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12. pripažįsta sudėtingą Agentūros 
atliekamų tyrimų, apimančių visų valstybių 
narių įstatymus ir praktiką, pobūdį; 
atkreipia dėmesį į šių tyrimų ir nuomonių 
dėl Sąjungos teisės aktų rengimo vertę ir į 
tai, kad svarbu Agentūrai skirti 
pakankamai finansinių išteklių, kad ji 
galėtų geriau vykdyti savo pareigas; 
palankiai vertina Agentūros nuolat 
atliekamus visų rūšių diskriminacijos 
Sąjungoje tyrimus ir jų ataskaitas, nes tai 
padeda tobulinti įtraukties strategijas ir 
susijusias Sąjungos ir valstybių narių 
politikos sritis; ypač palankiai vertina 
Agentūros įsipareigojimą apsaugoti 
pažeidžiamas grupes atliekant specialius 
tyrimus, pavyzdžiui, teikiant ataskaitas dėl 
neįgaliųjų teisės į savarankišką gyvenimą, 
dėl romų jaunuolių socialinės įtraukties ir 
dėl Afrikos kilmės asmenų rasinės 
diskriminacijos ir rasistinių nusikaltimų 
prieš juos; apgailestauja dėl to, kad 
dabartiniai Agentūros įgaliojimai riboja 
jos galimybes imtis veiksmų ir atlikti 
tyrimus tam tikrose teminėse srityse; 
pabrėžia tai, kad Agentūros kompetencijos 
sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų visas 
pagal Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartiją saugomas teises, įskaitant 
klausimus, susijusius su teisminiu ir 
policijos bendradarbiavimu 
baudžiamosiose bylose, ir mano, kad 
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Agentūra turėtų turėti galimybę savo 
iniciatyva teikti nuomones dėl pasiūlymų 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų;
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