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Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet erkänner den 
komplexa karaktären på de studier som 
genomförts av byrån och som omfattar alla 
medlemsstaters rätt och praxis. Parlamentet 
betonar värdet av dessa studier och 
yttranden för utvecklingen av unionens 
rättsakter och vikten av tillräckliga 
ekonomiska resurser för att byrån ska 
kunna utföra sina uppgifter på ett bättre 
sätt. Parlamentet välkomnar byråns 
kontinuerliga forskning och rapportering 
om alla former av diskriminering inom 
unionen, vilket bidrar till att förbättra 
unionens och medlemsstaternas strategier 
för inkludering och relaterad politik. 
Parlamentet välkomnar i synnerhet byråns 
åtagande att skydda utsatta grupper genom 
att utföra specifika studier, såsom 
rapporterna om rätten till självständigt 
boende för personer med 
funktionsnedsättning, den sociala 
integrationen av unga romer och rapporten 
om rasdiskriminering och rasistiska brott 
mot personer av afrikansk härkomst. 
Parlamentet beklagar att byråns 
nuvarande mandat begränsar dess 
förmåga att vidta åtgärder och genomföra 
studier inom vissa temaområden. 
Parlamentet betonar att byråns 
ansvarsområde bör omfatta alla 
rättigheter som skyddas enligt Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, inbegripet frågor som 
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rättsligt och polisiärt samarbete i 
straffrättsliga frågor, och anser att byrån 
bör kunna avge yttranden över 
lagstiftningsförslag på eget initiativ.
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