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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 65
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Viraston toiminnan olisi liityttävä 
perusoikeuksiin sellaisina kuin ne on 
määritelty Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa ja 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa. Viraston läheisen 
yhteyden perusoikeuskirjan olisi käytävä 
ilmi viraston nimestä. Viraston toiminnan 
aihealueet ja samalla viraston toiminnan 
rajat olisi määriteltävä monivuotisissa 
puitteissa, sillä toimielimiin sovellettavien 
yleisten periaatteiden mukaisesti virastolla ei 
saa olla perusoikeuksia koskevaa omaa 
poliittista asialistaa.

(9) Viraston toiminnan olisi liityttävä 
perusoikeuksiin sellaisina kuin ne on 
määritelty Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. 
Viraston läheisen yhteyden 
perusoikeuskirjan olisi käytävä ilmi viraston 
nimestä. Viraston toiminnan aihealueet ja 
samalla viraston toiminnan rajat olisi 
määriteltävä monivuotisissa puitteissa, sillä 
toimielimiin sovellettavien yleisten 
periaatteiden mukaisesti virastolla ei saa olla 
perusoikeuksia koskevaa omaa poliittista 
asialistaa. Monivuotisten puitteiden olisi 
jätettävä riittävästi tilaa viraston joustavalle 
toiminnalle.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González

Tarkistus 66
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Viraston olisi kerättävä objektiivisia, 
luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja 
perusoikeustilanteen kehityksestä, 
analysoitava tietoja ja pohdittava 
perusoikeuksien loukkaamisen syitä, 
seurauksia ja vaikutuksia sekä tutkittava 
esimerkkejä hyvistä käytänteistä 
perusoikeuskysymysten hoitamisessa. 
Verkostot ovat tehokas keino kerätä ja 
arvioida tietoja.

(10) Viraston olisi kerättävä objektiivisia, 
luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja 
perusoikeustilanteen kehityksestä, 
kehitettävä menetelmiä, joilla parannetaan 
Euroopan tasolla tietojen 
vertailukelpoisuutta, objektiivisuutta ja 
luotettavuutta, analysoitava tietoja ja 
pohdittava perusoikeuksien loukkaamisen 
syitä, seurauksia ja vaikutuksia sekä 
tutkittava esimerkkejä hyvistä käytänteistä 
perusoikeuskysymysten hoitamisessa. 
Perusoikeuksien alalla toimivien 
kansallisten elinten verkostot voivat olla
tehokas keino kerätä ja arvioida tietoja. 

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber

Tarkistus 67
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

(11 a) Virastolla olisi oltava tunnustettu 
rooli perusoikeusongelmissa, joita ilmenee, 
kun jäsenvaltiot toimivat yhteisön 
lainsäädännön soveltamisalan 
ulkopuolella.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 68
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Viraston olisi tehtävä mahdollisimman 
läheistä yhteistyötä kaikkien 
perusoikeuksien kannalta merkityksellisten 
yhteisön ohjelmien, laitosten ja virastojen 

(15) Viraston olisi tehtävä mahdollisimman 
läheistä yhteistyötä kaikkien 
perusoikeuksien kannalta merkityksellisten 
yhteisön ohjelmien, laitosten ja virastojen 
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sekä unionin elinten kanssa päällekkäisen 
työn välttämiseksi. Tämä koskee erityisesti 
tulevaa Euroopan tasa-arvoinstituuttia.

sekä unionin elinten ja jäsenvaltioiden 
kansallisten erityiselinten kanssa 
päällekkäisen työn välttämiseksi. Tämä 
koskee erityisesti tulevaa Euroopan tasa-
arvoinstituuttia.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber

Tarkistus 69
2 artikla

Viraston tavoitteena on tarjota yhteisön 
toimielimille, elimille, laitoksille ja 
virastoille sekä jäsenvaltioille yhteisön 
oikeuden soveltamisen yhteydessä 
perusoikeuksia koskevaa neuvontaa ja 
asiantuntemusta ja auttaa niitä tällä tavoin 
varmistamaan perusoikeuksien 
kunnioittaminen, kun ne toimivaltuuksiensa 
puitteissa toteuttavat toimia tai määrittelevät 
toimintalinjoja.

