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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 168/2007, įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą
(COM(2020)0225) – (2020/0112R(APP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į dėl pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūrą(COM(2020)0225),

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 352 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, 
įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą1 (toliau – FRA reglamentas), 

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją, Europos Sąjungos sutarties 2, 6 ir 
7 straipsnius ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

– atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos 
Komisijos bendrą pareiškimą dėl decentralizuotų agentūrų ir bendrą požiūrį,

– atsižvelgdamas į tyrimą „Pagrindinių teisių agentūros stiprinimas. Pagrindinių teisių 
agentūros reglamento peržiūra“ (angl. Strengthening the Fundamental Rights Agency – 
The Revision of the Fundamental Rights Agency Regulation), kurį 2020 m. gegužės 
mėn. paskelbė jo Piliečių teisių ir konstitucinių reikalų teminis skyrius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 5 dalį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę, 

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto preliminarų 
pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi pasiūlymas dėl Tarybos reglamento yra žingsnis į priekį siekiant, kad 
Pagrindinių teisių agentūra (FRA) galėtų veiksmingai atlikti savo funkcijas, nes 
sudaromos sąlygos jai visapusiškai vykdyti veiklą visose Sąjungos kompetencijos 
srityse ir aiškiai apibrėžiamos jos užduotys ir darbo metodai;

B. kadangi reikėtų toliau stiprinti FRA, kaip nepriklausomos ir visavertės ES agentūros bei 
pagrindinių teisių sergėtojos, vaidmenį; 

C. Kadangi ES užmojai plėtoti stipresnį išorės aspektą turėtų būti išreikšti aktyvesniu FRA 
dalyvavimu stebint ir tikrinant Sąjungos ir jos valstybių narių veiksmus ir veiklą 
bendros užsienio ir saugumo politikos srityje;

1 OL L 53, 2007 2 22, p. 1.
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D. kadangi globalizuotame pasaulyje vis svarbiau tarptautiniu lygmeniu bendradarbiauti su 
trečiomis šalimis siekiant užtikrinti, kad būtų pakankamai apsaugomos pagrindinės 
teisės;

E. kadangi ES piliečių pasitikėjimą policijos ir teisingumo institucijų darbu pavyks 
užtikrinti tik tuo atveju, jei bus pakankamai stebimi ir tikrinami Sąjungos ir jos 
valstybių narių veiksmai ir veikla, siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų pagrindines 
vertybes, todėl FRA veikla laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje yra nepaprastai 
svarbi;

1. pripažįsta, kad FRA tikslas – teikti informaciją, pagalbą ir ekspertines žinias pagrindinių 
teisių klausimais ir ginti bei apsaugoti pagrindines teises ES; pabrėžia, kad ji atlieka 
tarpininkės vaidmenį remiant Sąjungą ir jos valstybes nares, kai jos imasi priemonių ar 
formuoja veiksmų kryptis, susijusias su pagrindinėmis teisėmis;

2. pabrėžia, kad antisemitizmas yra sudėtingas reiškinys ir su juo reikia kovoti visose 
politikos srityse laikantis holistinio požiūrio; primena, kad stiprėjanti prieš žydus 
nukreipta neapykanta ir antisemitizmas kelia pavojų mūsų demokratinėms vertybėms; 
labai susirūpinęs pažymi, kad daugėja antisemitinio pobūdžio neapykantos retorikos 
atvejų; pabrėžia, kad šiuo klausimu būtina imtis veiksmų; 

3. dar kartą patvirtina, kad yra tvirtai pasiryžęs sudaryti sąlygas FRA visapusiškai vykdyti 
veiklą visose Sąjungos kompetencijos srityse ir atlikti savo vaidmenį, kurį jai suteikė ES 
teisės aktų leidėjai, taigi, nustatyti principus ir sąlygas, pagal kuriuos ji galėtų duoti 
pritarimą;

4. prašo Tarybos iš dalies keičiant FRA reglamentą atsižvelgti į šiuos aspektus:

i) Reglamento taikymo sritis

atsižvelgiant į įsigaliojus Lisabonos sutarčiai įvykusius pokyčius, žodį „Bendrija“ 
visame reglamente reikėtų pakeisti žodžiu „Sąjunga“. Tai reiškia, kad FRA įgaliojimai 
turėtų apimti Sąjungos arba valstybių narių veiksmus ir veiklą, susijusius su bendros 
užsienio ir saugumo politikos sistema, arba vykdomus joje, taip pat jų veiksmus ir 
veiklą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje;

ii) Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

reikėtų, kad stebėtojų teisėmis galėtų dalyvauti ne tik šalys kandidatės arba 
stabilizacijos ir asociacijos susitarimus pasirašiusios šalys, bet ir kitos trečiosios šalys, 
pvz., Europos ekonominės erdvės ir (arba) Europos laisvosios prekybos asociacijos 
šalys, pasibaigus „Brexit’ui“ – Jungtinė Karalystė, taip pat šalys, kurioms taikoma 
Europos kaimynystės politika;

iii) Veiklos sritys

kovą su antisemitizmu, greta kovos su rasizmu, ksenofobija ir susijusia netolerancija, 
reikėtų konkrečiai paminėti ne tik konstatuojamojoje dalyje, bet ir nurodyti FRA veiklos 
srityse; toks sprendimas labai atitiktų nuo 2009 m. FRA vykdomą veiklą, susijusią su 
antisemitiniais incidentais, kurių klausimu ji kasmet teikia atnaujintą informaciją apie 



