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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 65
Punkt uzasadnienia 9

(9) Agencja powinna w swoich pracach 
odnosić się do praw podstawowych 
określonych w art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej, a szczegółowo
przedstawionych w Karcie Praw 
Podstawowych. Nazwa agencji powinna 
odzwierciedlać jej bliskie powiązanie z 
Kartą. Obszary tematyczne działalności 
agencji powinny zostać określone w 
wieloletnich ramach, określających tym 
samym granice działalności agencji, która 
zgodnie z ogólnymi zasadami 
instytucjonalnymi nie powinna tworzyć 
własnego politycznego programu 

9) Agencja powinna w swoich pracach 
odnosić się do praw podstawowych 
określonych w art. 6 ust. 2 traktatu o Unii 
Europejskiej oraz przedstawionych w Karcie 
Praw Podstawowych.Nazwa agencji 
powinna odzwierciedlać jej bliskie 
powiązanie z Kartą. Obszary tematyczne 
działalności agencji powinny zostać 
określone w wieloletnich ramach, 
określających tym samym granice 
działalności agencji, która zgodnie z 
ogólnymi zasadami instytucjonalnymi nie 
powinna tworzyć własnego politycznego 
programu odnoszącego się do praw 
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odnoszącego się do praw podstawowych. podstawowych. Wieloletnie ramy powinny 
zapewnić wystarczające pole do 
elastycznego działania agencji.

Or. de

Poprawkę złożył Carlos Carnero González

Poprawka 66
Punkt uzasadnienia 10

(10) Agencja powinna gromadzić informacje 
obiektywne, rzetelne i porównywalne, 
dotyczące rozwoju sytuacji w zakresie praw 
podstawowych, analizować te informacje 
pod kątem przyczyn łamania praw, 
wynikających z tego konsekwencji i 
skutków oraz badać przykłady dobrych 
praktyk w rozwiązywaniu tego rodzaju 
problemów. Sieci kontaktów są skutecznymi 
narzędziami pozwalającymi na aktywne 
gromadzenie informacji i ich ocenę.

(10) Agencja powinna gromadzić informacje 
obiektywne, rzetelne i porównywalne, 
dotyczące rozwoju sytuacji w zakresie praw 
podstawowych, rozwijać metody służące 
polepszeniu porównywalności, 
obiektywności i rzetelności danych na 
szczeblu europejskim, oraz analizować te 
informacje pod kątem przyczyn łamania 
praw, wynikających z tego konsekwencji i 
skutków oraz badać przykłady dobrych 
praktyk w rozwiązywaniu tego rodzaju 
problemów. Sieci kontaktów krajowych 
instytucji zajmujących się prawami 
podstawowymi mogą być skutecznymi 
narzędziami pozwalającymi na aktywne 
gromadzenie informacji i ich ocenę.

Or. es

Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 67
Punkt uzasadnienia 11 a (nowy)

11a. Agencja powinna mieć możliwość 
wywierania wpływu w związku z 
problemami dotyczącymi praw 
podstawowych pojawiającymi się, gdy 
państwo członkowskie działa poza zakresem 
prawa wspólnotowego.
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Or. en

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 68
Punkt uzasadnienia 15

(15) Agencja powinna prowadzić jak 
najściślejszą współpracę ze wszystkimi 
odpowiednimi programami, organami i 
agencjami wspólnotowymi oraz organami 
Unii, aby unikać powielania prac, zwłaszcza 
w odniesieniu do mającego powstać 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Mężczyzn i Kobiet.

(15) Agencja powinna prowadzić jak 
najściślejszą współpracę ze wszystkimi 
odpowiednimi programami, organami i 
agencjami wspólnotowymi oraz organami 
Unii, jak również właściwymi instytucjami 
w państwach członkowskich, aby unikać 
powielania prac, zwłaszcza w odniesieniu do 
mającego powstać Europejskiego Instytutu 
ds. Równości Mężczyzn i Kobiet.

Or. de

Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 69
Artykuł 2

Celem agencji jest zapewnianie pomocy 
oraz wiedzy fachowej w zakresie praw 
podstawowych odpowiednim instytucjom, 
organom, biurom i agencjom Wspólnoty i 
Państw Członkowskich przy wykonywaniu 
prawa wspólnotowego, aby zagwarantować 
pełne przestrzeganie praw podstawowych 
poprzez wsparcie przy podejmowaniu 
środków lub określaniu linii działania w 
ramach ich kompetencji.

