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A Bizottság javaslata A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Módosítás: 65
(9) preambulumbekezdés

(9) Az Ügynökségnek a munkája során 
hivatkoznia kell az alapvető jogokra, 
ahogyan azokat az Európai Unióról szóló 
szerződés 6. cikkének (2) bekezdése 
meghatározza, és mindenekelőtt az Alapjogi 
Charta rögzíti. Az Ügynökség nevének ki 
kell fejeznie a Chartával fennálló szoros 
kapcsolatot. Az Ügynökség tematikus 
tevékenységi területeit egy többéves 
keretben kell meghatározni, így határolva le 
az Ügynökség munkáját, amelynek az 
általános intézményi elvekkel összhangban 
nem kell kidolgoznia saját politikai alapjogi 
programot.

(9) Az Ügynökségnek a munkája során 
hivatkoznia kell az alapvető jogokra, 
ahogyan azokat az Európai Unióról szóló 
szerződés 6. cikkének (2) bekezdése 
meghatározza, és az Alapjogi Charta rögzíti. 
Az Ügynökség nevének ki kell fejeznie a 
Chartával fennálló szoros kapcsolatot. Az 
Ügynökség tematikus tevékenységi területeit 
egy többéves keretben kell meghatározni, 
így határolva le az Ügynökség munkáját, 
amelynek az általános intézményi elvekkel 
összhangban nem kell kidolgoznia saját 
politikai alapjogi programot. A többéves 
keret célja, hogy elegendő teret biztosítson 
az Ügynökség rugalmas munkavégzéséhez.
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Or. de

Módosítás, előterjesztette: Carlos Carnero González 

Módosítás: 66
(10) preambulumbekezdés

(10) Az Ügynökségnek objektív, 
megbízható és összehasonlítható 
információkat kell gyűjtenie az alapvető 
jogok helyzetének fejlődéséről, ezen 
információkat elemeznie kell az alapvető 
jogok megsértésének okai, következményei 
és hatásai szempontjából, valamint meg kell 
vizsgálnia e kérdések kezelésének helyes 
gyakorlatait. A hálózatok kialakítása az aktív 
információgyűjtés és -elemzés hatékony 
eszköze.

(10) Az Ügynökségnek objektív, 
megbízható és összehasonlítható 
információkat kell gyűjtenie az alapvető 
jogok helyzetének fejlődéséről, az adatok 
összehasonlíthatóságának, objektivitásának 
és megbízhatóságának európai szintű 
javítását célzó módszereket kell kidogoznia, 
és ezen információkat elemeznie kell az 
alapvető jogok megsértésének okai, 
következményei és hatásai szempontjából, 
valamint meg kell vizsgálnia e kérdések 
kezelésének helyes gyakorlatait. Az alapvető 
jogok területén a nemzeti intézmények 
közötti hálózatok kialakítása az aktív 
információgyűjtés és -elemzés hatékony 
eszköze lehet.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber 

Módosítás: 67
(11a) preambulumbekezdés (új)

(11a) Az Ügynökségnek lehetőséget kell 
biztosítani, hogy befolyást gyakoroljon az 
alapvető jogok területén jelentkező 
problémák esetén, amelyek akkor 
fordulnak elő, ha a tagállamok a közösségi 
jog területi hatályán kívül eső esetekben 
cselekszenek.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Módosítás: 68
(15) preambulumbekezdés

(15) Az Ügynökségnek a lehető 
legszorosabban együtt kell működnie 
valamennyi érdekelt közösségi programmal, 
szervvel és ügynökséggel, valamint uniós 
szervvel a párhuzamos munkavégzés 
elkerülése érdekében, mindenekelőtt a 
jövőbeni Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézete vonatkozásában.