Viraston tavoitteena on tarjota yhteisön 
toimielimille, elimille, laitoksille ja 
virastoille sekä jäsenvaltioille yhteisön 
oikeuden soveltamisen yhteydessä ja 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artiklassa hahmoteltuja yhteisiä arvoja 
silmällä pitäen perusoikeuksia koskevaa 
neuvontaa ja asiantuntemusta ja auttaa niitä 
tällä tavoin varmistamaan perusoikeuksien 
kunnioittaminen, kun ne toimivaltuuksiensa 
puitteissa toteuttavat toimia tai määrittelevät 
toimintalinjoja.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber

Tarkistus 70
3 artiklan 4 kohta

4. Virasto toimittaa ja analysoi komission 
pyynnöstä perusoikeuskysymyksiä koskevia 
tietoja sellaisten yhteisön ulkopuolisten 
maiden osalta, joiden kanssa yhteisö on 
tehnyt assosiaatiosopimuksen tai jonkin 
muun sopimuksen, joka sisältää 
määräyksiä ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta, tai joiden kanssa se on 
aloittanut tai aikoo aloittaa neuvottelut 
tällaisen sopimuksen tekemisestä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 27 artiklan 
soveltamista. Tämä koskee erityisesti maita, 

4. Virasto toimittaa ja analysoi komission, 
neuvoston tai Euroopan parlamentin
pyynnöstä perusoikeuskysymyksiä koskevia 
tietoja yhteisön ulkopuolisten maiden osalta, 
kun kyseessä on yhteisön oikeuden tai 
sisäisen politiikan ulkopuolinen ulottuvuus, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 27 artiklan 
soveltamista. Päällekkäisyyksien 
välttämiseksi on otettava huomioon 
Euroopan neuvoston mahdolliset asiaa 
koskevat toimenpiteet.
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joihin sovelletaan EU:n 
naapuruuspolitiikkaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään (a) ulottamaan viraston vastuunalaisuus kaikkiin EU:n toimielimiin 
(ei pelkästään komissioon), ja (b) kytkemään viraston toiminta kaikkiin EU:n politiikkoihin, 
joiden kannalta ihmisoikeuksien noudattaminen kolmansissa maissa on merkityksellistä, 
jolloin (c) virastolla on täydentävä rooli, jossa se tarjoaa varhaisvaroitusjärjestelmän 
tapauksiin, joissa ihmisoikeuksia rikotaan kolmansissa maissa EU:n politiikkojen tuloksena ja 
jolloin se (d) koordinoi toimintansa Euroopan neuvoston kanssa ja tekee sen kanssa 
yhteistyötä päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 71
3 artiklan 4 kohta

4. Virasto toimittaa ja analysoi komission 
pyynnöstä perusoikeuskysymyksiä koskevia 
tietoja sellaisten yhteisön ulkopuolisten 
maiden osalta, joiden kanssa yhteisö on 
tehnyt assosiaatiosopimuksen tai jonkin 
muun sopimuksen, joka sisältää määräyksiä 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, tai 
joiden kanssa se on aloittanut tai aikoo 
aloittaa neuvottelut tällaisen sopimuksen 
tekemisestä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 27 artiklan soveltamista. Tämä 
koskee erityisesti maita, joihin sovelletaan 
EU:n naapuruuspolitiikkaa.

4. Virasto toimittaa ja analysoi komission, 
Euroopan parlamentin tai neuvoston
pyynnöstä perusoikeuskysymyksiä koskevia 
tietoja sellaisten yhteisön ulkopuolisten 
maiden osalta, joiden kanssa yhteisö on 
tehnyt assosiaatiosopimuksen tai jonkin 
muun sopimuksen, joka sisältää määräyksiä 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, tai 
joiden kanssa se on aloittanut tai aikoo 
aloittaa neuvottelut tällaisen sopimuksen 
tekemisestä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 27 artiklan soveltamista. Tämä 
koskee erityisesti maita, joihin sovelletaan 
EU:n naapuruuspolitiikkaa.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 72
4 artiklan 1 kohdan e alakohta

(e) antaa teknisen asiantuntemuksensa 
neuvoston käyttöön, jos neuvosto Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 
kohdan nojalla pyytää riippumattomia 

(e) antaa teknisen asiantuntemuksensa 
neuvoston käyttöön, jos neuvosto Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 
kohdan nojalla pyytää riippumattomia 
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henkilöitä laatimaan kertomuksen tietyn 
jäsenvaltion tilanteesta tai saa 7 artiklan 2 
kohdan mukaisen ehdotuksen ja jos 
neuvosto on Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 7 artiklan kyseisissä kohdissa 
määrätyn menettelyn mukaisesti pyytänyt 
virastolta mainittua teknistä 
asiantuntemusta;

henkilöitä laatimaan kertomuksen tietyn 
jäsenvaltion tilanteesta tai saa 7 artiklan 2 
kohdan mukaisen ehdotuksen ja jos 
neuvosto on Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 7 artiklan kyseisissä kohdissa 
määrätyn menettelyn mukaisesti pyytänyt 
virastolta mainittua teknistä 
asiantuntemusta; se myös tarjoaa Euroopan 
parlamentille, komissiolle ja jäsenvaltioille 
teknistä asiantuntemusta, kun nämä 
haluavat esittää perustamissopimuksen 
7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
ehdotuksia neuvostolle;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber

