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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 65
Uvodna izjava 9

(9) Pri svojem delovanju bi se morala
Agencija sklicevati na temeljne pravice, 
kakor so opredeljene v členu 6(2) Pogodbe o 
Evropski uniji in določene zlasti v Listini o 
temeljnih pravicah. Tesna povezava z 
Listino bi se morala kazati že v samem 
imenu Agencije. Tematska področja 
dejavnosti Agencije je treba določiti v 
večletnem okviru in tako omejiti delovne 
naloge Agencije, ki naj v skladu s splošnimi 
institucionalnimi načeli ne bi določale
lastnega političnega programa na področju 
temeljnih pravic.

(9) Pri svojem delovanju se mora Agencija 
sklicevati na temeljne pravice, kakor so 
opredeljene v členu 6(2) Pogodbe o 
Evropski uniji in določene v Listini o 
temeljnih pravicah. Tesna povezava z 
Listino bi se morala kazati že v samem 
imenu Agencije. Tematska področja 
dejavnosti Agencije je treba določiti v 
večletnem okviru in tako omejiti delovne 
naloge Agencije, ki v skladu s splošnimi 
institucionalnimi načeli ne smejo določati
lastnega političnega programa na področju 
temeljnih pravic. Večletni okvir mora 
zagotavljati dovolj prostora za prilagodljivo 
delo Agencije.

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlos Carnero González 

Predlog spremembe 66
Uvodna izjava 10

(10) Agencija naj bi zbirala objektivne, 
zanesljive in primerljive podatke o razvoju 
razmer na področju temeljnih pravic, 
analizirala te podatke glede na posledice in 
učinke v primeru nespoštovanja temeljnih 
pravic ter proučila primere dobre prakse na 
tem področju. Mreže so učinkovita orodja za 
aktivno zbiranje in vrednotenje podatkov.

(10) Agencija mora zbirati objektivne, 
zanesljive in primerljive podatke o razvoju 
razmer na področju temeljnih pravic, 
razvijati metode za izboljšanje 
primerljivosti, objektivnosti in zanesljivosti 
podatkov na evropski ravni, analizirati te 
podatke glede na posledice in učinke v 
primeru nespoštovanja temeljnih pravic ter 
proučiti primere dobre prakse na tem 
področju. Mreže nacionalnih institucij na 
področju temeljnih pravic so lahko 
učinkovito orodje za dejavno zbiranje in 
vrednotenje podatkov.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Voggenhuber 

Predlog spremembe 67
Uvodna izjava 11 a (novo)

(11a) Agencija mora pri težavah na 
področju temeljnih pravic, ki se pojavijo, če 
države članice delujejo zunaj področja 
uporabe zakonodaje Skupnosti, imeti
možnost uveljavljanja vpliva.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 68
Uvodna izjava 15

(15) Agencija naj bi čim tesneje sodelovala 
z vsemi zadevnimi programi, organi in 
agencijami Skupnosti ter organi Unije, da bi 
preprečila podvajanje, zlasti z bodočim

(15) Agencija mora tesneje sodelovati z 
vsemi zadevnimi programi, organi in 
agencijami Skupnosti ter organi Unije in 
posebnimi institucijami v državah članicah, 
da prepreči podvajanje, zlasti s prihodnjim
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Evropskim inštitutom za enakost spolov. Evropskim inštitutom za enakost spolov.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Voggenhuber 

Predlog spremembe 69
Člen 2

Cilj Agencije je zadevnim institucijam, 
organom, uradom in agencijam Skupnosti ter 
njenim državam članicam v zvezi z 
izvajanjem prava Skupnosti na področju 
temeljnih pravic zagotoviti pomoč in 
strokovno znanje v podporo polnemu 
spoštovanju temeljnih pravic pri sprejemanju 
ukrepov ali oblikovanju poteka dejavnosti v 
okviru njihovih pristojnosti.

