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Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 65
Considerando 9

(9) Para realizar a sua missão, a Agência 
tomará como referência os direitos 
fundamentais tal como definidos no nº 2 do 
artigo 6º do Tratado da União Europeia e,
em especial, na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. O nome 
da Agência deve reflectir a sua estreita 
ligação com a Carta. Os domínios temáticos 
de actividade da Agência devem ser 
estabelecidos no quadro plurianual, de forma 
a delimitar a acção da Agência, a qual não 
deve, em conformidade com os princípios 
institucionais de carácter geral, estabelecer o 
seu próprio programa de acção no domínio 
dos direitos fundamentais.

(9) Para realizar a sua missão, a Agência 
tomará como referência os direitos 
fundamentais tal como definidos no nº 2 do 
artigo 6º do Tratado da União Europeia e na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O nome da Agência deve reflectir 
a sua estreita ligação com a Carta. Os 
domínios temáticos de actividade da 
Agência devem ser estabelecidos no quadro 
plurianual, de forma a delimitar a acção da 
Agência, a qual não deve, em conformidade 
com os princípios institucionais de carácter 
geral, estabelecer o seu próprio programa de 
acção no domínio dos direitos fundamentais. 
O quadro plurianual deve deixar uma 
margem suficiente para permitir que a 
Agência trabalhe de forma flexível.
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Or. de

Alteração apresentada por Carlos Carnero González

Alteração 66
Considerando 10

(10) A Agência deve recolher informações 
objectivas, fiáveis e comparáveis sobre a 
evolução da situação dos direitos 
fundamentais, analisar estas informações 
para determinar as causas, as consequências 
e os efeitos da violação destes direitos e 
examinar exemplos de boas práticas para 
encontrar soluções nesta matéria. As redes 
constituem instrumentos eficazes de recolha 
activa e de avaliação das informações. 

(10) A Agência deve recolher informações 
objectivas, fiáveis e comparáveis sobre a 
evolução da situação dos direitos 
fundamentais, desenvolver métodos para 
melhorar a comparabilidade, a 
objectividade e a fiabilidade dos dados a 
nível europeu e analisar estas informações 
para determinar as causas, as consequências 
e os efeitos da violação destes direitos e 
examinar exemplos de boas práticas para 
encontrar soluções nesta matéria. As redes 
de instituições nacionais no âmbito dos 
direitos fundamentais podem constituir
instrumentos eficazes de recolha activa e de 
avaliação das informações. 

Or. es

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber

Alteração 67
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) Deve ser reconhecido à Agência 
um papel no que se refere a problemas 
relacionados com os direitos fundamentais 
que são suscitados quando os 
Estados-Membros agem fora do âmbito de 
aplicação do direito comunitário;

Or. en

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 68
Considerando 15
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(15) A Agência deve trabalhar em ligação 
tão estreita quanto possível com todos os 
programas, órgãos e organismos 
comunitários adequados e com todos os 
órgãos competentes da União, de forma a 
evitar duplicações, em especial com o futuro 
Instituto Europeu da Igualdade entre 
Homens e Mulheres.

(15) A Agência deve trabalhar em ligação 
tão estreita quanto possível com todos os 
programas, órgãos e organismos 
comunitários adequados e com todos os 
órgãos competentes da União, assim como 
com instituições específicas dos 
Estados-Membros, de forma a evitar 
duplicações, em especial com o futuro 
Instituto Europeu da Igualdade entre 
Homens e Mulheres.

Or. de

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber

Alteração 69
Artigo 2

O objectivo da Agência consiste em 
proporcionar às instituições, órgãos e 
organismos da Comunidade, bem como aos 
seus Estados-Membros quando apliquem o 
direito comunitário, assistência e 
competências no domínio dos direitos 
fundamentais, a fim de os ajudar a respeitar 
plenamente estes direitos quando tomam 
medidas ou definem acções nos domínios 
abrangidos pelas suas competências.

O objectivo da Agência consiste em 
proporcionar às instituições, órgãos e 
organismos da Comunidade, bem como aos 
seus Estados-Membros quando apliquem o 
direito comunitário, e no que se refere aos 
valores comuns definidos no artigo 6º do 
Tratado da União Europeia, assistência e 
competências no domínio dos direitos 
fundamentais, a fim de os ajudar a respeitar 
plenamente estes direitos quando tomam 
medidas ou definem acções nos domínios 
abrangidos pelas suas competências.