Celem agencji jest zapewnianie pomocy 
oraz wiedzy fachowej w zakresie praw 
podstawowych odpowiednim instytucjom, 
organom, biurom i agencjom Wspólnoty i 
państw członkowskich przy wykonywaniu 
prawa wspólnotowego z poszanowaniem 
wspólnych wartości określonych w art. 6 
traktatu o Unii Europejskiej, aby 
zagwarantować pełne przestrzeganie praw 
podstawowych poprzez wsparcie przy 
podejmowaniu środków lub określaniu linii 
działania w ramach ich kompetencji.

Or. en

Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 70
Artykuł 3 ustęp 4
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4. Bez uszczerbku dla art. 27, na wniosek 
Komisji agencja przedstawia informacje i 
analizy dotyczące problematyki praw 
podstawowych w odniesieniu do państw 
trzecich, z którymi Wspólnota zawarła 
porozumienia o stowarzyszeniu lub 
porozumienia zawierające postanowienia 
dotyczące przestrzegania praw człowieka 
lub z którymi rozpoczęła lub planuje 
rozpoczęcie negocjacji dotyczących tego 
rodzaju porozumień, zwłaszcza zaś krajów 
objętych europejską polityką sąsiedztwa.

4. Bez uszczerbku dla art. 27, na wniosek 
Komisji, Rady lub Parlamentu 
Europejskiego, agencja przedstawia 
informacje i analizy dotyczące problematyki 
praw podstawowych w odniesieniu do 
państw trzecich, w stopniu, w jakim dotyczy 
to zewnętrznego wymiaru stosowania prawa 
wspólnotowego lub polityki wewnętrznej. 
Należy wziąć pod uwagę wszelkie odnośne 
działania Rady Europy w celu uniknięcia 
powielania pracy

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu: a) rozszerzenie odpowiedzialności agencji na wszelkie 
instytucje UE, nie tylko Komisję, b) połączenie działalności agencji ze wszystkimi obszarami 
polityki UE, dla których istotne jest przestrzeganie praw człowieka w krajach trzecich, c) 
stąd, w wyniku polityki UE, spełnianie przez agencję uzupełniającej roli, która ma zapewnić 
system wczesnego ostrzegania o naruszaniu praw człowieka w krajach trzecich, d) oraz 
koordynację i współpracę z Radą Europy, aby uniknąć powielania pracy.

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 71
Artykuł 3 ustęp 4

4. Bez uszczerbku dla art. 27, na wniosek 
Komisji agencja przedstawia informacje i 
analizy dotyczące problematyki praw 
podstawowych w odniesieniu do państw 
trzecich, z którymi Wspólnota zawarła 
porozumienia o stowarzyszeniu lub 
porozumienia zawierające postanowienia 
dotyczące przestrzegania praw człowieka 
lub z którymi rozpoczęła lub planuje 
rozpoczęcie negocjacji dotyczących tego 
rodzaju porozumień, zwłaszcza zaś krajów 
objętych europejską polityką sąsiedztwa.

4. Bez uszczerbku dla art. 27, na wniosek 
Komisji, Parlamentu Europejskiego lub 
Rady agencja przedstawia informacje i 
analizy dotyczące problematyki praw 
podstawowych w odniesieniu do państw 
trzecich, z którymi Wspólnota zawarła 
porozumienia o stowarzyszeniu lub 
porozumienia zawierające postanowienia 
dotyczące przestrzegania praw człowieka 
lub z którymi rozpoczęła lub planuje 
rozpoczęcie negocjacji dotyczących tego 
rodzaju porozumień, zwłaszcza zaś krajów 
objętych europejską polityką sąsiedztwa.
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Or. de

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 72
Artykuł 4 ustęp 1 litera e)

e) udostępnia Radzie ekspertyzy techniczne, 
jeżeli Rada na mocy art. 7 ust.1 Traktatu o 
Unii Europejskiej wzywa niezależne osoby 
do przedstawienia sprawozdania z sytuacji w 
Państwie Członkowskim lub jeżeli do agencji 
wpłynie wniosek zgodnie z art. 7 ust. 2, a 
Rada, działając zgodnie z procedurą 
określoną w wymienionych ustępach art. 7 
Traktatu o Unii Europejskiej, wystąpiła do 
agencji z wnioskiem o tego rodzaju 
ekspertyzy techniczne;

e) udostępnia Radzie ekspertyzy techniczne, 
jeżeli Rada na mocy art. 7 ust.1 Traktatu o 
Unii Europejskiej wzywa niezależne osoby 
do przedstawienia sprawozdania z sytuacji w 
państwie członkowskim lub jeżeli do agencji 
wpłynie wniosek zgodnie z art. 7 ust. 2, a 
Rada, działając zgodnie z procedurą 
określoną w wymienionych ustępach art. 7 
traktatu o Unii Europejskiej, wystąpiła do 
agencji z wnioskiem o tego rodzaju 
ekspertyzy techniczne; agencja musi 
również zapewnić fachowe wsparcie dla 
Parlamentu Europejskiego, Komisji oraz 
państw członkowskich, gdy te na mocy art. 
7 ust. 1 i 2 traktatu o Unii Europejskiej 
zamierzają przedstawić Radzie swoje 
propozycje;