Tarkistus 73
5 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) Niissä määritetään viraston toiminnan 
aihealueet, joihin kuuluvat aina rasismin ja 
muukalaisvihan torjunta.

b) Niissä määritetään viraston toiminnan 
aihealueet, joihin kuuluvat aina syrjinnän,
rasismin, juutalaisvastaisuuden ja 
muukalaisvihan torjunta, mukaan luettuna 
perinteisten kansallisten vähemmistöjen 
suojelu, ihmisarvon suojelu ja 
kotoutumisen edistäminen. Viraston on 
otettava aiheellisella tavalla huomioon 
suuntaviivat, jotka käyvät ilmi Euroopan 
parlamentin vuosittaisista 
päätöslauselmista ja neuvoston päätelmistä, 
jotka koskevat perusoikeuksien alaa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 74
5 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) Niissä määritetään viraston toiminnan 
aihealueet, joihin kuuluvat aina rasismin ja 
muukalaisvihan torjunta.

b) Niissä määritetään viraston toiminnan 
aihealueet, joihin kuuluvat aina rasismin ja 
muukalaisvihan torjunta; lisäksi viraston 
toiminnan aihealueisiin kuuluvat myös 
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unionin perusarvot, kuten ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-
arvo ja oikeusvaltion periaate sekä 
ihmisoikeuksien noudattaminen, mukaan 
luettuna vähemmistöihin kuuluvien 
ihmisten oikeudet.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González

Tarkistus 75
11 artiklan 1 kohta

1. Hallintoneuvosto koostuu seuraavista 
henkilöistä, joilla on asianmukainen 
kokemus perusoikeuksista ja julkisen 
sektorin organisaatioiden hallinnoinnista:

1. Hallintoneuvosto koostuu seuraavista 
henkilöistä, joilla on asianmukainen 
kokemus perusoikeuksista ja julkisen 
sektorin organisaatioiden hallinnoinnista:

a) yksi kunkin jäsenvaltion nimeämä 
riippumaton jäsen,

a) yksi kunkin jäsenvaltion nimeämä 
riippumaton jäsen, jolla on runsaasti 
kokemusta ja tunnustettua arvovaltaa 
perusoikeuksien alalta,

b) yksi Euroopan parlamentin nimeämä 
riippumaton jäsen,

b) kaksi Euroopan parlamentin nimeämää
riippumatonta jäsentä,

c) yksi Euroopan neuvoston nimeämä 
riippumaton jäsen ja

c) Euroopan neuvoston edustaja, joka on
9 artiklan mukaisesti sen 
ihmisoikeusvaltuutettu, 

d) kaksi komission edustajaa. d) kaksi komission nimeämää henkilöä; 
toinen näistä on riippumaton henkilö, 
jonka komissio nimeää henkilöistä, joilla 
on toimivaltaa sekä todistettua ja 
tunnustettua kokemusta ihmisoikeuksien 
alalla; toinen on komission edustaja.

Edellä a kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä 
on oltava
– kokemusta erittäin vastuullisesta työstä 
riippumattoman kansallisen 
ihmisoikeuselimen hallinnossa tai
– muissa riippumattomissa laitoksissa tai 
elimissä hankittu laaja asiantuntemus 
perusoikeuskysymyksistä.
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Kutakin hallintoneuvoston jäsentä voi 
edustaa varajäsen, joka täyttää edellä 
mainitut vaatimukset.
Virasto julkaisee verkkosivuillaan 
hallintoneuvoston jäsenluettelon ja pitää sen 
ajan tasalla.

Virasto julkaisee verkkosivuillaan 
hallintoneuvoston jäsenluettelon ja pitää sen 
ajan tasalla.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber

Tarkistus 76
11 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan 2 luetelmakohta

- muissa riippumattomissa laitoksissa tai 
elimissä hankittu laaja asiantuntemus 
perusoikeuskysymyksistä. 