Or. en

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber

Alteração 70
Artigo 3, nº 4

4. Sem prejuízo do artigo 27.º, a Agência 
fornece, a pedido da Comissão, informações 
e análises sobre as questões relativas aos 
direitos fundamentais referidas no pedido no 
que respeita aos países terceiros com os 
quais a Comunidade tenha concluído 
acordos de associação ou acordos com 

4. Sem prejuízo do artigo 27.º, a Agência 
fornece, a pedido da Comissão, do Conselho 
ou do Parlamento Europeu, informações e 
análises sobre as questões relativas aos 
direitos fundamentais referidas no pedido no 
que respeita aos países terceiros na medida 
em que esteja em causa uma dimensão 



PE 371.845v01-00 4/12 AM\608320PT.doc

PT

disposições respeitantes aos direitos 
humanos, ou com os quais tenha iniciado 
ou tencione iniciar negociações com vista à 
conclusão desses acordos, nomeadamente 
os países abrangidos pela política europeia 
de vizinhança.

externa do direito comunitário ou de uma 
política interna. Serão tidas em conta as 
actividades pertinentes do Conselho da 
Europa, a fim de evitar uma duplicação de 
tarefas.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa (a) alargar a responsabilidade da Agência a todas as instituições 
da União Europeia (e não apenas a Comissão) (b) estabelecer uma ligação entre as 
actividades da Agência e todas as políticas comunitárias em que o respeito dos direitos 
humanos em países terceiros reveste importância, (c) definir o papel complementar da 
Agência, que consiste em fornecer um sistema de alerta precoce para as violações dos 
direitos humanos em países terceiros em resultado de políticas da UE e (d) a coordenação e 
cooperação com o Conselho da Europa a fim de evitar qualquer tipo de duplicação de 
tarefas.

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 71
Artigo 3, nº 4

4. Sem prejuízo do artigo 27.º, a Agência 
fornece, a pedido da Comissão, informações 
e análises sobre as questões relativas aos 
direitos fundamentais referidas no pedido no 
que respeita aos países terceiros com os 
quais a Comunidade tenha concluído 
acordos de associação ou acordos com 
disposições respeitantes aos direitos 
humanos, ou com os quais tenha iniciado ou 
tencione iniciar negociações com vista à 
conclusão desses acordos, nomeadamente os 
países abrangidos pela política europeia de 
vizinhança.

4. Sem prejuízo do artigo 27.º, a Agência 
fornece, a pedido da Comissão, do 
Parlamento Europeu ou do Conselho 
informações e análises sobre as questões 
relativas aos direitos fundamentais referidas 
no pedido no que respeita aos países 
terceiros com os quais a Comunidade tenha 
concluído acordos de associação ou acordos 
com disposições respeitantes aos direitos 
humanos, ou com os quais tenha iniciado ou 
tencione iniciar negociações com vista à 
conclusão desses acordos, nomeadamente os 
países abrangidos pela política europeia de 
vizinhança.

Or. de
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Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 72
Artigo 4, nº1, alínea e)

(e) Coloca as suas competências técnicas à 
disposição do Conselho sempre que este, por 
força do nº 1 do artigo 7º do Tratado da 
União Europeia, solicite a personalidades 
independentes que apresentem um relatório 
sobre a situação num Estado-Membro ou 
receba uma proposta ao abrigo do nº 2 do 
artigo 7º, e sempre que o Conselho, 
deliberando no quadro do procedimento 
previsto pelos referidos números do artigo 7º 
do Tratado da União Europeia, solicite essas 
competências técnicas da Agência; 

(e) Coloca as suas competências técnicas à 
disposição do Conselho sempre que este, por 
força do nº 1 do artigo 7º do Tratado da 
União Europeia, solicite a personalidades 
independentes que apresentem um relatório 
sobre a situação num Estado-Membro ou 
receba uma proposta ao abrigo do nº 2 do 
artigo 7º, e sempre que o Conselho, 
deliberando no quadro do procedimento 
previsto pelos referidos números do artigo 7º 
do Tratado da União Europeia, solicite essas 
competências técnicas da Agência;

A Agência coloca as suas competências 
técnicas igualmente à disposição do 
Parlamento Europeu, da Comissão e dos 
Estados-Membros, sempre que estes 
pretendam apresentar propostas ao 
Conselho, nos termos dos nºs 1 e 2 do 
artigo 7º do Tratado da União Europeia.

