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Ignasi Guardans Cambó
Pagrindinių teisių skatinimas ir apsauga: nacionalinių ir Europos institucijų, įskaitant 
Pagrindinių teisių agentūrą, vaidmuo
(2005/2007(INI))

Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber

Pakeitimas 1
Nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į savo rezoliuciją dėl Komisijos pranešimo dėl Europos Sąjungos 
sutarties 7 straipsnio „Europos Sąjungos pagrindinių vertybių apsauga ir 
skatinimas“1

Or. de

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 2
1 dalis

(tekstas atitinka originalo teksto 3 dalies 1 pastraipą)
1. mano, kad esamos tarptautinės, Europos ir nacionalinės priemonės suteikia 

pakankamai galimybių ginti pagrindines teises ES, ir pripažįsta, kad Europos 
  

1 2004 m. balandžio 20 d. Parlamento rezoliucija P5_TA(2004)0309, remiantis AFCO pranešimu, pranešėjas –
Johannes Voggenhuber.
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Komisija jau dabar peržiūri, ar visi teisėkūros pasiūlymai ir priemonių projektai 
atitinka Pagrindinių teisių chartiją, ir tai sudaro įprastų Komisijos sprendimų 
priėmimo procedūrų dalį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Reinhard Rack

Pakeitimas 3
1 dalis

(tekstas atitinka senosios 3 dalies tekstą)
1. mano, kad esamos tarptautinės, Europos ir nacionalinės priemonės suteikia 

pakankamai galimybių ginti pagrindines teises ES, ir pripažįsta, kad Europos 
Komisija jau dabar peržiūri, ar visi teisėkūros pasiūlymai ir priemonių projektai 
atitinka Pagrindinių teisių chartiją, ir tai sudaro įprastų Komisijos sprendimų 
priėmimo procedūrų dalį; atkreipia dėmesį, kad būtų galima bendrai pagerinti ES 
standartus, dalinantis praktine patirtimi;

Or. de

Pakeitimą pateikė Reinhard Rack

Pakeitimas 4
2 dalis

2. esant tokiai situacijai mato galimybę sudaryti prasmingą tinklą tarp Pagrindinių 
teisių agentūros ir esamų įstaigų priemonių ir procesų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Johannes Voggenhuber

Pakeitimas 5
2 dalis

2. atkreipia dėmesį, kad dėl prisijungimo prie Bendrijos proceso esama ramsčių sistema 
turėtų būti panaikinta, todėl ES lygmeniu yra ypač svarbu saugoti pagrindines teises ir
užtikrinti, kad pati ES nepažeistų minėtų teisių savo politikos formavimu; (išbraukta)

Or. de
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Pakeitimą pateikė Reinhard Rack

Pakeitimas 6
3 dalis

3. bet kokiu atveju pabrėžia, kad būtina išvengti esamų įstaigų, priemonių ir procesų 
dubliavimosi bei per didelio pagrindinių teisių apsaugos idėjos biurokratizavimo;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 7
3 dalis

3. (išbraukta) todėl atkreipia dėmesį, kad būtų ne tik galima, bet ir naudinga bendrai 
pagerinti ES ir jos valstybių narių žmogaus teisių standartus, teikiant pridėtinę vertę 
ES lygiu dalinantis praktine patirtimi tarp visų šios srities atstovų, prisidedant prie 
siūlomų ES teisės aktų stebėsenos, užtikrinant, kad ES teisė ir politika atitiktų 
pagrindinių teisių standartus, ir rengiant apžvalgas ES mastu horizontaliu 
pagrindu, skiriančias didžiausią dėmesį specifiniams trūkumams žmogaus teisių 
srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Reinhard Rack

Pakeitimas 8
4 dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 9
4 dalis

4. aiškiai konstatuoja, kad nėra jokio pagrindo įkurti Žmogaus teisių teismo naująjį ES 
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atitikmenį, kadangi atskirų žmogaus teisių pažeidimų atvejų nagrinėjimas iš esmės 
skiriasi nuo politinės sistemos arba jos teisės priemonių (išbraukta) stebėsenos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Reinhard Rack

Pakeitimas 10
5 dalis 

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 11
5 dalis

5. pabrėžia, kad esamos sutartys, ypač jau formaliai paskelbta Pagrindinių teisių 
chartija, suteikia pakankamą pagrindą siekti Chartijos tikslų kuriant šioje srityje 
naujas priemones, ir kad tokios priemonės sukūrimas nebūtinai priklauso nuo 
Sutarties dėl Konstitucijos Europai likimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou

Pakeitimas 12
5 dalis

5. remia Pagrindinių teisių agentūros įkūrimo idėją, kuri įkūnija neteisminį požiūrį, jeigu 
tik ji ES lygmeniu suteiktų pridėtinės vertės; todėl mano, kad agentūros pagrindiniai
tikslai turėtų būti tokie:

a) teikti nuomones ir rekomendacijas ES institucijoms jų prašymu,

b) rekomenduoti ES institucijoms būdus, kaip patobulinti jų politiką, susijusią su 
pagrindinėmis teisėmis, numatytomis Pagrindinių teisių chartijoje ir ES sutarties 
6 straipsnyje,
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c) rekomenduoti ES institucijoms teisėkūros ir administracines priemones 
pagrindinių teisių trūkumams Sąjungoje šalinti ,

d) rengti teminius pranešimus apie pagrindinių teisių padėtį Sąjungoje,

e) rinkti ir apdoroti duomenis, susijusius su pagrindinėmis teisėmis, parūpinti 
reikalingus išteklius ir sąsajas su pilietine visuomene,

f) ES institucijų prašymu teikti joms nepriklausomą informaciją, siekiant padaryti 
objektyvesnes procedūras, numatytas ES sutarties 7 straipsnyje,

g) ES institucijų prašymu rengti nuomones dėl planuojamų ES įstatymų ir politikos 
suderinamumo su Pagrindinių teisių chartija ir ES sutarties 6 straipsnyje 
nurodytais principais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud

Pakeitimas 13
5 dalis

5. remia Pagrindinių teisių agentūros įkūrimo projektą, kuri įkūnija neteisminį požiūrį, 
jeigu tik ji ES lygmeniu suteiktų pridėtinės vertės; todėl mano, kad agentūros tikslas 
būtų užtikrinti, kad ES teisė ir politikos sritys atitiktų pagrindines teises, gerinti jau 
atliekamą valstybių narių, NVO ir kitų šios srities dalyvių darbą ir ES mastu sudaryti 
bendrąsias apžvalgas, kuriose būtų pabrėžiami žmogaus teisių srities specifiniai 
trukumai; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Reinhard Rack

Pakeitimas 14
6 dalis

išbraukta

Or. de
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 15
6 dalis

6. remia agentūros įkūrimą, kuri galėtų būti vadinama Europos pagrindinių teisių 
observatorija ir įkūnytų neteisminį požiūrį; mano, kad Observatorija turėtų tapti 
vidine, tik ES skirta, pagrindinių teisių skatinimo priemone ir taikytų aktyvųjį 
duomenų rinkimo metodą, kuris padėtų pasikliauti savais informacijos ištekliais, 
vykdant minėta užduotį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Reinhard Rack

Pakeitimas 16
7 dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou

Pakeitimas 17
7 dalis

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 18
7 dalis

7. supranta, kad tokia agentūra tarp kitų ES agentūrų užims išskirtinę vietą ir todėl turėtų 
būti visiškai nepriklausoma ir visais atžvilgiais sunkiai apkaltinama; mano, kad jos 
vykdomąją valdybą turėtų sudaryti aukščiausio profesinio lygio nepriklausomi 
ekspertai iš visų valstybių narių, kuriems turėtų būti suteikta garantija, kad jie per 
savo kadenciją nebus pašalinti iš pareigų;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Reinhard Rack

Pakeitimas 19
8 dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 20
8 dalis

(tekstas beveik atitinka originalo teksto 9 dalį)
8. pabrėžia, kad būtina užmegzti nuolatinius ir oficialius ryšius tarp Europos 

pagrindinių teisių observatorijos ir Europos Tarybos; supranta, kad Sąjunga, 
vadovaudamasi Sutarties 300 straipsnyje išdėstyta procedūra, Observatorijos vardu 
turės sudaryti susitarimą su Europos Taryba, siekdama sukurti glaudų 
bendradarbiavimą tarp šių abiejų šalių.

Or. en

Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou

Pakeitimas 21
8 dalis

8. mano, kad agentūros Vykdomoji valdyba turėtų būti sudaryta iš valstybių narių ir 
Europos Parlamento atstovų ir kad ši valdyba būtų atsakinga tik už metinę 
programą, biudžetą ir agentūros valdymą; mano, jog už agentūros darbą ir 
įgaliojimų vykdymą turėtų būti atsakingas Mokslinis komitetas, sudarytas iš 
pagrindinių teisių srities nepriklausomų ekspertų, (išbraukta) įskaitant buvusius 
konstitucinių teismų narius, buvusius generalinius prokurorus, akademikus ir 
aktyvistus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marie-Line Reynaud

Pakeitimas 22
8a dalis (nauja)

8a. mano, kad Europos Parlamente turi būti surengtas išankstinis naujosios agentūros 
vadovų klausymas, be to, Europos Parlamentas turėtų pateikti savo nuomonę dėl 
valstybių narių pasiūlytų užimti atsakingas pareigas kandidatų;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 23
9 dalis

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Reinhard Rack

Pakeitimas 24
9 dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou

Pakeitimas 25
9 dalis

9. pabrėžia, kad būtina užmegzti nuolatinius ir oficialius ryšius tarp agentūros ir Europos 
Tarybos; supranta, kad Sąjunga, vadovaudamasi Sutarties 300 straipsnyje išdėstyta 
procedūra, (išbraukta) turės sudaryti susitarimą su Europos Taryba, siekdama sukurti 
glaudų bendradarbiavimą tarp agentūros ir Europos Tarybos.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Panayiotis Demetriou

Pakeitimas 26
9a dalis (nauja)

9a. pažymi, jog agentūra turėtų glaudžiai bendradarbiauti su ES nepriklausomų 
ekspertų tinklu; mano, jog rengiant agentūros įgaliojimus turėtų būti užtikrinama, 
kad bus išvengta dubliavimosi ir persidengimo su Nepriklausomų ekspertų tinklo 
darbu.

Or. en
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