(15) Az Ügynökségnek a lehető 
legszorosabban együtt kell működnie 
valamennyi érdekelt közösségi programmal, 
szervvel és ügynökséggel, valamint uniós 
szervvel és a tagállamok konkrét 
intézményeivel a párhuzamos munkavégzés 
elkerülése érdekében, mindenekelőtt a 
jövőbeni Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézete vonatkozásában.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber 

Módosítás: 69
2. cikk

Az Ügynökség célja, hogy a Közösség, 
valamint – a közösségi jog végrehajtásával 
összefüggésben – a tagállamok érintett 
intézményei, szervei, hivatalai és 
ügynökségei számára az alapvető jogokkal 
kapcsolatosan támogatást és szakmai 
segítséget nyújtson annak érdekében, hogy 
segítségükre legyen az alapvető jogok teljes 
mértékű tiszteletben tartásában, amikor 
hatáskörükön belül intézkedéseket hoznak 
vagy fellépéseiket meghatározzák.

Az Ügynökség célja, hogy a Közösség, 
valamint – a közösségi jog Európai Uniót 
létrehozó szerződés 6. cikkében rögzített 
közös értékek megóvása melletti
végrehajtásával összefüggésben –a 
tagállamok érintett intézményei, szervei, 
hivatalai és ügynökségei számára az 
alapvető jogokkal kapcsolatosan támogatást 
és szakmai segítséget nyújtson annak 
érdekében, hogy segítségükre legyen az 
alapvető jogok teljes mértékű tiszteletben 
tartásában, amikor hatáskörükön belül 
intézkedéseket hoznak vagy fellépéseiket 
meghatározzák.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber 

Módosítás: 70
3. cikk (4) bekezdés
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4. A 27. cikk sérelme nélkül az 
Ügynökség a Bizottság kérésére 
információkat szolgáltat és elemzéseket 
végez a kérelemben meghatározott alapjogi 
kérdésekben olyan harmadik országok –
különösen az európai 
szomszédságpolitikában érintett országok –
tekintetében, amelyekkel a Közösség 
társulási megállapodásokat vagy olyan 
megállapodásokat kötött, amelyek az 
emberi jogok tiszteletben tartására 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak, 
vagy amelyekkel ilyen megállapodások 
megkötése érdekében tárgyalásokat kezdett 
vagy szándékozik kezdeni.

4. A 27. cikk sérelme nélkül az 
Ügynökség a Bizottság, a Tanács vagy az 
Európai Parlament kérésére információkat 
szolgáltat és elemzéseket végez a 
kérelemben meghatározott alapjogi 
kérdésekben harmadik országok tekintetében 
olyan mértékben, amennyiben érintett a 
közösségi jog vagy egy belső politika 
alkalmazásának külső vetülete. A 
párhuzamos munkavégzés elkerülése 
érdekében figyelembe kell venni az Európa 
Tanács vonatkozó tevékenységét.

Or. en

Indokolás

A módosítás azt a célt szolgálja, hogy a) az Ügynökség az EU minden szervének felelősséggel 
tartozzon (és ne csak a Bizottságnak) és b) az Ügynökség tevékenysége az EU valamennyi 
szakpolitikai területével kapcsolatba kerüljön, amelyek tekintetében jelentős az emberi jogok 
harmadik országokban való betartása, miközben c) az Ügynökség kiegészítő jellege abban áll, 
hogy az EU szakpolitikáinak eredményeképpen a harmadik országokban létrehozzon egy, az 
emberi jogok megsértését figyelő korai előrejelző rendszert és d) a párhuzamos munkavégzés 
elkerülése érdekében szorosan együttműködjön az Európa Tanáccsal.