- muulla tavalla hankittu laaja 
asiantuntemus perusoikeuskysymyksistä. 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 77
11 artiklan 6 kohta

6. Hallintoneuvosto tekee päätökset 
annettujen äänten yksinkertaisella 
enemmistöllä lukuun ottamatta 4 kohdan a, 
c, d ja e alakohdassa tarkoitettuja 
päätöksiä, joiden kohdalla edellytetään 
kahta kolmasosaa kaikista jäsenistä. 
Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten 
mennessä tasan. Euroopan neuvoston 
nimittämä henkilö voi äänestää ainoastaan 
4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista 
päätöksistä. 

6. Hallintoneuvosto tekee päätökset
periaatteessa annettujen äänten 
yksinkertaisella enemmistöllä. 
Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten 
mennessä tasan. Edellä 4 kohdan a, c, d ja 
e alakohdassa tarkoitetut päätökset tehdään 
kahden kolmasosan enemmistöllä kaikista 
jäsenistä. Euroopan neuvoston nimittämä 
henkilö voi äänestää ainoastaan 4 kohdan 
a ja b alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä. 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González

Tarkistus 78
11 artiklan 8 a–8 c kohta (uusi)



PE 371.845v01-00 8/11 AM\608320FI.doc

FI

8 a. Hallintoneuvoston puheenjohtajana 
toimivan viraston johtajan valitsee 
Euroopan parlamentti poliittisten 
ryhmiensä esittämien ehdotusten pohjalta; 
asiasta vastaava parlamentin valiokunta 
kuulee ehdokkaita. Puheenjohtajan 
nimittämisperusteena ovat henkilökohtaiset 
ansiot, hallinto- ja johtamistaidot sekä 
kokemus perusoikeuksien alalla. 
8 b. Puheenjohtajan toimikausi on viisi 
vuotta ja sitä voidaan jatkaa kerran 
enintään viidellä vuodella.
8 c. Puheenjohtaja on vastuussa:

a) edellä 4 artiklassa mainittujen tehtävien 
hoitamisesta,
b) viraston vuotuisen työohjelman 
valmistelusta ja täytäntöönpanosta,
c) viraston edustamisesta,

d) viraston työohjelman ja tarvittaessa 
vuosikertomuksen esittämisestä Euroopan 
parlamentin asiasta vastaavalle 
valiokunnalle sekä vastaamisesta 
valiokunnan jäsenten kysymyksiin. 

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber

Tarkistus 79
12 artiklan 1 kohta

1. Hallintoneuvostoa avustaa johtokunta. 
Johtokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 
kaksi komission edustajaa.

1. Hallintoneuvostoa avustaa johtokunta, 
johon kuuluvat seuraavat kuusi jäsentä:

a) puheenjohtaja 
b) varapuheenjohtaja
c) komission hallintoneuvostoon asettamat
kaksi henkilöä 
d) kaksi jäsentä, jotka hallintoneuvosto 
valitsee jäsentensä keskuudesta.
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber

Tarkistus 80
13 artikla

Johtaja Pääsihteri
1. Virastoa johtaa johtaja, jonka 
hallintoneuvosto nimittää komission 
ehdokasluettelon perusteella. Johtajan
nimittämisperusteena ovat henkilökohtaiset 
ansiot, hallinto- ja johtamistaidot sekä 
kokemus perusoikeuksien alalla. Ennen 
nimittämistä hallintoneuvoston valitsema 
ehdokas voidaan kutsua antamaan asiasta 
vastaavalle Euroopan parlamentin 
valiokunnalle lausunto ja vastaamaan 
valiokunnan jäsenten kysymyksiin.

1. Virastoa johtaa pääsihteeri, jonka 
asiantuntijaneuvosto nimittää komission 
ehdokasluettelon perusteella. Pääsihteerin
nimittämisperusteena ovat henkilökohtaiset 
ansiot, hallinto- ja johtamistaidot sekä 
kokemus perusoikeuksien alalla. Ennen 
nimittämistä hallintoneuvoston valitsema 
ehdokas voidaan kutsua antamaan asiasta 
vastaavalle Euroopan parlamentin 
valiokunnalle lausunto ja vastaamaan 
valiokunnan jäsenten kysymyksiin. 

2. Johtajan toimikausi on viisi vuotta. 
Toimikautta voidaan komission 
ehdotuksesta ja arvioinnin jälkeen jatkaa 
kerran enintään viidellä vuodella. Komissio 
arvioi erityisesti ensimmäisellä 
toimikaudella saavutettuja tuloksia ja 
tuloksiin johtanutta toimintaa sekä viraston 
tehtäviä ja tarpeita tulevina vuosina.

