skyddet av de mänskliga rättigheterna eventuellt uppstår.

Ändringsförslag 7
Artikel 1, punkt 2a (ny)

2a. Byrån får utföra uppgifter inom 
temaområden som inte omfattas av 
punkt 2 under särskilda omständigheter 
och där det är nödvändigt. I detta fall ska
kommissionen, rådet och 
Europaparlamentet underrättas om 
uppgifterna.

Ändringsförslag 8
Artikel 1, punkt 2b (ny)

2b. Kommissionen, rådet och 
Europaparlamentet får kräva att byrån 
ska undersöka specifika åtgärder eller 
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frågor.

Ändringsförslag 9
Artikel 1a (ny)

Artikel 1a
Uppgifter

1. För att uppnå målen i artikel 2 i 
förordning (EG) nr 168/2007 ska byrån, 
inom ramen för sina befogenheter som 
fastställs i artikel 3 i förordning (EG) 
nr 168/2007
a) samla in, registrera, analysera och 
sprida relevanta, objektiva, tillförlitliga 
och jämförbara uppgifter och data, 
inbegripet forsknings- och 
övervakningsresultat från 
medlemsstaterna, unionens institutioner 
samt gemenskapens och unionens organ, 
kontor och byråer, forskningscentrum, 
nationella organ, icke-statliga 
organisationer, tredjeländer samt 
internationella organisationer, och i 
synnerhet från Europarådets behöriga 
organ,
b) utveckla metoder och normer för att 
förbättra jämförbarheten, objektiviteten 
och tillförlitligheten av data på europeisk 
nivå i samarbete med kommissionen och 
medlemsstaterna,
c) bedriva, samarbeta om eller uppmuntra 
forskning och vetenskapliga 
undersökningar, förberedande studier och 
genomförbarhetsstudier inklusive, när det 
är lämpligt och förenligt med byråns 
prioriteringar och årliga arbetsprogram, 
på begäran av Europaparlamentet, rådet 
eller kommissionen,
d) utarbeta och offentliggöra slutsatser 
och yttranden om specifika tematiska 
frågor, för EU-institutionerna och 
medlemsstaterna när de genomför 
gemenskapslagstiftningen, antingen på 
eget initiativ eller på begäran av 
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Europaparlamentet, rådet eller 
kommissionen,
e) offentliggöra en årlig rapport om de 
frågor om de grundläggande 
rättigheterna som omfattas av byråns 
verksamhetsområden, även med exempel 
på god praxis,
f) offentliggöra tematiska rapporter som 
grundas på dess analyser, forskning och 
undersökningar,
g) offentliggöra en årlig rapport om sin 
verksamhet, och
h) utveckla en kommunikationsstrategi 
och främja dialog med det civila 
samhället för att öka allmänhetens 
medvetenhet om de grundläggande 
rättigheterna och aktivt sprida 
information om sitt arbete.
2. De slutsatser, yttranden och rapporter 
som avses i punkt 1 kan gälla förslag från 
kommissionen enligt artikel 250 i 
fördraget eller ståndpunkter som 
institutionerna har fastställt under 
lagstiftningsförfarandet, under 
förutsättning att respektive institution har 
lämnat in en begäran i enlighet med 
punkt 1 d. De skall inte gälla frågor om 
lagenligheten av rättsakter i den mening 
som avses i artikel 230 i fördraget eller 
frågan om en medlemsstat har underlåtit 
att fullgöra en skyldighet enligt fördraget 
i den mening som avses i artikel 226 i 
fördraget.

Motivering

När det fleråriga ramprogrammet tas fram är det värt att klart upprepa artikel 4 i förordning 
(EG) nr 168/2007 där uppgifterna för byrån för grundläggande rättigheter klart anges.

Ändringsförslag 10
Artikel 1b (ny)

Artikel 1b
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Verksamhetsområden
Byrån ska genomföra sina uppgifter inom 
de temaområden som fastställs i det 
fleråriga ramprogrammet. Detta ska inte 
påverka byråns reaktioner på önskemålen 
från Europaparlamentet, rådet eller 
kommissionen enligt artikel 4.1 c och 
4.1 d i förordning (EG) nr 168/2007 om 
frågor utanför dessa temaområden, under 
förutsättning att byråns ekonomiska och 
mänskliga resurser tillåter det.