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Módosítás: 71
3. cikk (4) bekezdés

A 27. cikk sérelme nélkül az Ügynökség a 
Bizottság kérésére információkat szolgáltat 
és elemzéseket végez a kérelemben 
meghatározott alapjogi kérdésekben olyan 
harmadik országok – különösen az európai 
szomszédságpolitikában érintett országok –
tekintetében, amelyekkel a Közösség 
társulási megállapodásokat vagy olyan 
megállapodásokat kötött, amelyek az emberi 
jogok tiszteletben tartására vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmaznak, vagy 
amelyekkel ilyen megállapodások 
megkötése érdekében tárgyalásokat kezdett 

A 27. cikk sérelme nélkül az Ügynökség a 
Bizottság, a Tanács vagy az Európai 
Parlament kérésére információkat szolgáltat 
és elemzéseket végez a kérelemben 
meghatározott alapjogi kérdésekben olyan 
harmadik országok – különösen az európai 
szomszédságpolitikában érintett országok –
tekintetében, amelyekkel a Közösség 
társulási megállapodásokat vagy olyan 
megállapodásokat kötött, amelyek az emberi 
jogok tiszteletben tartására vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmaznak, vagy 
amelyekkel ilyen megállapodások 
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vagy szándékozik kezdeni. megkötése érdekében tárgyalásokat kezdett 
vagy szándékozik kezdeni.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Módosítás: 72
4. cikk (1) bekezdés e) pont

e) szakértelmét a Tanács rendelkezésére 
bocsátja, amikor a Tanács az Európai 
Unióról szóló szerződés 7. cikkének (1) 
bekezdése alapján független személyeket kér 
fel arra, hogy készítsenek jelentést valamely 
tagállamban fennálló helyzetről, vagy 
amikor a 7. cikk (2) bekezdése szerinti 
javaslatot nyújtanak be hozzá, és a Tanács az 
Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének 
e bekezdései szerinti eljárásnak megfelelően 
eljárva az Ügynökségtől ilyen szakmai 
támogatást kér;

e) szakértelmét a Tanács rendelkezésére 
bocsátja, amikor a Tanács az Európai 
Unióról szóló szerződés 7. cikkének (1) 
bekezdése alapján független személyeket kér 
fel arra, hogy készítsenek jelentést valamely 
tagállamban fennálló helyzetről, vagy 
amikor a 7. cikk (2) bekezdése szerinti 
javaslatot nyújtanak be hozzá, és a Tanács az 
Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének 
e bekezdései szerinti eljárásnak megfelelően 
eljárva az Ügynökségtől ilyen szakmai 
támogatást kér;

az Ügynökség a szakértelmét az Európai 
Parlament, a Bizottság és a tagállamok 
rendelkezésére bocsátja, amennyiben ezek 
az Európai Uniót létrehozó szerződés 7. 
cikkének (1) és (2) bekezdése szerint a 
Tanácsnak javaslatot kívánnak 
előterjeszteni.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber 

Módosítás: 73
5. cikk (1) bekezdés b) pont

b) meghatározza az Ügynökség tematikus 
tevékenységi területeit, ideértve minden 
esetben a rasszizmus és idegengyűlölet 
elleni küzdelmet;

b) meghatározza az Ügynökség tematikus 
tevékenységi területeit, ideértve minden 
esetben a hátrányos megkülönböztetés, a 
rasszizmus, antiszemitizmus és 
idegengyűlölet elleni küzdelmet; beleértve a 
hagyományos nemzeti kisebbségek és az 
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emberi méltóság védelmét, valamint az 
integráció elősegítését. Az Ügynökség 
megfelelő mértékben figyelembe veszi az 
Európai Parlament éves állásfoglalásainak 
iránymutatásait és a Tanács 
következtetéseit az alapvető emberi jogok 
témakörében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Módosítás: 74
5. cikk (1) bekezdés b) pont

b) meghatározza az Ügynökség tematikus 
tevékenységi területeit, ideértve minden 
esetben a rasszizmus és idegengyűlölet 
elleni küzdelmet;

b) meghatározza az Ügynökség tematikus 
tevékenységi területeit, ideértve minden 
esetben a rasszizmus és idegengyűlölet 
elleni küzdelmet; az Ügynökség tematikus 
tevékenységi területeihez tartoznak továbbá 
az Unió alapvető értékei csakúgy, mint az 
emberi méltóság védelme, a szabadság, a 
demokrácia, az egyenlőség és a 
jogállamiság, valamint az emberi jogok 
védelme, beleértve a kisebbségekhez tartozó 
személyek jogait;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Carlos Carnero González

