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Ziņojums A9-0070/2020
Ryszard Czarnecki
2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra 
(FRA)
2019/2068(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atzīst, ka Aģentūra veic sarežģītus 
pētījumus, kuri attiecas uz visu dalībvalstu 
tiesību aktiem un praksi; uzsver šo 
pētījumu un atzinumu nozīmību Savienības 
tiesību aktu izstrādē un to, cik svarīgi ir 
nodrošināt Aģentūrai pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu labāk pildīt savus 
pienākumus; atzinīgi vērtē Aģentūras 
pastāvīgi veikto pētniecību un ziņošanu par 
visa veida diskrimināciju Savienībā, kas 
palīdz uzlabot iekļaušanas stratēģijas un ar 
tām saistīto Savienības un dalībvalstu 
politiku; īpaši atzinīgi vērtē Aģentūras 
apņemšanos aizsargāt neaizsargātās grupas, 
veicot īpašus pētījumus, piemēram, 
gatavojot ziņojumus par personu ar 
invaliditāti tiesībām uz neatkarīgu dzīvi, 
romu jauniešu sociālo iekļaušanu, rasu 
diskrimināciju un rasistiskiem 
noziegumiem pret afrikāņu izcelsmes 
cilvēkiem; pauž nožēlu par to, ka 
Aģentūras pašreizējās pilnvaras ierobežo 
tās iespējas rīkoties un veikt izpēti 
noteiktās tematiskajās jomās; uzsver, ka 
Aģentūras kompetencē būtu jāiekļauj 
visas tiesības, ko aizsargā Eiropas 
Savienības Pamattiesību harta, tostarp 
jautājumi par tiesu iestāžu un policijas 
sadarbību krimināllietās, un uzskata, ka 
Aģentūrai vajadzētu būt iespējai pēc savas 
iniciatīvas sniegt atzinumus par tiesību 
aktu priekšlikumiem;

12. atzīst, ka Aģentūra veic sarežģītus 
pētījumus, kuri attiecas uz visu dalībvalstu 
tiesību aktiem un praksi; uzsver šo 
pētījumu un atzinumu nozīmību Savienības 
tiesību aktu izstrādē un to, cik svarīgi ir 
nodrošināt Aģentūrai pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu labāk pildīt savus 
pienākumus; atzinīgi vērtē Aģentūras 
pastāvīgi veikto pētniecību un ziņošanu par 
visa veida diskrimināciju Savienībā, kas 
palīdz uzlabot iekļaušanas stratēģijas un ar 
tām saistīto Savienības un dalībvalstu 
politiku; īpaši atzinīgi vērtē Aģentūras 
apņemšanos aizsargāt neaizsargātās grupas, 
veicot īpašus pētījumus, piemēram, 
gatavojot ziņojumus par personu ar 
invaliditāti tiesībām uz neatkarīgu dzīvi, 
romu jauniešu sociālo iekļaušanu, rasu 
diskrimināciju un rasistiskiem 
noziegumiem pret afrikāņu izcelsmes 
cilvēkiem.
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