Or. de

Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 73
Artykuł 5 ustęp 1 litera b)

b) określają obszary tematyczne działalności 
agencji, zawsze obejmując walkę z 
rasizmem i ksenofobią;

b) określają obszary tematyczne działalności 
agencji, zawsze obejmując walkę z 
dyskryminacją, rasizmem, antysemityzmem
i ksenofobią, w tym ochronę tradycyjnych 
mniejszości narodowych jak również 
ochronę godności ludzkiej i wspieranie 
integracji; agencja uwzględnia wytyczne 
corocznych rezolucji Parlamentu 
Europejskiego i konkluzji Rady w zakresie 
praw podstawowych;

Or. en
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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 74
Artykuł 5 ustęp 1 litera b)

b) określają obszary tematyczne działalności 
agencji, zawsze obejmując walkę z 
rasizmem i ksenofobią;

b) określają obszary tematyczne działalności 
agencji, zawsze obejmując walkę z 
rasizmem i ksenofobią; poza tym do zakresu 
tematycznego działalności agencji należą 
również podstawowe wartości Unii, takie 
jak poszanowanie godności ludzkiej, 
wolność, demokracja, równość, 
praworządność i gwarancje praw 
człowieka, a także prawa osób należących 
do mniejszości;

Or. de

Poprawkę złożył Carlos Carnero González

Poprawka 75
Artykuł 11 ustęp 1

1. Zarząd składa się z osób posiadających 
stosowne doświadczenie w dziedzinie praw 
podstawowych i w zarządzaniu 
organizacjami sektora publicznego. W skład 
zarządu wchodzą:

1. Zarząd składa się z osób posiadających 
stosowne doświadczenie w dziedzinie praw 
podstawowych i w zarządzaniu 
organizacjami sektora publicznego. W skład 
zarządu wchodzą:

a) po jednej niezależnej osobie nominowanej 
przez każde z Państw Członkowskich;

a) po jednej niezależnej osobie posiadającej 
obszerną wiedzę fachową i cieszącej się 
uznaniem w dziedzinie praw podstawowych, 
nominowanej przez każde z państw 
członkowskich;

b) jedna niezależna osoba nominowana 
przez Parlament Europejski;

b) dwie osoby nominowane przez Parlament 
Europejski;

c) jedna niezależna osoba nominowana 
przez Radę Europy; oraz

c) przedstawiciel Rady Europy, którym 
mógłby być jej Wysoki Komisarz ds. Praw 
Człowieka, jak przewidziano w art. 9; oraz

d) dwóch przedstawicieli Komisji. d) dwie osoby nominowane przez Komisję. 
Jedna z nich to niezależna osoba wskazana 
przez Komisję spośród osób posiadających 
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kompetencje oraz powszechnie uznaną 
wiedzę fachową z zakresu praw 
podstawowych. Druga z nich to 
przedstawiciel Komisji.

Osoby, o których mowa w lit. a):
- sprawują stanowiska wysokiego szczebla 
w strukturach zarządczych niezależnych 
krajowych instytucji działających na polu 
praw człowieka lub
- posiadają obszerną wiedzę fachową w 
dziedzinie praw podstawowych, zebraną w 
innych niezależnych instytucjach lub 
organach.
Każdego członka zarządu może 
reprezentować członek zastępca spełniający 
powyższe kryteria.
Lista członków zarządu zostanie ogłoszona 
publicznie, a jej uaktualniona wersja będzie 
publikowana przez agencję na jej stronie 
internetowej.

Lista członków zarządu zostanie ogłoszona 
publicznie, a jej uaktualniona wersja będzie 
publikowana przez agencję na jej stronie 
internetowej.

Or. es

Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 76
Artykuł 11 ustęp 1 akapit drugi tiret drugie 

- posiadają obszerną wiedzę fachową w 
dziedzinie praw podstawowych, zebraną w 
innych niezależnych instytucjach lub 
organach.

- posiadają obszerną wiedzę fachową w 
dziedzinie praw podstawowych zdobytą w 
inny sposób.