Or. de

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber

Alteração 73
Artigo 5, nº 1, alínea b)

b) Define os domínios temáticos da 
actividade da Agência, nos quais se inclui 
sempre a luta contra o racismo e a 
xenofobia; 

b) Define os domínios temáticos da 
actividade da Agência, nos quais se inclui 
sempre a luta contra a discriminação, o 
racismo, o antisemitismo e a xenofobia, 
assim como a protecção das minorias 
nacionais tradicionais, a protecção da 
dignidade humana e a promoção da 
integração. A Agência terá em devida conta 
as orientações resultantes das resoluções 
anuais do Parlamento Europeu e das 
conclusões do Conselho no domínio dos 
direitos fundamentais;

Or. en
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Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 74
Artigo 5, nº 1, alínea b)

b) Define os domínios temáticos da 
actividade da Agência, nos quais se inclui 
sempre a luta contra o racismo e a 
xenofobia;

b) Define os domínios temáticos da 
actividade da Agência, nos quais se inclui 
sempre a luta contra o racismo e a 
xenofobia; incluem-se igualmente nos 
domínios temáticos da actividade da 
Agência os valores fundamentais da União, 
o respeito da dignidade humana, da 
liberdade, da democracia, da igualdade, 
assim como do Estado de direito e dos 
direitos humanos, incluindo os direitos das 
pessoas que pertencem a minorias;

Or. de

Alteração apresentada por Carlos Carnero González

Alteração 75
Artigo 11, nº 1

1. O conselho de administração é composto 
por personalidades com experiência 
adequada no domínio dos direitos 
fundamentais e da gestão de organismos do 
sector público, com a seguinte repartição:

1. O conselho de administração é composto 
por personalidades com experiência 
adequada no domínio dos direitos 
fundamentais e da gestão de organismos do 
sector público, com a seguinte repartição:

a) Uma personalidade independente 
designada por cada Estado-Membro;

a) Uma personalidade independente 
designada por cada Estado-Membro com 
ampla experiência e prestígio reconhecido 
no âmbito dos direitos fundamentais;

b) Uma personalidade independente 
designada pelo Parlamento Europeu; 

b) Duas personalidades designadas pelo 
Parlamento Europeu; 

c) Uma personalidade independente 
designada pelo Conselho da Europa; e

c) Um representante do Conselho da 
Europa, que será o seu Alto Comissário 
para os Direitos Humanos, em 
conformidade com o artigo 9º; e

d) Dois representantes da Comissão. d) Duas personalidades designadas pela
Comissão. Uma delas será uma 
personalidade independente designada pela 
Comissão entre as personalidades de 
competência e experiência acreditadas e 
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reconhecidas no âmbito dos direitos 
fundamentais. A segunda será um 
representante da Comissão.

As personalidades referidas na alínea a) 
são pessoas que:
- assumem responsabilidades de alto nível 
na gestão de uma instituição nacional 
independente de defesa dos direitos 
humanos; ou
- possuem sólidas competências no domínio 
dos direitos fundamentais no âmbito de 
outros órgãos ou instituições 
independentes.
Cada membro do conselho de 
administração pode ser representado por 
um suplente que preencha os critérios 
supramencionados.
A Agência publica a lista dos membros do 
conselho de administração no seu sítio Web
e assegura a sua actualização.

A Agência publica a lista dos membros do 
conselho de administração no seu sítio Web
e assegura a sua actualização.

Or. es

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber

Alteração 76
Artigo 11, nº 1, parágrafo 2, travessão 2

- possuem sólidas competências no domínio 
dos direitos fundamentais no âmbito de 
outros órgãos ou instituições 
independentes.

- possuem sólidas competências no domínio 
dos direitos fundamentais adquiridas por 
outras vias.