Cilj Agencije je zadevnim institucijam, 
organom, uradom in agencijam Skupnosti ter 
njenim državam članicam v zvezi z 
izvajanjem prava Skupnosti ob spoštovanju 
skupnih vrednot iz člena 6 Pogodbe o 
Evropski uniji na področju temeljnih pravic 
zagotoviti pomoč in strokovno znanje v 
podporo polnemu spoštovanju temeljnih 
pravic pri sprejemanju ukrepov ali 
oblikovanju poteka dejavnosti v skladu z 
njihovimi pristojnostmi.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Voggenhuber 

Predlog spremembe 70
Člen 3, odstavek 4

4. Brez poseganja v člen 27 Agencija na 
zahtevo Komisije zagotovi podatke in 
analize o vprašanjih na področju temeljnih 
pravic, opredeljene v zahtevi, v zvezi s 
tretjimi državami, s katerimi je Skupnost 
sklenila pridružitvene sporazume ali 
sporazume z določbami na področju 
spoštovanja človekovih pravic oziroma je 
začela ali namerava začeti pogajanja za 
takšne sporazume, zlasti z državami, ki jih 
zajema evropska sosedska politika.

4. Brez poseganja v člen 27 Agencija na 
zahtevo Komisije, Sveta ali Evropskega 
parlamenta zagotovi podatke in analize o 
vprašanjih s področja temeljnih pravic, 
opredeljenih v zahtevi, v zvezi s tretjimi 
državami, glede na to, koliko ti zadevajo 
zunanjo razsežnost uporabe zakonodaje 
Skupnosti ali notranje politike. Upoštevajo 
se ustrezne dejavnosti Sveta Evrope, da se 
prepreči dvojno delo.

Or. en

Obrazložitev

Cilj te spremembe je izraziti, da (a) Agencija odgovarja vsem organom EU (in ne le Komisiji) 
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in (b) se dejavnosti Agencije povežejo z vsemi področji politik EU, na katerih je pomembno 
spoštovanje človekovih pravic v tretjih državah, pri čemer (c) se dopolnilni značaj Agencije 
kaže v tem, da se v tretjih državah kot rezultat politik EU vzpostavi sistem zgodnjega 
opozarjanja na kršitve človekovih pravic in (d) se tesno sodeluje s Svetom Evrope, da se 
prepreči dvojno delo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 71
Člen 3, odstavek 4

Brez poseganja v člen 27 Agencija na 
zahtevo Komisije zagotovi podatke in 
analize o vprašanjih na področju temeljnih 
pravic, opredeljene v zahtevi, v zvezi s 
tretjimi državami, s katerimi je Skupnost 
sklenila pridružitvene sporazume ali 
sporazume z določbami na področju 
spoštovanja človekovih pravic oziroma je 
začela ali namerava začeti pogajanja za 
takšne sporazume, zlasti z državami, ki jih 
zajema evropska sosedska politika.

Brez poseganja v člen 27 Agencija na 
zahtevo Komisije, Evropskega parlamenta 
ali Sveta zagotovi podatke in analize o 
vprašanjih s področja temeljnih pravic, 
opredeljenih v zahtevi, v zvezi s tretjimi 
državami, s katerimi je Skupnost sklenila 
pridružitvene sporazume ali sporazume z 
določbami na področju spoštovanja 
človekovih pravic ali je začela ali namerava 
začeti pogajanja za takšne sporazume, zlasti 
z državami, ki jih zajema evropska sosedska 
politika.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 72
Člen 4, odstavek 1, točka e

e) Svetu zagotavlja tehnično strokovno 
pomoč, če slednji v skladu s členom 7(1) 
Pogodbe o Evropski uniji od neodvisne 
osebe zahteva, da posreduje poročilo o 
razmerah v državi članici ali če le-ta prejme 
predlog v skladu s členom 7(2), ter če je 
Svet v skladu s postopkom, določenim v 
ustreznih odstavkih člena 7 Pogodbe o 
Evropski uniji, od Agencije takšno tehnično 
strokovno pomoč zahteval;