Or. de

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 77
Artykuł 11 ustęp 6 

Zarząd podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów,z wyjątkiem decyzji 

Zarząd podejmuje decyzje z reguły zwykłą 
większością głosów, przy jednakowej ilości
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określonych w ust. 4 lit. a), c), d), i e), kiedy 
to wymagana jest większość dwóch trzecich 
głosów wszystkich członków.
Przewodniczący ma głos rozstrzygający. 
Osoba wyznaczona przez Radę Europy 
może głosować tylko w sprawie decyzji 
opisanych w ust. 4 lit. a) i b).

głosów przewodniczący ma głos 
rozstrzygający. Decyzje określone w ust. 4 
lit. a), c), d) i e) zapadają większością 
dwóch trzecich głosów wszystkich 
członków. Osoba wyznaczona przez Radę 
Europy może głosować tylko w sprawie 
decyzji opisanych w ust. 4 lit. a) i b).

Or. de

Poprawkę złożył Carlos Carnero González

Poprawka 78
Artykuł 11 ustęp 8 a, 8 b, 8 c (nowy)

8a. Przewodniczącego zarządu, który 
sprawuje również funkcję 
przewodniczącego agencji, wybiera 
Parlament Europejski spośród osób 
zgłoszonych przez grupy polityczne. 
Kandydaci zostają przesłuchani przez 
odpowiednią komisję.
Przewodniczący jest wybierany na 
podstawie osobistych zasług, doświadczenia 
w dziedzinie praw podstawowych oraz 
umiejętności zarządzania i 
administrowania.
8b. Kadencja przewodniczącego trwa pięć 
lat i może być przedłużona jednokrotnie na 
okres nie dłuższy niż pięć lat.
8c. Przewodniczący odpowiada za:
a) wykonywanie zadań określonych w art. 
4,
b) opracowanie i realizację rocznych 
planów pracy agencji,
c) reprezentowanie agencji,
d) przedstawienie programu pracy agencji i 
ewentualnie sprawozdania rocznego na 
forum właściwej komisji Parlamentu 
Europejskiego oraz udzielenie wyjaśnień 
członkom komisji.

Or. es
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Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 79
Artykuł 12 ustęp 1

1. Zarządowi pomaga rada wykonawcza. 
Rada wykonawcza składa się z 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 
zarządu oraz dwóch przedstawicieli 
Komisji.

1Zarządowi pomaga rada wykonawcza, 
składająca się z następujących sześciu 
członków:
a) przewodniczącego,
b) zastępcy przewodniczącego,
c) dwóch osób delegowanych do zarządu 
przez Komisję,
d) dwóch członków wybranych przez zarząd 
spośród swoich członków.

Or. de

Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 80
Artykuł 13

Dyrektor Sekretarz generalny
1. Agencją kieruje dyrektor mianowany 
przez zarząd spośród listy kandydatów 
przedstawionej przez Komisję. Dyrektor
mianowany jest na podstawie posiadanych 
kompetencji, umiejętności 
administracyjnych i zarządczych oraz 
doświadczenia w dziedzinie praw 
podstawowych. Przed nominacją kandydat 
wybrany przez zarząd może być poproszony 
o przedstawienie oświadczenia na forum 
odpowiedniego komitetu Parlamentu 
Europejskiego i udzielenie odpowiedzi na 
pytania jego członków.

1. Agencją zarządza sekretarz generalny
mianowany przez radę ekspertów spośród 
listy kandydatów przedstawionej przez 
Komisję. Sekretarz generalny mianowany 
jest na podstawie posiadanych kompetencji, 
umiejętności administracyjnych i 
zarządczych oraz doświadczenia w 
dziedzinie praw podstawowych. Przed 
nominacją kandydat wybrany przez zarząd 
może być poproszony o przedstawienie 
oświadczenia na forum odpowiedniej 
komisji Parlamentu Europejskiego i 
udzielenie odpowiedzi na pytania jej 
członków.

2. Kadencja dyrektora trwa pięć lat. Na 
wniosek Komisji i po dokonaniu oceny 
kadencja może być przedłużona 
jednokrotnie na okres nie dłuższy niż pięć 
lat. W ramach oceny Komisja bada przede 

2. Kadencja sekretarza generalnego trwa 
pięć lat. Po zasięgnięciu opinii Komisji i po 
dokonaniu oceny kadencja może być 
przedłużona jednokrotnie na okres nie 
dłuższy niż pięć lat. W ramach oceny 
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wszystkim wyniki osiągnięte podczas 
pierwszej kadencji oraz sposób ich 
osiągnięcia, jak również obowiązki i 
wymagania agencji na najbliższe lata.