Módosítás: 75
11. cikk (1) bekezdés

1. Az igazgatóság az alapvető jogok, 
valamint a közszektor szervezeteinek 
irányítása terén megfelelő tapasztalattal
rendelkező következő személyekből áll:

1. Az igazgatóság az alapvető jogok, 
valamint a közszektor szervezeteinek 
irányítása terén megfelelő tapasztalattal 
rendelkező következő személyekből áll:

a) az egyes tagállamok által kinevezett egy-
egy független személy,

a) az egyes tagállamok által kinevezett egy-
egy független személy, aki alapos szakmai 
ismeretekkel rendelkezik és az alapvető 
jogok területén elismert szaktekintély,

b) egy, az Európai Parlament által kinevezett b) két, az Európai Parlament által kinevezett 
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független személy, személy,

c) egy, az Európa Tanács által kinevezett 
független személy; és

c) az Európa Tanács egy, a 9. cikkben előírt 
képviselője, aki az Európa Tanácsnak az 
emberi jog területén tevékenykedő magas 
rangú biztosa lehet; és

d) a Bizottság két képviselője. d) a Bizottság által kinevezett két személy. 
Egyikük a Bizottságtól független személy, 
akit a Bizottság választott olyan személyek 
köréből, akik általánosan elismert 
képességekkel és szaktudással rendelkeznek 
az alapvető jogok területén. A másik 
személy a Bizottság egy képviselője.

Az a) pontban említett személyek:
– egy független nemzeti emberi jogi 
intézmény irányításában felelősségteljes 
feladatokat látnak el; vagy
– az alapvető jogok területén más független 
intézményeknél vagy szerveknél alapos 
szakértelmet szereztek.
Az igazgatóság valamennyi tagját 
képviselheti egy, a fenti követelményeknek 
megfelelő póttag.
Az Ügynökség az igazgatóság tagjainak 
listáját közzéteszi, és a honlapján 
rendszeresen frissíti.

Az Ügynökség az igazgatóság tagjainak 
listáját közzéteszi, és a honlapján 
rendszeresen frissíti.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber

Módosítás: 76
11. cikk (1) bekezdés második albekezdés második francia bekezdés

– az alapvető jogok területén más független 
intézményeknél vagy szerveknél alapos 
szakértelmet szereztek.

– az alapvető jogok területén más módon 
alapos szakértelmet szereztek.

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 77
11. cikk (6) bekezdés

Az igazgatóság a határozatait a leadott 
szavazatok egyszerű többségével hozza, 
kivéve a (4) bekezdés a), c), d) és e) 
pontjában említett határozatokat, melyek 
esetén valamennyi tag kétharmados 
többsége szükséges. Szavazategyenlőség 
esetén az elnök szavazata dönt. Az Európa 
Tanács által kinevezett személy csak a (4) 
bekezdés a) és b) pontjában említett 
határozatok meghozatalakor szavazhat.

Az igazgatóság a határozatait alapvetően a 
leadott szavazatok egyszerű többségével 
hozza; szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt. Az igazgatóság a (4) 
bekezdés a), c), d) és e) pontjában említett 
határozatokat valamennyi tag kétharmados 
többségével hozza. Az Európa Tanács által 
kinevezett személy csak a (4) bekezdés a) és 
b) pontjában említett határozatok 
meghozatalakor szavazhat.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Carlos Carnero González

Módosítás: 78
11. cikk (8a), (8b) és (8c) bekezdések (új)

