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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. uvědomuje si složitost studií 
prováděných agenturou, které pokrývají 
právo a praxi všech členských států; 
zdůrazňuje hodnotu těchto studií a 
stanovisek pro tvorbu právních aktů Unie a 
nutnost poskytnout agentuře dostatečné 
finanční zdroje, aby mohla lépe plnit své 
povinnosti; vítá systematické úsilí 
agentury, pokud jde o zjišťování a 
oznamování všech druhů diskriminace v 
Unii, čímž přispívá ke zlepšování strategií 
pro začleňování a souvisejících politik 
Unie a členských států; zejména vítá 
závazek agentury k ochraně 
znevýhodněných skupin vypracováváním 
zvláštních studií, jako je například zpráva o 
právu osob se zdravotním postižením na 
samostatné bydlení, o sociálním 
začleňování mladých Romů a o rasové 
diskriminaci a rasově motivované trestné 
činnosti namířené proti osobám afrického 
původu; vyjadřuje politování nad tím, že 
stávající mandát agentury omezuje její 
schopnost jednat a vypracovávat studie v 
některých tematických oblastech; 
zdůrazňuje, že působnost agentury by se 
měla rozšířit na všechna práva chráněná 
Listinou základních práv Evropské unie, 
včetně otázek soudní a policejní 
spolupráce v trestních věcech, a domnívá 
se, že agentura by měla mít možnost 
vydávat stanoviska k legislativním 
návrhům z vlastního podnětu.
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