Motivering

Denna punkt, som ursprungligen antogs i förordning (EG) nr 168/2007, påminner om
möjligheterna för byrån för grundläggande rättigheter att vidta åtgärder utanför det fleråriga 
ramprogrammet i vissa specifika fall.

Ändringsförslag 11
Artikel 2, inledningen

Temaområdena ska vara följande: Temaområdena ska, utan att det påverkar 
tillämpningen av artiklarna 1.2 a, 1.2 b
och 1b vara följande: 

Motivering

Ändringsförslaget följer av de tidigare ändringsförslagen.

Ändringsförslag 12
Artikel 2, led b

b) Diskriminering på grund av kön, ras 
eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, ålder, sexuell läggning eller 
tillhörighet till en minoritet.

b) Diskriminering på grund av kön, ras 
eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, ålder, sexuell läggning eller 
tillhörighet till en minoritet och alla 
kombinationer av dessa orsaker 
(multipel diskriminering).

Motivering

Det är viktigt att byrån analyserar och noggrant studerar begreppet multipel diskriminering. 
Det är inte lätt att dela in folk i olika samhällsgrupper. Människor anser sig ofta vara 
diskriminerade och känner inte exakt till den bakomliggande orsaken eller orsakerna.
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Ändringsförslag 13
Artikel 3, punkt 1

1. För genomförandet av detta ramprogram 
ska byrån säkerställa lämplig samordning 
med relevanta gemenskapsorgan, 
gemenskapskontor och gemenskapsbyråer, 
medlemsstater, internationella 
organisationer och det civila samhället, på 
de villkor som anges i artiklarna 7, 8 och 
10 i förordning (EG) nr 168/2007, för 
genomförandet av detta ramprogram.

1. För genomförandet av detta ramprogram 
ska byrån säkerställa lämpligt samarbete 
och lämplig samordning med relevanta 
gemenskapsorgan, gemenskapskontor och 
gemenskapsbyråer, medlemsstater, 
internationella organisationer och det civila 
samhället, på de villkor som anges i 
artiklarna 7, 8 och 10 i förordning (EG) 
nr 168/2007, för genomförandet av detta 
ramprogram.

Motivering

Samarbete är mer värt än bara samordning i de gemensamma åtgärder som utförs av 
organen för mänskliga rättigheter. 
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MOTIVERING

Föredraganden och Europaparlamentet i sin helhet välkomnar inrättandet av 
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) tidigare i år. Omvandlingen av 
Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet till ett fullfjädrat FRA 
kommer att förse EU-institutionerna med viktiga verktyg för att bistå lagstiftarna och 
Europeiska kommissionen vid försvaret och ett fortsatt främjande av grundläggande 
rättigheter i hela EU.

Samtidigt som föredraganden välkomnar och erkänner det utmärkta interinstitutionella 
samarbete som ledde till att förordning 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå 
för grundläggande rättigheter är han dock besviken över att de övriga institutionerna verkar 
ointresserade av att samarbeta för att utforma det fleråriga ramprogrammet för byrån. Det 
verkar något ironiskt att kommissionen och rådets ordförandeskap uppmanar 
Europaparlamentet att ange sin ståndpunkt i slutet av 2007 (en extremt kort tidsfrist med 
tanke på att förslaget inte lämnats in och presenterats i tid) när varken kommissionen eller 
rådet verkar anse att ett beslut i frågan och utnämnande av en direktör har väldigt hög 
prioritet.

På grund av de långdragna förhandlingarna om förordning 168/2007 inrättades byrån officiellt 
inte förrän den 1 mars 2007 (man hade hoppats på att den skulle öppnas och vara i drift den 
1 januari 2007). Trots att FRA inrättats officiellt befinner sig byrån fortfarande i ett vakuum 
med tanke på att den fortfarande saknar de grundläggande delar som skulle göra att den blir 
helt driftsklar (det vill säga en direktör och ett flerårigt ramprogram).

