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Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. anerkender den komplekse karakter 
af de undersøgelser, agenturet 
gennemfører, som omfatter lovgivning og 
praksis i alle medlemsstater; fremhæver 
værdien af disse undersøgelser og 
udtalelser for udviklingen af EU-retsakter 
og betydningen af, at der stilles 
tilstrækkelige finansielle midler til 
rådighed for agenturet til at sætte det i 
stand til at udføre sine opgaver bedre; 
glæder sig over agenturets vedvarende 
forskning i og rapportering om alle former 
for forskelsbehandling inden for Unionen, 
som bidrager til at forbedre 
inklusionsstrategierne og de dermed 
forbundne politikker i Unionen og 
medlemsstaterne; glæder sig navnlig over 
agenturets engagement i at beskytte sårbare 
grupper ved at gennemføre særlige 
undersøgelser, som f.eks. rapporterne om 
retten til en uafhængig tilværelse for 
personer med handicap, social inklusion af 
unge romaer og racediskrimination og 
racistisk kriminalitet mod personer af 
afrikansk afstamning; beklager, at 
agenturets nuværende mandat begrænser 
dets handlemuligheder og dets mulighed 
for at iværksætte undersøgelser inden for 
visse tematiske områder; understreger, at 
agenturets ansvarsområde bør udvides, så 
det omfatter alle rettigheder, der er 
beskyttet af Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, 

12. anerkender den komplekse karakter 
af de undersøgelser, agenturet 
gennemfører, som omfatter lovgivning og 
praksis i alle medlemsstater; fremhæver 
værdien af disse undersøgelser og 
udtalelser for udviklingen af EU-retsakter 
og betydningen af, at der stilles 
tilstrækkelige finansielle midler til 
rådighed for agenturet til at sætte det i 
stand til at udføre sine opgaver bedre; 
glæder sig over agenturets vedvarende 
forskning i og rapportering om alle former 
for forskelsbehandling inden for Unionen, 
som bidrager til at forbedre 
inklusionsstrategierne og de dermed 
forbundne politikker i Unionen og 
medlemsstaterne; glæder sig navnlig over 
agenturets engagement i at beskytte sårbare 
grupper ved at gennemføre særlige 
undersøgelser, som f.eks. rapporterne om 
retten til en uafhængig tilværelse for 
personer med handicap, social inklusion af 
unge romaer og racediskrimination og 
racistisk kriminalitet mod personer af 
afrikansk afstamning.
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herunder spørgsmål om retligt og 
politimæssigt samarbejde i straffesager, 
og mener, at agenturet på eget initiativ 
bør kunne afgive udtalelser om forslag til 
retsakter.

Or. en