(8a) Az igazgatóság elnökét, aki egyben az 
Ügynökség elnöke is lesz, az Európai 
Parlament választja a képviselőcsoportok 
javaslatai alapján. A jelöltek az illetékes 
bizottság előtt meghallgatáson vesznek 
részt. 
Az elnököt személyes érdemei, az alapvető 
jogok terén szerzett tapasztalatai, valamint 
igazgatási és irányítási képességei alapján 
nevezik ki.
(8b) Az elnök megbízatásának időtartama 
öt év, és legfeljebb öt éves időtartamra 
egyszer meghosszabbítható. 
(8c) Az elnök felelős a következőkért:
a) a 4. cikkben felsorolt feladatok ellátása,
b) az Ügynökség éves munkaprogramjának 
elkészítése és végrehajtása,
c) az Ügynökség képviselete,
d) az Ügynökség munkaprogramjának és 
adott esetben éves jelentésének 
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magyarázata az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt és a bizottsági 
tagok kérdéseinek megválaszolása.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber

Módosítás: 79
12. cikk (1) bekezdés

1. Az igazgatóságot a végrehajtó bizottság 
segíti. A végrehajtó bizottság az igazgatóság 
elnökéből és alelnökéből, valamint a 
Bizottság két képviselőjéből áll.

1. Az igazgatóságot a végrehajtó bizottság 
segíti, amelya következő hat tagból áll:

a) elnök;
b) alelnök;
c) a Bizottság által az igazgatótanácsba 
delegált két személy;
d) az igazgatótanács által saját tagjainak 
köréből választott két tag.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber

Módosítás: 80
13. cikk

Igazgató Főtitkár
1. Az Ügynökséget a Bizottság által javasolt 
jelöltek listája alapján az igazgatóság által 
kinevezett igazgató vezeti. Az igazgatót
érdemei, igazgatási és irányítási képességei, 
valamint az alapvető jogok területén szerzett 
tapasztalatai alapján nevezik ki. Kinevezése 
előtt az igazgatóság által kiválasztott jelöltet 
felkérhetik az Európai Parlament illetékes 
bizottsága előtti nyilatkozattételre és az e 
bizottság tagjai által feltett kérdések 
megválaszolására.

1. Az Ügynökséget a Bizottság által javasolt 
jelöltek listája alapján a szakértői bizottság
által kinevezett főtitkár irányítja. A főtitkárt
érdemei, igazgatási és irányítási képességei, 
valamint az alapvető jogok területén szerzett 
tapasztalatai alapján nevezik ki. Kinevezése 
előtt az igazgatóság által kiválasztott jelöltet 
felkérhetik az Európai Parlament illetékes 
bizottsága előtti nyilatkozattételre és az e 
bizottság tagjai által feltett kérdések 
megválaszolására.
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2. Az igazgató megbízatásának időtartama öt 
év. A Bizottság javaslata alapján és az 
értékelést követően legfeljebb 5 éves 
időszakra egyszer meghosszabbítható. Az 
értékelésben a Bizottság különösen az első 
megbízatás ideje alatt elért eredményeket, 
azok elérésének módját, valamint az 
elkövetkező évekre az Ügynökségre rótt 
feladatokat, és a vele szemben támasztott 
követelményeket vizsgálja.

2. A főtitkár megbízatásának időtartama öt 
év. A Bizottság szakvéleményét és az 
értékelést követően legfeljebb 5 éves 
időszakra egyszer meghosszabbítható. Az 
értékelésben a Bizottság különösen az első 
megbízatás ideje alatt elért eredményeket, 
azok elérésének módját, valamint az 
elkövetkező évekre az Ügynökségre rótt 
feladatokat, és a vele szemben támasztott 
követelményeket vizsgálja..

