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Kommissionens tekst Ændringsforslag

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 65
Betragtning 9

(9) Agenturet bør i sit arbejde referere til 
grundlæggende rettigheder som defineret i 
artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Union, og som de bl.a. er fastsat 
i chartret om grundlæggende rettigheder. 
Den tætte forbindelse til chartret bør 
afspejles i agenturets navn. Agenturets 
arbejdsområder bør fastlægges i en flerårig 
ramme, der afgrænser agenturets arbejde, og 
som i overensstemmelse med de generelle 
institutionelle principper ikke bør sætte sin 
egen politiske dagsorden for grundlæggende 
rettigheder.

(9) Agenturet bør i sit arbejde referere til 
grundlæggende rettigheder som defineret i 
artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Union, og som de er fastsat i 
chartret om grundlæggende rettigheder. Den 
tætte forbindelse til chartret bør afspejles i 
agenturets navn. Agenturets arbejdsområder 
bør fastlægges i en flerårig ramme, der 
afgrænser agenturets arbejde, og som i 
overensstemmelse med de generelle 
institutionelle principper ikke bør sætte sin 
egen politiske dagsorden for grundlæggende 
rettigheder. Den flerårige ramme bør give 
agenturet tilstrækkeligt råderum til at 
arbejde fleksibelt.

Or. de
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Ændringsforslag af Carlos Carnero González 

Ændringsforslag 66
Betragtning 10

(10) Agenturet bør indsamle objektive, 
pålidelige og sammenlignelige oplysninger 
om udviklingen for grundlæggende 
rettigheder, analysere disse oplysninger med 
hensyn til krænkelser, følger og virkninger 
og undersøge eksempler på god praksis på 
disse områder. Netværk er effektive 
værktøjer, hvad angår aktiv indsamling af 
oplysninger og vurdering. 

(10) Agenturet bør indsamle objektive, 
pålidelige og sammenlignelige oplysninger 
om udviklingen for grundlæggende 
rettigheder, udvikle metoder til forbedring 
af sammenligneligheden, objektiviteten og 
pålideligheden af data på europæisk plan 
og analysere disse oplysninger med hensyn 
til krænkelser, følger og virkninger og 
undersøge eksempler på god praksis på disse 
områder. Netværk mellem nationale 
institutioner inden for grundlæggende 
rettigheder kan udgøre effektive værktøjer, 
hvad angår aktiv indsamling af oplysninger 
og vurdering.

Or. es

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber 

Ændringsforslag 67
Betragtning 11 a (ny)

(11a) Agenturet bør anerkendes som aktør i 
forbindelse med problemer med de 
grundlæggende rettigheder, der opstår, når 
medlemsstater handler uden for 
fællesskabsrettens rammer.

Or. en

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 68
Betragtning 15

(15) Agenturet bør i så høj grad som muligt 
tage højde for alle relevante 
fællesskabsprogrammer, -organer og 
-agenturer og EU-organer for at undgå 
overlapning, navnlig hvad angår det 

(15) Agenturet bør i så høj grad som muligt 
tage højde for alle relevante 
fællesskabsprogrammer, -organer og 
-agenturer og EU-organer samt særorganer 
i medlemsstaterne for at undgå overlapning, 
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kommende europæiske institut for 
ligestilling mellem mænd og kvinder.

navnlig hvad angår det kommende 
europæiske institut for ligestilling mellem 
mænd og kvinder.

Or. de

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber 

Ændringsforslag 69
Artikel 2

Målet med agenturet er at tilvejebringe 
bistand og ekspertise til Fællesskabets og 
medlemsstaternes kompetente institutioner, 
organer, kontorer og agenturer og bistå dem 
med fuldt ud at overholde de grundlæggende 
rettigheder, når de træffer foranstaltninger 
eller tager initiativer inden for deres 
respektive kompetenceområder vedrørende 
grundlæggende rettigheder.

Målet med agenturet er at tilvejebringe 
bistand og ekspertise med hensyn til 
grundlæggende rettigheder til Fællesskabets 
og medlemsstaternes kompetente 
institutioner, organer, kontorer og agenturer
i forbindelse med deres gennemførelse af 
fællesskabsretten og med hensyn til de 
fælles værdier som beskrevet i artikel 6 i 
traktaten om Den Europæiske Union og 
bistå dem med fuldt ud at overholde de 
grundlæggende rettigheder, når de træffer 
foranstaltninger eller tager initiativer inden 
for deres respektive kompetenceområder.