2. Pääsihteerin toimikausi on viisi vuotta. 
Toimikautta voidaan komission lausunnon 
perusteella ja arvioinnin jälkeen jatkaa 
kerran enintään viidellä vuodella. Komissio 
arvioi erityisesti ensimmäisellä 
toimikaudella saavutettuja tuloksia ja 
tuloksiin johtanutta toimintaa sekä viraston 
tehtäviä ja tarpeita tulevina vuosina. 

3. Johtaja vastaa 3. Pääsihteeri vastaa:

a) edellä 4 artiklassa mainittujen tehtävien 
hoitamisesta,
b) viraston vuotuisen työohjelman 
valmistelusta ja täytäntöönpanosta,
c) kaikista henkilöstöasioista ja erityisesti 23 
artiklan 2 kohdassa säädettyjen valtuuksien 
käytöstä,

a) kaikista henkilöstöasioista ja erityisesti 23 
artiklan 2 kohdassa säädettyjen valtuuksien 
käytöstä,

d) päivittäisestä hallinnosta, b) päivittäisestä hallinnosta,
e) viraston talousarvion toteuttamisesta 20 
artiklan mukaisesti ja 

c) viraston talousarvion toteuttamisesta 20 
artiklan mukaisesti ja 

f) ammatillisten standardien mukaisista 
tehokkaista seuranta- ja 
arviointimenettelyistä, joilla viraston 
toimintaa tarkastellaan suhteessa asetettuihin 
tavoitteisiin. Johtaja raportoi 

d) ammatillisten standardien mukaisista 
tehokkaista seuranta- ja 
arviointimenettelyistä, joilla viraston 
toimintaa tarkastellaan suhteessa asetettuihin 
tavoitteisiin. Pääsihteeri raportoi 
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seurantajärjestelmän tuloksista vuosittain 
hallintoneuvostolle.

seurantajärjestelmän tuloksista vuosittain 
asiantuntijaneuvostolle. 
seurantajärjestelmän tuloksista vuosittain 
hallintoneuvostolle.

4. Johtaja vastaa toiminnastaan 
hallintoneuvostolle ja osallistuu sen 
kokouksiin ilman äänioikeutta.

4. Pääsihteeri vastaa toiminnastaan 
asiantuntijaneuvostolle ja osallistuu sen 
kokouksiin ilman äänioikeutta.

5. Hallintoneuvosto voi komission 
ehdotuksesta erottaa johtajan ennen 
toimikauden päättymistä.

5. Asiantuntijaneuvosto voi komission 
ehdotuksesta erottaa pääsihteerin ennen 
toimikauden päättymistä.

Or. en

Perustelu

Jos tämä tarkistus hyväksytään, "johtaja" on korvattava "pääsihteerillä" kaikkialla tekstissä.

On selvästi erotettava toisistaan johtaja, joka huolehtii viraston 4 artiklassa luetelluista 
tehtävistä, sekä pääsihteeri, joka vastaa hallinnollisesta johtamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 81
14 artiklan 4 kohta

4. Foorumi muodostaa puitteet 
perusoikeuksia koskevaa tietojenvaihtoa ja 
tietojen yhteen kokoamista varten. Se 
huolehtii viraston ja keskeisten sidosryhmien 
läheisestä yhteistyöstä. 

4. Foorumi muodostaa puitteet 
perusoikeuksia koskevaa tietojenvaihtoa ja 
tietojen yhteen kokoamista varten. Se 
huolehtii viraston ja hallituksesta 
riippumattomien järjestöjen kaltaisten 
keskeisten sidosryhmien läheisestä 
yhteistyöstä.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González

Tarkistus 82
14 artiklan 6 kohta

6. Foorumin puheenjohtajana toimii
viraston johtaja. Foorumi kokoontuu 
vuosittain tai hallintoneuvoston pyynnöstä. 
Sen toimintamenettelyt vahvistetaan viraston 

6. Foorumin puheenjohtajina toimivat
viraston johtaja ja sen muodostavien 
yksiköiden nimeämä koordinoija. Foorumi 
kokoontuu kahdesti vuodessa tai 
hallintoneuvoston pyynnöstä. Sen 
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sisäisissä säännöissä ja julkistetaan. toimintamenettelyt vahvistetaan viraston 
sisäisissä säännöissä ja julkistetaan. 

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 83
29 artiklan 2 kohta

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä kyseisen 
päätöksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä kyseisen 
päätöksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
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