Or. de

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 77
Artigo 11, nº 6

6. As decisões do conselho de administração 
são tomadas por maioria simples dos votos 
expressos, excepto no que respeita às 

6. As decisões do conselho de administração 
são tomadas basicamente por maioria 
simples dos votos expressos; em caso de 
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decisões referidas nas alíneas a), c), d) e e) 
do n.º 4, para as quais é necessária uma 
maioria de dois terços da totalidade dos 
membros. O presidente tem voto de 
qualidade. A personalidade designada pelo 
Conselho da Europa só pode participar na 
votação das decisões a que se referem as 
alíneas a) e b) do nº 4.

igualdade de votos, o presidente tem voto de 
qualidade. As decisões referidas nas alíneas 
a), c), d) e e) do artigo 4º são tomadas por 
maioria de dois terços da totalidade dos 
membros. A personalidade designada pelo 
Conselho da Europa só pode participar na 
votação das decisões a que se referem as 
alíneas a) e b) do nº 4.

Or. de

Alteração apresentada por Carlos Carnero González

Alteração 78
Artigo 11, nºs 8 bis, 8 ter e 8 quater (novos)

8 bis. O presidente do conselho de 
administração, que será o presidente da 
Agência, será eleito pelo Parlamento 
Europeu a partir das propostas 
apresentadas pelos seus grupos políticos; os 
candidatos comparecerão numa audiência 
perante a comissão parlamentar 
competente.
O presidente será designado com base no 
seu mérito pessoal, na sua experiência no 
âmbito dos direitos humanos e nas suas 
capacidades administrativas e de gestão.
8 ter. O mandato do presidente será de 
cinco anos e poderá ser renovado uma 
única vez por um período máximo de cinco 
anos.
8 quater. Incumbirá ao presidente:
a) assegurar a execução das tarefas 
enumeradas no artigo 4º;
b) elaborar e aplicar o programa de 
trabalho anual da Agência;
c) representar a Agência;
d) apresentar o programa de trabalho da 
Agência e, se tal for o caso, o relatório 
anual à comissão competente do 
Parlamento Europeu, e responder às 
perguntas formuladas pelos membros dessa 
comissão.
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Or. es

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber

Alteração 79
Artigo 12, nº 1

1. O conselho de administração é assistido 
por uma comissão executiva. Esta última é 
composta pelo presidente e pelo 
vice-presidente do conselho de 
administração e por dois representantes da 
Comissão.

1. O conselho de administração é assistido 
por uma comissão executiva, que é 
composta pelos seguintes seis membros:

a) o presidente;
b) o vice-presidente;
c) as duas personalidades designadas pela 
Comissão para integrar o conselho de 
administração;
d) dois membros escolhidos pelo conselho 
de administração entre os membros que o 
compõem.

Or. de

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber

Alteração 80
Artigo 13

Director Secretário-Geral
1. A Agência é chefiada por um director
nomeado pelo conselho de administração 
com base numa lista de candidatos proposta 
pela Comissão. O director é nomeado com 
base no mérito e nas suas capacidades em 
matéria de administração e gestão, bem 
como na sua experiência no domínio dos 
direitos fundamentais. Antes da sua 
nomeação, o candidato indigitado pelo 
conselho de administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração perante 
a comissão competente do Parlamento 
Europeu e a responder a perguntas 

1. A Agência é gerida por um 
secretário-geral nomeado pelo conselho de 
peritos com base numa lista de candidatos 
proposta pela Comissão. O secretário-geral
é nomeado com base no mérito e nas suas 
capacidades em matéria de administração e 
gestão, bem como na sua experiência no 
domínio dos direitos fundamentais. Antes da 
sua nomeação, o candidato indigitado pelo 
conselho de administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração perante 
a comissão competente do Parlamento 
Europeu e a responder a perguntas 
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formuladas pelos seus membros. formuladas pelos seus membros.
2. O mandato do director tem uma duração 
de cinco anos. Sob proposta da Comissão e 
após avaliação, este mandato pode ser 
renovado uma vez por um período máximo 
de cinco anos. No âmbito da avaliação, a 
Comissão examina, em especial, os 
resultados alcançados durante o primeiro 
mandato e o modo como foram alcançados, 
bem como as obrigações e as necessidades 
da Agência nos anos seguintes.

2. O mandato do secretário-geral tem uma 
duração de cinco anos. Sob parecer da 
Comissão e após avaliação, este mandato 
pode ser renovado uma vez por um período 
máximo de cinco anos. No âmbito da 
avaliação, a Comissão examina, em especial, 
os resultados alcançados durante o primeiro 
mandato e o modo como foram alcançados, 
bem como as obrigações e as necessidades 
da Agência nos anos seguintes.