Or. en

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber 

Ændringsforslag 70
Artikel 3, stk. 4

4. Uden at det berører artikel 27, skal 
agenturet efter anmodning fra 
Kommissionen tilvejebringe oplysninger og 
analyser om grundlæggende rettigheder i 
tredjelande, med hvilke Fællesskabet har 
indgået associeringsaftaler eller aftaler, der 
indeholder bestemmelser om overholdelse 
af menneskerettigheder, eller med hvilke 
der er indledt eller forventes indledt 
forhandlinger om indgåelsen af sådanne 
aftaler, navnlig lande der er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik.

4. Uden at det berører artikel 27, skal 
agenturet efter anmodning fra 
Kommissionen, Rådet eller Europa-
Parlamentet tilvejebringe oplysninger og 
analyser om grundlæggende rettigheder i 
tredjelande i det omfang, det er relevant for 
et eksternt aspekt af en fællesskabslov eller 
intern politik. Der tages hensyn til alle 
Europarådets relevante aktiviteter for at 
undgå overlapning.
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Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforsalg er a) at udvide agenturets ansvarsområde til at dække 
alle EU-institutioner (ikke blot Kommissionen), b) at sammenkæde agenturets arbejde med 
alle EU-politikker, hvor respekt for menneskerettighederne i tredjelande er relevant, c) på 
den måde at understrege agenturets supplerende funktion at sørge for et tidligt 
varslingssystem for menneskerettighedskrænkelser som følge af EU-politikker og d) at 
samordne og samarbejde med Europarådet, så enhver arbejdsoverlapning undgås.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 71
Artikel 3, stk. 4

4. Uden at det berører artikel 27 skal 
agenturet efter anmodning fra 
Kommissionen tilvejebringe oplysninger og 
analyser om grundlæggende rettigheder i 
tredjelande, med hvilke Fællesskabet har 
indgået associeringsaftaler eller aftaler, der 
indeholder bestemmelser om overholdelse af 
menneskerettigheder, eller med hvilke der er 
indledt eller forventes indledt forhandlinger 
om indgåelsen af sådanne aftaler, navnlig 
lande der er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik.

4. Uden at det berører artikel 27 skal 
agenturet efter anmodning fra 
Kommissionen, Europa-Parlamentet eller 
Rådet tilvejebringe oplysninger og analyser 
om grundlæggende rettigheder i tredjelande, 
med hvilke Fællesskabet har indgået 
associeringsaftaler eller aftaler, der 
indeholder bestemmelser om overholdelse af 
menneskerettigheder, eller med hvilke der er 
indledt eller forventes indledt forhandlinger 
om indgåelsen af sådanne aftaler, navnlig 
lande der er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik.

Or. de

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 72
Artikel 4, stk. 1, litra e

e) stille sin tekniske ekspertise til Rådets 
disposition, når Rådet i medfør af artikel 7, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union 
anmoder uafhængige personer om at 
fremlægge en rapport om situationen i en 
given medlemsstat, eller når det forelægges 
et forslag efter artikel 7, stk. 2, og når Rådet 
i overensstemmelse med proceduren i de 
respektive stykker i artikel 7 i traktaten om 

e) stille sin tekniske ekspertise til Rådets 
disposition, når Rådet i medfør af artikel 7, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union 
anmoder uafhængige personer om at 
fremlægge en rapport om situationen i en 
given medlemsstat, eller når det forelægges 
et forslag efter artikel 7, stk. 2, og når Rådet 
i overensstemmelse med proceduren i de 
respektive stykker i artikel 7 i traktaten om 
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Den Europæiske Union har anmodet 
agenturet om teknisk ekspertise

Den Europæiske Union har anmodet 
agenturet om teknisk ekspertise, samt stille 
sin tekniske ekspertise til Europa-
Parlamentets, Kommissionens og
medlemsstaternes disposition, når disse vil 
forelægge Rådet forslag, jf. artikel 7, stk. 1 
og 2, i traktaten om Den Europæiske Union

Or. de

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber 

Ændringsforslag 73
Artikel 5, stk. 1, litra b

b) fastlægge agenturets arbejdsområder, 
herunder altid bekæmpelse af racisme og 
fremmedhad

b) fastlægge agenturets arbejdsområder, 
herunder altid bekæmpelse af 
forskelsbehandling, racisme, antisemitisme
og fremmedhad, samt altid beskyttelse af 
traditionelle nationale mindretal, 
beskyttelse af menneskets værdighed og 
fremme af integration, idet agenturet tager 
behørigt hensyn til retningslinjerne i 
Europa-Parlamentets årlige beslutninger 
og Rådets konklusioner vedrørende 
grundlæggende rettigheder 

