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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 168/2007, ktorým sa 
zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva
[COM(2020)0225) – (2020/0112R(APP)]

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 168/2007, 
ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva [COM(2020)0225],

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 352,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa 
zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva1 (ďalej len „nariadenie o FRA“), 

– so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, na články 2, 6 a 7 Zmluvy o 
Európskej únii a na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej 
komisie z 19. júla 2012 o decentralizovaných agentúrach a spoločný prístup,

– so zreteľom na štúdiu s názvom Posilnenie Agentúry pre základné práva – revízia 
nariadenia o Agentúre pre základné práva, ktorú zverejnila jeho tematická sekcia pre 
práva občanov a ústavné veci v máji 2020,

– so zreteľom na článok 105 ods. 5 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, 

– so zreteľom na predbežnú správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci (A9-0000/2020),

A. keďže návrh nariadenia Rady predstavuje pokrok pri zefektívňovaní práce Agentúry pre 
základné práva (FRA) tým, že jej umožňuje v plnej miere pôsobiť vo všetkých 
oblastiach právomoci Únie a objasňujú sa v ňom jej úlohy a pracovné metódy;

B. keďže by sa mala ďalej posilňovať úloha FRA ako nezávislej a plnohodnotnej agentúry 
EÚ a kontrolného orgánu pre základné práva; 

C. keďže ambície EÚ týkajúce sa rozvoja silnejšieho vonkajšieho rozmeru by sa mali 
odrážať v ďalšom zapojení FRA do monitorovania a kontroly aktov a činností Únie a jej 
členských štátov v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky;

D. keďže v globalizovanom svete je čoraz dôležitejšia medzinárodná spolupráca s tretími 
krajinami, aby sa zaručila dostatočná ochrana základných práv;

1 Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
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E. keďže vybudovanie dôvery medzi občanmi EÚ v prácu policajných a justičných 
orgánov je možné dosiahnuť, ak sú akty a činnosti Únie a jej členských štátov 
dostatočne monitorované a kontrolované, aby sa zabezpečil ich súlad so základnými 
hodnotami, a činnosť Agentúry pre základné práva v oblasti slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti je preto mimoriadne dôležitá;

1. uznáva cieľ FRA pri poskytovaní informácií, pomoci a odborných znalostí o základných 
právach a pri obrane a ochrane základných práv v EÚ; zdôrazňuje jej úlohu 
sprostredkovateľa pri podpore Únie a jej členských štátov pri prijímaní opatrení alebo 
formulovaní postupov týkajúcich sa základných práv;

2. zdôrazňuje, že antisemitizmus je komplexný jav a vyžaduje si holistický prístup vo 
všetkých oblastiach politiky; pripomína, že nárast nenávisti voči Židom a antisemitizmu 
predstavuje hrozbu pre naše demokratické hodnoty; s vážnymi obavami berie na 
vedomie nárast antisemitských nenávistných prejavov; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu konať; 

3. opätovne potvrdzuje svoju silnú ochotu umožniť agentúre FRA plne pôsobiť vo 
všetkých oblastiach právomoci Únie a plniť úlohu, ktorú jej stanovili zákonodarcovia 
EÚ, a teda určiť zásady a podmienky na udelenie súhlasu;

4. žiada Radu, aby pri zmene nariadenia o FRA zohľadnila tieto aspekty:

i) Rozsah pôsobnosti nariadenia

v súlade so zmenami, ktoré vyplývajú z nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy, by 
sa pojem „Spoločenstvo“ mal v celom nariadení nahradiť pojmom „Únia“. To znamená, 
že do pôsobnosti FRA by mali patriť akty alebo činnosti Únie alebo jej členských 
štátov, ktoré sa týkajú spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky alebo patria do jej 
rámca, ako aj akty alebo činnosti v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

ii) Spolupráca s tretími krajinami

členstvo pozorovateľa by nemalo byť obmedzené iba na kandidátske krajiny alebo 
krajiny s uzatvorenou dohodou o stabilizácii a pridružení, ale malo by byť otvorené pre 
ďalšie tretie krajiny, ako sú napríklad krajiny Európskeho hospodárskeho 
priestoru/Európskeho združenia voľného obchodu, Spojené kráľovstvo po brexite a 
krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika;

iii) Oblasti činností

okrem boja proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacej neznášanlivosti by sa mal medzi 
oblasťami činnosti FRA, nielen v odôvodnení, osobitne spomenúť boj proti 
antisemitizmu; bolo by to do veľkej miery v súlade s činnosťami agentúry FRA v 
súvislosti s antisemitskými incidentmi od roku 2009, s každoročnými aktualizáciami o 
situácii v každom členskom štáte;

iv) Ročné a viacročné plánovanie

mal by sa prijať návrh Komisie ukončiť predchádzajúci päťročný viacročný rámec; 
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agentúra FRA by mala pripraviť svoje programovanie po dôkladnej konzultácii s 
národnými styčnými úradníkmi FRA s cieľom čo najlepšie koordinovať prácu s 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi; návrh programového dokumentu by sa mal zaslať 
na prerokovanie príslušnému prípravnému orgánu Rady a Európskemu parlamentu a na 
základe výsledku týchto diskusií musí riaditeľ FRA predložiť návrh programového 
dokumentu na schválenie správnej rade FRA;