3. O director é responsável: 3. O secretário-geral é responsável:
a) Pela execução das tarefas previstas no 
artigo 4.º;
b) Pela preparação e aplicação do 
programa de trabalho anual da Agência;
c) Por todos os assuntos relativos ao pessoal 
e, em especial, o exercício dos poderes 
previstos no n.° 2 do artigo 23.°;

a) Por todos os assuntos relativos ao pessoal 
e, em especial, o exercício dos poderes 
previstos no n.° 2 do artigo 23.°;

d) Pela gestão dos assuntos correntes; b) Pela gestão dos assuntos correntes;
e) Pela execução do orçamento da Agência, 
em conformidade com o disposto no artigo 
20.º; e

c) Pela execução do orçamento da Agência, 
em conformidade com o disposto no artigo 
20.º; e

f) Pela aplicação de mecanismos eficazes de 
acompanhamento e de avaliação do 
desempenho da Agência em relação aos 
objectivos definidos e em conformidade com 
normas profissionalmente reconhecidas. O 
director dá anualmente conta dos resultados 
do processo de acompanhamento ao 
conselho de administração.

d) Pela aplicação de mecanismos eficazes de 
acompanhamento e de avaliação do 
desempenho da Agência em relação aos 
objectivos definidos e em conformidade com 
normas profissionalmente reconhecidas. O 
secretário-geral dá anualmente conta dos 
resultados do processo de acompanhamento 
ao conselho de peritos.

4. O director dá conta das suas actividades 
ao conselho de administração e participa 
nas suas reuniões sem direito de voto.

4. O secretário-geral dá conta das suas 
actividades ao conselho de peritos e 
participa nas suas reuniões sem direito de 
voto.

5. O director pode ser demitido pelo 
conselho de administração antes do termo 
do seu mandato com base numa proposta da 
Comissão.

5. O secretário-geral pode ser demitido pelo 
conselho de peritos antes do termo do seu 
mandato com base numa proposta da 
Comissão.

Or. en

Justificação

Se a presente alteração for aprovada, a palavra "director" deve ser substituída por 
"secretário-geral" em todo o texto. Deve ser estabelecida uma distinção clara entre o papel 
do presidente, que consiste em desempenhar as tarefas da Agência previstas no artigo 4º, e o
do secretário-geral, que é responsável pela gestão administrativa.
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Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 81
Artigo 14, nº 4

4. O fórum constitui um mecanismo de 
intercâmbio de informações sobre as 
questões relativas aos direitos fundamentais 
e de partilha de conhecimentos. Assegura 
uma cooperação estreita entre a Agência e as 
partes interessadas. 

4. O fórum constitui um mecanismo de 
intercâmbio de informações sobre as 
questões relativas aos direitos fundamentais 
e de partilha de conhecimentos. Assegura 
uma cooperação estreita entre a Agência e as 
partes interessada, designadamente 
organizações não governamentais. 

Or. de

Alteração apresentada por Carlos Carnero González

Alteração 82
Artigo 14, nº 6

6. O fórum é presidido pelo director. 
Reúne-se anualmente ou a pedido do 
conselho de administração. As suas regras 
de funcionamento são definidas no 
regulamento interno da Agência e são 
tornadas públicas.

6. O fórum é presidido pelo presidente e 
pelo coordenador designado pelas 
entidades que o constituem. Reúne-se duas 
vezes por ano ou a pedido do conselho de 
administração. As suas regras de 
funcionamento são definidas no regulamento 
interno da Agência e são tornadas públicas.

Or. es

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 83
Artigo 29, nº 2

2. Sempre que se faça referência ao presente 
número, aplicar-se-á o procedimento de 
regulamentação previsto no artigo 5º da 
Decisão 1999/468/CE, com observância do 
n.° 3 do seu artigo 7°.

2. Sempre que se faça referência ao presente 
número, aplicar-se-á o procedimento de 
regulamentação previsto no artigo 5º da 
Decisão 1999/468/CE, de 28 de Junho de 
1999, com observância do n.° 3 do seu artigo 
7°.

Or. de
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