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Изменение 1
Йоахим Кус
от името на групата ID

Доклад A9-0070/2020
Ришард Чарнецки
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: 
Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
2019/2068(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. признава сложния характер на 
извършваните от Агенцията 
проучвания, които обхващат правото и 
практиката на всички държави членки; 
подчертава стойността на тези 
проучвания и становища за 
разработването на правни актове на 
Съюза и значението на това да се 
осигуряват достатъчно финансови 
средства за Агенцията, за да може тя да 
изпълнява по-добре своите задължения; 
приветства непрестанната работа на 
Агенцията за провеждането на 
проучвания и изготвянето на доклади 
относно всички видове дискриминация 
в рамките на Съюза, която допринася за 
подобряване на стратегиите за 
приобщаване и свързаните с тях 
политики на Съюза и на държавите 
членки; приветства по-специално 
стремежа на Агенцията да допринася за 
закрилата на уязвимите групи чрез 
провеждане на конкретни проучвания, 
като например докладите за правото на 
независим живот на хората с 
увреждания, социалното приобщаване 
на младите роми, както и расовата 
дискриминация и расистките 
престъпления срещу лица от 
африкански произход; изразява 
съжаление, че настоящият мандат 
на Агенцията ограничава нейната 
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способност да работи и да извършва 
проучвания в определени тематични 
области; подчертава факта, че 
сферата на дейност на Агенцията 
следва да обхваща всички права, 
защитени от Хартата на основните 
права на Европейския съюз, 
включително и въпросите, свързани 
със съдебното и полицейското 
сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, и счита, 
че Агенцията следва да може да 
предоставя по собствена инициатива 
становища по законодателни 
предложения;
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