Föredraganden erkänner vikten av man snabbt antar ett flerårigt ramprogram för FRA och att 
en direktör utnämns så att byrån slutligen helt kan fungera och börja arbeta för institutionerna 
och medborgarna. Därför försöker han i sitt betänkande att uttryckligen ändra det fleråriga 
ramprogrammet på så få områden som möjligt. Föredraganden hoppas på att hans välvillighet 
kommer att underlätta det för EU-institutionerna att ta ett snabbt beslut om det fleråriga 
ramprogrammet. Dessutom skulle föredraganden vilja uppmana kommissionen och rådet att 
göra allt de kan för att snabba på förfarandet för urval av sökande till tjänsten som direktör 
samt att arbeta fortare på det fleråriga ramprogrammet. Föredraganden anser att detta är 
nödvändigt för att vi ska kunna säkerställa att FRA kan vara verksamt så snart som möjligt 
(något både föredraganden och Europaparlamentet önskar).

Föredraganden välkomnar och uppmanar förstås de övriga institutionerna att engagera 
Europaparlamentet så mycket som möjligt i detta förfarande. Det kommer att ge större 
legitimitet till både förhandlingarna om det fleråriga ramprogrammet och FRA som ett organ 
när man väl beslutat om dess program.

Kommissionen och rådets ordförandeskap är institutioner som måste visa att de är engagerade 
i de grundläggande rättigheterna och de måste ta initiativ till och leda denna fråga. Eftersom 
Europaparlamentet bara rådfrågas i detta ärende skulle föredraganden vilja upprepa att 
faktumet att alla grundläggande rättigheter är odelbara och okränkbara är det mest 
grundläggande värdet inom EU – något som Europaparlamentet försvarar med stort allvar. 
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Europaparlamentet kommer att fortsätta att noggrant undersöka de andra institutionernas roll 
vid utvecklingen av FRA, dess fleråriga ramprogram och det arbete som görs för att försvara 
och främja de grundläggande rättigheterna. Våra medborgare kommer inte att tolerera att våra 
viktigaste värden försvagas eller mjukas upp på bekostnad av kortsiktiga politiska, 
ekonomiska eller sociala faktorer.

Föredragandens ändringar

Såsom nämnts ovan har föredraganden uttryckligen beslutat att begränsa antalet 
ändringsförslag så att ett beslut snabbt kan tas i frågan tillsammans med de andra 
institutionerna. Alltså är de ändringar som införts i detta betänkande mycket viktiga för 
Europaparlamentet.

Föredraganden har i sitt betänkande ändrat en del av det som han anser vara de viktigaste 
delarna av förordning 168/2007. Han anser att man i betänkandet om det fleråriga 
ramprogrammet på ett klart sätt behöver upprepa en del av de grundläggande delarna av 
FRA:s mandat och det arbete som byrån skall utföra.

Därför har skäl 6a lagts till med innehåll från skäl 13 i förordning 168/2007. Även skäl 7a är 
kopierat från skäl 15 i förordning 168/2007. Genom att klart ange dessa punkter på nytt 
försöker föredraganden påminna institutionerna och FRA själv om den flexibilitet och de 
möjligheter som finns för FRA utöver de temaområden som anges i artikel 2. Denna 
flexibilitet är mycket viktig för att FRA ska kunna vara aktivt och reaktivt inför en plötslig 
negativ utveckling eller försämring av de mänskliga rättigheterna i vissa sektorer eller 
geografiska områden.

Föredragandens få ändringar av artiklarna lämnas in i samma anda som ändringarna av 
skälen, nämligen för att upprepa huvudaspekter av förordningen om inrättandet av FRA. 
Sålunda är artikel 1a (ny) en direkt kopia av artikel 4 i förordning 168/2007. Föredraganden 
anser att det är mycket viktigt att påminna om byråns grundläggande uppgifter i ett 
betänkande som handlar om FRA:s fleråriga ramprogram.

På samma vis har artikel 1b (ny) tagits från artikel 5.3 i förordning 168/2007. Även den har 
till uppgift att påminna alla om att FRA kan utföra uppgifter utöver de som anges i 
temaprogrammet (artikel 2) på begäran av EU-institutionerna.

De övriga föreslagna ändringarna av artikel 1 spinner vidare på detta tema. Föredraganden 
försöker att uppväga stelheten hos temaprogrammet med en mer flexibel strategi under vissa 
omständigheter. Flexibilitet är ett måste för att FRA helt ska kunna genomföra sitt mandat.