Or. en

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 74
Artikel 5, stk. 1, litra b

b) fastlægge agenturets arbejdsområder, 
herunder altid bekæmpelse af racisme og 
fremmedhad

b) fastlægge agenturets arbejdsområder, 
herunder altid bekæmpelse af racisme og 
fremmedhad, idet også Unionens 
grundlæggende værdier hører til agenturets 
arbejdsområder, dvs. respekt for 
menneskets værdighed, frihed, demokrati, 
lighed samt retsstatsprincippet og respekt 
for menneskerettighederne, herunder 
rettighederne for personer, der tilhører 
mindretal
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Or. de

Ændringsforslag af Carlos Carnero González 

Ændringsforslag 75
Artikel 11, stk. 1

1. Bestyrelsen består af personer med 
passende erfaring inden for området 
grundlæggende rettigheder og ledelse af 
offentlige organisationer fordelt som følger:

1. Bestyrelsen består af personer med 
passende erfaring inden for området 
grundlæggende rettigheder og ledelse af 
offentlige organisationer fordelt som følger:

a) en uafhængig person udpeget af hver 
medlemsstat

a) en uafhængig person med stor ekspertise
og anseelse inden for området 
grundlæggende rettigheder og udpeget af 
hver medlemsstat

b) en uafhængig person udpeget af Europa-
Parlamentet 

b) to personer udpeget af Europa-
Parlamentet 

c) en uafhængig person udpeget af
Europarådet og

c) en repræsentant for Europarådet, som er
menneskerettighedshøjkommissær i 
henhold til artikel 9, og

d) to repræsentanter for Kommissionen. d) to personer udpeget af Kommissionen. 
Den ene er en uafhængig person udpeget 
af Kommissionen blandt personer, hvis 
kompetence og ekspertise inden for 
grundlæggende rettigheder er anset og 
anerkendt. Den anden er en repræsentant 
for Kommissionen.

De personer, der er nævnt i litra a), skal 
være personer:
– med store ansvarsområder inden for 
ledelse af en uafhængig national 
menneskerettighedsorganisation, eller
– med stor erfaring inden for 
grundlæggende rettigheder erhvervet i 
andre uafhængige institutioner eller 
organer.
Medlemmerne af bestyrelsen kan lade sig 
repræsentere af en suppleant, der opfylder 
ovennævnte betingelser.
Listen over medlemmer af bestyrelsen skal 
offentliggøres og holdes ajour af agenturet 
på dettes netsted.

Listen over medlemmer af bestyrelsen skal 
offentliggøres og holdes ajour af agenturet 
på dettes netsted.

Or. es
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Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber  

Ændringsforslag 76
Artikel 11, stk. 1, afsnit 2, led 2

-

m
e

-

m
e

Or. de

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 77
Artikel 11, stk. 6 

6
.

B
e
s
t
y
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l
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l

Or. de

Ændringsforslag af Carlos Carnero González 

Ændringsforslag 78
Artikel 11, stk. 8 a, 8 b, og 8 c (nye)

8a. Europa-Parlamentet vælger formanden 
for bestyrelsen, som også er agenturets 
formand, på grundlag af forslag fra sine 
politiske grupper. Kandidaterne indkaldes 
til høring i Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg. Formanden udpeges på 
grundlag af personlige kvalifikationer og 
erfaring inden for grundlæggende 
rettigheder samt inden for administration 
og ledelse.
8b. Formanden vælges for en periode på 
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fem år, og denne periode kan kun 
forlænges en gang med højst fem år.
8c. Formanden er ansvarlig for
a) at udføre de opgaver, der er beskrevet i 
artikel 4,
b) at udarbejde og gennemføre agenturets 
årlige arbejdsprogram,
c) at repræsentere agenturet og
d) at forelægge agenturets arbejdsprogram 
og eventuelle årsrapport for Europa-
Parlamentets kompetente udvalg samt 
besvare spørgsmål, der stilles af 
udvalgsmedlemmerne.

Or. es

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber

Ændringsforslag 79
Artikel 12, stk. 1

1. Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg. 
Forretningsudvalget består af formanden 
og næstformændene for bestyrelsen og to 
repræsentanter for Kommissionen.

1. Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg 
bestående af følgende seks medlemmer:

a) formanden,
b) næstformanden,
c) de to personer, som Kommissionen har 
udpeget til bestyrelsen, og
d) to medlemmer valgt af bestyrelsen blandt 
dens medlemmer.