Komisja bada przede wszystkim wyniki 
osiągnięte podczas pierwszej kadencji oraz 
sposób ich osiągnięcia, jak również 
obowiązki i wymagania agencji na 
najbliższe lata.

3. Dyrektor odpowiada za: 3. Sekretarz generalny odpowiada za:

a) realizację zadań, o których mowa w art. 
4;
b) przygotowanie i wykonanie rocznego 
programu prac agencji;
c) wszystkie sprawy pracownicze, a 
zwłaszcza wykonanie uprawnień na mocy 
art. 23 ust. 2;

c) wszystkie sprawy pracownicze, a 
zwłaszcza wykonanie uprawnień na mocy 
art. 23 ust. 2;

d) sprawy związane z bieżącą administracją; d) sprawy związane z bieżącą administracją;

e) wykonanie budżetu agencji zgodnie z art. 
20 oraz

e) wykonanie budżetu agencji zgodnie z art. 
20 oraz

f) wdrożenie skutecznych procedur 
monitorowania i oceny wyników 
działalności agencji w stosunku do jej 
celów, zgodnie z uznanymi standardami 
zawodowymi. Dyrektor corocznie składa 
zarządowi sprawozdanie z wyników systemu 
monitorowania.

f) wdrożenie skutecznych procedur 
monitorowania i oceny wyników 
działalności agencji w stosunku do jej 
celów, zgodnie z uznanymi standardami 
zawodowymi. Sekretarz generalny
corocznie składa radzie ekspertów
sprawozdanie z wyników systemu 
monitorowania.

4. Dyrektor odpowiada za swoje działania 
przed zarządem i bierze udział w 
posiedzeniach zarządu bez prawa do 
głosowania.

4. Sekretarz generalny odpowiada za swoje 
działania przed radą ekspertów i bierze 
udział w jej posiedzeniach bez prawa do 
głosowania.

5. Dyrektor może zostać odwołany przez 
zarząd przed końcem jego kadencji na 
podstawie wniosku Komisji.

5. Sekretarz generalny może zostać 
odwołany przez radę ekspertów przed 
końcem jego kadencji na podstawie wniosku 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku przyjęcia niniejszej poprawki słowo „dyrektor” zostaje zastąpione słowami 
„sekretarz generalny” w całym tekście. 
Należy dokonać jasnego rozróżnienia między rolą przewodniczącego, który wykonuje zadania 
Agencji ds. Praw Podstawowych wymienione w art. 4 a rolą sekretarza generalnego 
odpowiedzialnego za sprawy administracyjne.
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Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 81
Artykuł 14 ustęp 4

Forum stanowi mechanizm wymiany 
informacji dotyczących problematyki praw 
podstawowych i ośrodek gromadzenia 
wiedzy. Forum zapewnia ścisłą współpracę 
pomiędzy agencją a właściwymi 
zainteresowanymi stronami.

Forum stanowi mechanizm wymiany 
informacji dotyczących problematyki praw 
podstawowych i ośrodek gromadzenia 
wiedzy. Forum zapewnia ścisłą współpracę 
pomiędzy agencją a właściwymi 
zainteresowanymi stronami, np. 
organizacjami pozarządowymi.

Or. de

Poprawkę złożył Carlos Carnero González

Poprawka 82
Artykuł 14 ustęp 6

6. Forum przewodniczy dyrektor. Forum 
gromadzi się co roku lub na wniosek 
zarządu. Procedury działania forum określa 
regulamin wewnętrzny agencji; procedury są 
podawane do wiadomości publicznej.

6. Forum przewodniczy przewodniczący 
oraz nominowany przez podległe mu 
organy koordynator. Forum gromadzi się 
dwa razy w roku lub na wniosek zarządu. 
Procedury działania forum określa 
regulamin wewnętrzny agencji; procedury są 
podawane do wiadomości publicznej.

Or. es

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 83
Artykuł 29 ustęp 2

2. W przypadku odniesień do niniejszego 
ustępu, stosuje się procedurę regulacyjną 
ustanowioną w art. 5 decyzji 1999/468/WE, 
zgodnie z jej art. 7 ust. 3.

2. W przypadku odniesień do niniejszego 
ustępu, stosuje się procedurę regulacyjną 
ustanowioną w art. 5 decyzji 1999/468/WE z 
dnia 28 czerwca 1999 r., zgodnie z jej art. 7 
ust. 3.

Or. de
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