3. Az igazgató felelős a következőkért: 3. A főtitkár felelős a következőkért:

a) a 4. cikkben említett feladatok ellátása;
b) az Ügynökség éves munkaprogramjának 
elkészítése és végrehajtása;
c) valamennyi személyzeti kérdés, 
különösen a 23. cikk (2) bekezdésében előírt 
hatáskörök gyakorlása;

c) valamennyi személyzeti kérdés, 
különösen a 23. cikk (2) bekezdésében előírt 
hatáskörök gyakorlása;

d) napi igazgatási kérdések; d) napi igazgatási kérdések;
e) az Ügynökség költségvetésének 
végrehajtása a 20. cikkel összhangban; és

e) az Ügynökség költségvetésének 
végrehajtása a 20. cikkel összhangban; és

f) az Ügynökség célkitűzéseihez viszonyított 
teljesítményére vonatkozó hatékony 
ellenőrzési és értékelési eljárások 
végrehajtása a szakmailag elismert 
előírásoknak megfelelően. Az igazgató
évente jelentést tesz az igazgatóságnak az 
ellenőrző rendszer eredményeiről.

f) az Ügynökség célkitűzéseihez viszonyított 
teljesítményére vonatkozó hatékony 
ellenőrzési és értékelési eljárások 
végrehajtása a szakmailag elismert 
előírásoknak megfelelően. A főtitkár évente 
jelentést tesz a szakértői bizottságnak az 
ellenőrző rendszer eredményeiről.

4. Az igazgató saját tevékenységéért az 
igazgatóságnak tartozik felelősséggel, és 
szavazati jog nélkül vesz részt annak 
ülésein.

4. A főtitkár saját tevékenységéért a 
szakértői bizottság elnökének tartozik 
felelősséggel, és szavazati jog nélkül vesz 
részt annak ülésein.

5. Az igazgatót hivatali idejének lejárta előtt 
a Bizottság javaslatára az igazgatóság
mentheti fel.

5. A főtitkárt hivatali idejének lejárta előtt a 
Bizottság javaslatára a szakértői bizottság
mentheti fel.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a módosítást elfogadják, az „igazgató” szó helyébe a szövegben mindenhol a 
„főtitkár” szó lép.

Világosan különbséget kell tenni az elnök, aki az Alapjogi Ügynökség 4. cikkben 
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meghatározott feladatait látja el, és a főtitkár között, aki ügyviteli kérdésekben illetékes. 

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 81
14. cikk (4) bekezdés

A fórum lehetővé teszi az alapjogi 
kérdésekre vonatkozó információcserét és az 
ismeretgyűjtést. Szoros együttműködést 
biztosít az Ügynökség és az érdekelt felek 
között.

A fórum lehetővé teszi az alapjogi 
kérdésekre vonatkozó információcserét és az 
ismeretgyűjtést. Szoros együttműködést 
biztosít az Ügynökség és az érdekelt felek, 
mint például a nem kormányzati 
szervezetek között.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Carlos Carnero González

Módosítás:82
14. cikk (6) bekezdés

6. A fórum elnöke az igazgató. A fórum 
évente vagy az igazgatóság kérésére 
ülésezik. Működésének szabályait az 
Ügynökség eljárási szabályzata tartalmazza, 
amelyet nyilvánosságra hoznak.

6. A fórum elnöke az elnök és a hozzá 
tartozó intézmények által kinevezett 
koordinátor. A fórum évente kétszer vagy 
az igazgatóság kérésére ülésezik. 
Működésének szabályait az Ügynökség 
eljárási szabályzata tartalmazza, amelyet 
nyilvánosságra hoznak.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Módosítás: 83
29. cikk (2) bekezdés

E bekezdésre történő hivatkozás esetén az 
1999/468/EK határozat 5. cikkében foglalt 
szabályozási bizottsági eljárást kell 
alkalmazni a határozat 7. cikkének (3) 
bekezdésére is figyelemmel.

E bekezdésre történő hivatkozás esetén az 
1999. június 28-i 1999/468/EK határozat 5. 
cikkében foglalt szabályozási bizottsági 
eljárást kell alkalmazni a határozat 7. 
cikkének (3) bekezdésére is figyelemmel.
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Or. de