Or. de

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber 

Ændringsforslag 80
Artikel 13
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Direktøren Generalsekretæren

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en 
liste over ansøgere, som foreslås af 
Kommissionen. Direktøren udnævnes på 
grundlag af erfaring og kvalifikationer inden 
for administration og forvaltning samt 
erfaring inden for grundlæggende 
rettigheder. Inden udnævnelsen kan den 
ansøger, bestyrelsen vælger, indkaldes til 
høring i Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg for at afgive en erklæring og besvare 
spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

1. Agenturet ledes af en generalsekretær, 
der udnævnes af en ekspertkommission på 
grundlag af en liste over ansøgere, som 
foreslås af Kommissionen. 
Generalsekretæren udnævnes på grundlag 
af erfaring og kvalifikationer inden for 
administration og forvaltning samt erfaring 
inden for grundlæggende rettigheder. Inden 
udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen 
vælger, indkaldes til høring i Europa-
Parlamentets kompetente udvalg for at 
afgive en erklæring og besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

2. Direktøren udnævnes for en femårig 
periode. Efter forslag fra Kommissionen og 
efter evaluering kan denne periode 
forlænges en gang med højst fem år. 
Kommissionen skal i evalueringen bl.a. 
vurdere de resultater, der er opnået i den 
første periode, og den måde, de er opnået på, 
og agenturets opgaver og forpligtelser i de 
kommende år.

2. Generalsekretæren udnævnes for en 
femårig periode. Efter udtalelse fra 
Kommissionen og efter evaluering kan 
denne periode forlænges en gang med højst 
fem år. Kommissionen skal i evalueringen 
bl.a. vurdere de resultater, der er opnået i 
den første periode, og den måde, de er 
opnået på, og agenturets opgaver og 
forpligtelser i de kommende år.

3. Direktøren er ansvarlig for: 3. Generalsekretæren er ansvarlig for:
a) udførelsen af de opgaver, der er nævnt i 
artikel 4
b) udarbejdelse og gennemførelse af 
agenturets årlige arbejdsprogram
c) alle personaleanliggender, herunder 
navnlig udøvelse af de beføjelser, der er 
nævnt i artikel 23, stk. 2

a) alle personaleanliggender, herunder 
navnlig udøvelse af de beføjelser, der er 
nævnt i artikel 23, stk. 2

d) den daglige ledelse b) den daglige ledelse
e) gennemførelse af agenturets budget i 
overensstemmelse med artikel 20 og

c) gennemførelse af agenturets budget i 
overensstemmelse med artikel 20 og

f) gennemførelse af effektive overvågnings-
og evalueringsprocedurer vedrørende 
agenturets resultater set i forhold til målene 
ved anvendelse af fagligt anerkendte 
standarder. Direktøren aflægger årligt 
beretning over for bestyrelsen om 
resultaterne af denne overvågning.

d) gennemførelse af effektive overvågnings-
og evalueringsprocedurer vedrørende 
agenturets resultater set i forhold til målene 
ved anvendelse af fagligt anerkendte 
standarder. Generalsekretæren aflægger 
årligt beretning over for 
ekspertkommissionen om resultaterne af 
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denne overvågning.

4. Direktøren er, for så vidt angår 
forvaltningen af sine opgaver, ansvarlig over 
for bestyrelsen og deltager i dens møder 
uden stemmeret.

4. Generalsekretæren er, for så vidt angår 
forvaltningen af sine opgaver, ansvarlig over 
for ekspertkommissionen og deltager i dens 
møder uden stemmeret.

5. Direktøren kan efter forslag fra 
Kommissionen afskediges af bestyrelsen før 
mandatperiodens udløb.

5. Generalsekretæren kan efter forslag fra 
Kommissionen afskediges af 
ekspertkommissionen før mandatperiodens 
udløb.

Or. en

Begrundelse

Vedtages dette ændringsforslag, erstattes ordet "direktør" overalt i teksten med ordet 
"generalsekretær".
Der skal skelnes klart mellem formandens rolle, som består i at udføre agenturets opgaver 
som nævnt i artikel 4, og generalsekretærens som ansvarlig for den administrative ledelse.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 81
Artikel 14, stk. 4

4. Forummet opretter en mekanisme til 
udveksling af oplysninger vedrørende 
grundlæggende rettigheder og samling af 
viden. Det skal sikre et tæt samarbejde 
mellem agenturet og de involverede parter. 

4. Forummet opretter en mekanisme til 
udveksling af oplysninger vedrørende 
grundlæggende rettigheder og samling af 
viden. Det skal sikre et tæt samarbejde 
mellem agenturet og de involverede parter
som f.eks. ngo'er. 

Or. de

Ændringsforslag af Carlos Carnero González 

Ændringsforslag 82
Artikel 14, stk. 6

6
.

F
o

6
.

F
o
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Or. es

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Ændringsforslag 83
Artikel 29, stk. 2

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF i 
overensstemmelse med samme afgørelses 
artikel 7, stk. 3.

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF 
af 28. juni 1999 i overensstemmelse med 
samme afgørelses artikel 7, stk. 3.