5. vyzýva Komisiu, aby po dôkladnom posúdení vplyvu zvážila rozsiahlejšiu revíziu 
nariadenia o FRA s cieľom posilniť nezávislosť agentúry FRA; vyzýva Komisiu, aby sa 
zaoberala najmä týmito oblasťami:

i) Správna rada

rovnako ako v prípade mnohých iných agentúr EÚ, právo nominovať jedného ďalšieho 
člena správnej rady FRA by mal mať aj Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci; členovia správnej rady by mali mať právo na jedno opätovné 
vymenovanie, pričom je zbytočné obmedzovať funkčné obdobia tak, aby nenasledovali 
po sebe;

ii) Nezávislé hodnotenie a preskúmanie činností agentúry FRA

každých päť rokov by sa akty a činnosti agentúry FRA mali predkladať na nezávislé 
externé hodnotenie, ktoré si neobjednáva Komisia. Cieľom nezávislého externého 
hodnotenia by malo byť najmä posúdenie vplyvu, účinnosti, efektívnosti a pracovných 
postupov v súvislosti s činnosťami a dosiahnutými výsledkami agentúry FRA; správna 
rada musí preskúmať závery hodnotenia uvedeného v článku 30 ods. 3 a odporučiť 
Komisii potrebné zmeny, pokiaľ ide o agentúru FRA, jej pracovné postupy a rozsah jej 
poslania; Komisia musí zaslať tieto hodnotiace správy a odporúčania Parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov a uverejniť ich; 
Komisia môže po preskúmaní tejto hodnotiacej správy a odporúčaní predložiť návrhy 
na zmenu príslušného nariadenia, ktoré pokladá za potrebné;

iii) Úlohy

na žiadosť Rady, Komisie alebo Parlamentu by agentúra FRA mala mať možnosť 
vykonávať vedecký výskum, prieskumy a prípravné štúdie a štúdie uskutočniteľnosti a 
formulovať a zverejňovať závery a stanoviská ku konkrétnym tematickým otázkam; to 
by malo byť možné aj z vlastnej iniciatívy agentúry FRA, nielen na žiadosť inštitúcie 
EÚ; okrem toho by právo iniciatívy mali mať jednotlivé členské štáty alebo skupina 
členských štátov;

6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Agentúra pre základné práva (FRA) zohráva významnú úlohu pri poskytovaní informácií, 
pomoci a odborných znalostí v otázkach základných práv a pri obrane a ochrane základných 
práv v EÚ. Slúži ako sprostredkovateľ pre inštitúcie EÚ a členské štáty pri prijímaní opatrení 
alebo formulovaní postupov týkajúcich sa základných práv.

Na splnenie týchto dôležitých úloh je potrebné aktualizovať súčasný mandát agentúry FRA, a 
to aj v súlade s inštitucionálnymi zmenami, ktoré sa uskutočnili od prijatia súčasného 
mandátu v roku 2007. V tejto súvislosti by sa ambície EÚ týkajúce sa rozvoja silnejšieho 
vonkajšieho rozmeru mali premietnuť do ďalšieho zapojenia agentúry FRA do monitorovania 
a kontroly aktov a činností Únie a jej členských štátov v rámci spoločnej zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky, a to aj rozšírením možnosti spolupráce s tretími krajinami, ako sú 
napríklad krajiny EHP/EZVO, Spojené kráľovstvo po brexite alebo krajiny, na ktoré sa 
vzťahuje európska susedská politika. Mandát FRA by sa mal ďalej vzťahovať na akty a 
činnosti policajných a justičných orgánov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Vzhľadom na jej úlohu nezávislej agentúry by správna rada FRA mala mať možnosť 
každoročne rozhodovať o programových dokumentoch a každých päť rokov by sa malo 
uskutočňovať nezávislé externé hodnotenie s cieľom posúdiť vplyv, účinnosť, efektívnosť a 
pracovné postupy v súvislosti s činnosťami a dosiahnutými výsledkami agentúry FRA.