PR\1220842LT.docx 5/6 PE662.151v01-00

LT

padėtį kiekvienoje valstybėje narėje;

iv) Metinis ir daugiametis programavimas

reikėtų atsižvelgti į Komisijos pasiūlymą nutraukti ankstesnę penkerių metų daugiametę 
programą; FRA turėtų parengti savo programavimą glaudžiai konsultuodamasi su FRA 
nacionaliniais ryšių palaikymo pareigūnais, siekdama kuo geriau koordinuoti darbą su 
atitinkamomis nacionalinėmis valdžios institucijomis; programavimo dokumento 
projektą reikėtų nusiųsti svarstyti kompetentingam Tarybos parengiamajam organui ir 
Europos Parlamentui, o FRA direktorius, atsižvelgdamas į šių diskusijų rezultatus, turi 
pateikti programavimo dokumento projektą FRA valdančiajai tarybai tvirtinti;

5. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę atlikti platesnę FRA reglamento peržiūrą atlikus 
išsamų poveikio vertinimą, taip siekiant sustiprinti FRA nepriklausomumą; ragina 
Komisiją visų pirma apsvarstyti šiuos aspektus:

i) Valdančioji taryba

reikėtų, kad Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas turėtų teisę paskirti 
vieną papildomą FRA valdančiosios tarybos narį (kaip ir daugelio kitų ES agentūrų 
atveju); reikėtų, kad valdybos nariai turėtų teisę būti vieną kartą paskirti dar vienai 
kadencijai, o ne iš eilės einančių kadencijų apribojimas nereikalingas;

ii) Nepriklausomas FRA veiklos vertinimas ir peržiūra

kas penkerius metus reikėtų atlikti nepriklausomą, ne Komisijos užsakomą FRA 
veiksmų ir veiklos išorės vertinimą. Atliekant nepriklausomą išorės vertinimą visų 
pirma reikėtų siekti įvertinti FRA veiklos ir pasiekimų poveikį, veiksmingumą, 
efektyvumą ir darbo praktiką; Valdančioji taryba išnagrinėja 30 straipsnio 3 dalyje 
nurodytas vertinimo išvadas ir prireikus pateikia Komisijai rekomendacijas dėl FRA, jos 
darbo praktikos bei misijos taikymo srities pokyčių; Komisija turi perduoti vertinimo 
ataskaitas ir rekomendacijas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui ir jas paskelbti; išnagrinėjusi 
įvertinimo ataskaitą ir rekomendacijas, Komisija gali pateikti pasiūlymus dėl, jos 
manymu, būtinų šio reglamento pakeitimų;

iii) Užduotys

reikėtų, kad FRA turėtų galimybę Tarybos, Komisijos ar Parlamento prašymu atlikti 
mokslinius tyrimus, apklausas, taip pat parengiamuosius ir galimybių tyrimus ir skelbti 
išvadas bei nuomones konkrečiais teminiais klausimais; reikėtų, kad FRA tokią veiklą 
galėtų vykdyti ne tik ES institucijos prašymu, bet ir savo iniciatyva; be to, reikėtų, kad 
iniciatyvos teisę galėtų turėti atskiros valstybės narės arba valstybių narių grupė;

6. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindinių teisių agentūra (FRA) atlieka išskirtinį vaidmenį teikiant informaciją, pagalbą ir 
ekspertines žinias pagrindinių teisių klausimais ir ginant bei apsaugant pagrindines teises ES. 
Ji atlieka tarpininkės vaidmenį remiant ES institucijas ir valstybes nares, kai jos imasi 
priemonių ar formuoja veiksmų kryptis, susijusias su pagrindinėmis teisėmis.

Siekiant, kad FRA galėtų įvykdyti šias svarbias užduotis, būtina atnaujinti jos dabartinius 
įgaliojimus, be kita ko, atsižvelgiant į institucinius pokyčius, įvykusius nuo 2007 m., kai buvo 
patvirtinti dabartiniai įgaliojimai. Šiuo atžvilgiu ES užmojai plėtoti stipresnį išorės aspektą 
turėtų būti išreikšti aktyvesniu FRA dalyvavimu stebint ir tikrinant Sąjungos ir jos valstybių 
narių veiksmus ir veiklą bendros užsienio ir saugumo politikos srityje, be kita ko, išplečiant 
bendradarbiavimo galimybes su trečiosiomis šalimis, pvz., Europos ekonominės erdvės 
ir (arba) Europos laisvosios prekybos asociacijos šalimis, pasibaigus „Brexit’ui“ – su Jungtine 
Karalyste, taip pat šalimis, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika. Be to, FRA 
įgaliojimai taip pat turėtų būti taikomi policijos ir teisingumo institucijų veiksmams ir veiklai 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje.

Atsižvelgiant į tai, kad FRA yra nepriklausoma agentūra, reikėtų, kad jos valdančioji taryba 
galėtų kasmet priimti sprendimus dėl programavimo dokumentų, be to, kas penkerius metus 
reikėtų atlikti nepriklausomą išorės vertinimą, siekiant įvertinti FRA veiklos ir laimėjimų 
poveikį, veiksmingumą, efektyvumą ir darbo praktiką.