Vad gäller artikel 2 (temaområden) har föredraganden medvetet inte ställt några orealistiska 
krav på FRA eller institutionerna. Det är därför (och trots många uppmaningar om att ge 
artikel 2 ett större tillämpningsområde genom att lägga till nya behörighetsområden) som 
föredraganden medvetet har valt att göra endast ett litet men viktigt tillägg. I punkt b har 
föredraganden lagt till begreppet ”multipel diskriminering”. Då diskriminering tyvärr blir allt 
vanligare i EU är det viktigt att FRA analyserar och noggrant studerar begreppet multipel 
diskriminering. Det är inte lätt att dela in folk i olika samhällsgrupper (och en sådan indelning 
bör inte göras, eftersom alla medborgare omfattas av de odelbara grundläggande 
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rättigheterna). Ofta känner sig folk diskriminerade utan att exakt veta varför. Det kan finnas 
ett eller flera skäl t.ex. könsdiskriminering av en judisk kvinna (köns- eller 
religionsdiskriminering eller båda delar) eller diskriminering av en kurdisk homosexuell man 
(diskriminering på grund av etnisk tillhörighet eller pga. sexualitet eller båda delar). Det 
fleråriga ramprogrammet bör också omfatta denna typ av multipel diskriminering så att man 
kan bedöma problemets omfattning och försöka hitta sätt att hantera denna komplexa typ av 
diskriminering.

Det bör även nämnas att föredraganden och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) frågade ut icke-statliga organisationer som arbetar 
med grundläggande rättigheter den 18 oktober 2007. Föredraganden ville lyssna på 
synpunkter och åsikter i det civila samhället innan han avfattade sitt förslag till betänkande. 
Föredraganden noterar att mötet gav en bred och uttömmande uppsättning åsikter. Många 
kritiska röster hördes beträffande omfattningen av temaområdena (artikel 2) samt beträffande 
den allmänna bristen på ambition och överensstämmelse (ingen övergripande vision eller 
överbryggande ram) på EU-nivå vad gäller en samordnad och målanpassad politik för de 
grundläggande rättigheterna.

Föredraganden och de närvarande icke-statliga organisationerna tog upp bristen på 
överensstämmelse och logik i att ha stränga regler om grundläggande rättigheter för 
kandidatländer (som en del av Köpenhamnskriterierna) fastän det inte finns någon effektiv 
uppföljningsmekanism efter anslutningen till EU som säkerställer att medlemsstater fortsätter 
att tillämpa och verkställa den lagstiftning och de normer om mänskliga rättigheter som gällde 
vid anslutningen.

Alla mötesdeltagarna kom dock överens om att det bästa sättet att tjäna medborgarna vad 
gäller försvaret av de grundläggande rättigheterna är att göra allt vi kan för att få till stånd ett 
beslut om det fleråriga ramprogrammet och att göra FRA helt operationellt så snart som 
möjligt.

Slutsats

Föredraganden välkomnar inrättandet av FRA och uppmanar samtliga institutioner och 
intressenter att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att ett konsekvent och 
fullständigt flerårigt ramprogram fastställs så snart som möjligt. I anslutning till ett snabbt 
utnämnande av en direktör för byrån hoppas Europaparlamentet att FRA äntligen kommer att 
kunna utföra sitt viktiga och nödvändiga arbete på området för de grundläggande rättigheterna 
i EU inom en mycket snar framtid.

Europaparlamentet är angeläget om att spela sin roll både vid fastställandet av det fleråriga 
ramprogrammet och utnämnandet av en direktör. LIBE-utskottet planerar att fråga ut de 
utvalda sökande före årets slut så att Europaparlamentet kan yttra sig om utnämnandet av en 
sökande till detta viktiga jobb. LIBE-utskottet har även utfört en fullständig översyn av 
samtliga de parlamentsresolutioner inom området för de grundläggande rättigheterna som 
antagits av parlamentet. Huvudsyftet med det är att säkerställa att parlamentet på ett effektivt 
sätt kan övervaka och tillsammans med FRA följa upp frågor som Europaparlamentet tagit 
upp i ett tidigare skede. Vi hoppas att FRA kommer att arbeta konstruktivt med 
Europaparlamentet i dessa frågor om Europaparlamentet skulle kräva att FRA undersöker
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potentiella brott mot eller överträdelser av de grundläggande rättigheterna på grundval av sina 
nyligen antagna resolutioner.
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