e) Svetu zagotavlja tehnično strokovno 
pomoč, če slednji v skladu s členom 7(1) 
Pogodbe o Evropski uniji od neodvisne 
osebe zahteva, da posreduje poročilo o 
razmerah v državi članici ali če le-ta prejme 
predlog v skladu s členom 7(2), ter če je 
Svet v skladu s postopkom, določenim v 
ustreznih odstavkih člena 7 Pogodbe o 
Evropski uniji, od Agencije takšno tehnično 
strokovno pomoč zahteval;

Agencija mora tudi Evropskemu 
parlamentu, Komisiji in državam članicam 
zagotoviti tehnično strokovno pomoč, če 
želijo Svetu predložiti predloge v skladu s 
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členom 7(1) in (2) Pogodbe o Evropski 
uniji.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Voggenhuber 

Predlog spremembe 73
Člen 5, odstavek 1, točka b

b) določa tematska področja dejavnosti 
Agencije, ki vedno vključujejo boj proti 
rasizmu in ksenofobiji;

b) določa tematska področja dejavnosti 
Agencije, ki vedno vključujejo boj proti 
diskriminaciji, rasizmu, antisemitizmu in 
ksenofobiji, vključno z zaščito 
tradicionalnih narodnih manjšin in 
človekovega dostojanstva ter spodbujanjem 
vključevanja. Agencija ustrezno upošteva 
smernice letnih resolucij Evropskega 
parlamenta in sklepe Sveta na področju 
temeljnih pravic.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Predlog spremembe 74
Člen 5, odstavek 1, točka b

b) določa tematska področja dejavnosti 
Agencije, ki vedno vključujejo boj proti 
rasizmu in ksenofobiji;

b) določa tematska področja dejavnosti 
Agencije, ki vedno vključujejo boj proti 
rasizmu in ksenofobiji; tematska področja 
Agencije nadalje vključujejo tudi temeljne 
vrednote Unije, kot so spoštovanje 
človekovega dostojanstva, svoboda, 
demokracija, enakost in pravna država ter 
spoštovanje človekovih pravic, vključno s 
pravicami oseb, ki pripadajo manjšinam;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlos Carnero González

Predlog spremembe 75
Člen 11, odstavek 1

1. Upravni odbor sestavljajo osebe z 
ustreznimi izkušnjami na področju temeljnih 
pravic in upravljanjem organizacij javnega 
sektorja:

1. Upravni odbor sestavljajo osebe z 
ustreznimi izkušnjami na področju temeljnih 
pravic in upravljanjem organizacij javnega 
sektorja:

a) po ena neodvisna oseba, ki jo imenuje 
vsaka država članica;

a) po ena neodvisna oseba, ki jo imenuje 
vsaka država članica ter ima temeljito 
strokovno znanje in je priznana na 
področju temeljnih pravic;

b) ena neodvisna oseba, ki jo imenuje 
Evropski parlament;

b) dve osebi, ki ju imenuje Evropski 
parlament;

c) ena neodvisna oseba, ki jo imenuje Svet 
Evrope ter

c) predstavnik Sveta Evrope, v skladu s 
členom 9, ki je lahko visoki komisar za 
človekove pravice pri Svetu Evrope, ter

d) dva predstavnika Komisije. d) dve osebi, ki ju imenuje Komisija. Ena 
od njiju mora biti od Komisije neodvisna 
oseba, ki jo izbere Komisija med osebami, 
katerih usposobljenost in strokovno znanje 
na področju temeljnih pravic sta splošno 
priznana Druga oseba je predstavnik 
Komisije.

Osebe iz točke (a) so osebe:
– z visoko stopnjo odgovornosti v 
upravljanju neodvisne nacionalne 
institucije za človekove pravice ali
– s temeljitim strokovnim znanjem na 
področju temeljnih pravic, pridobljenih v 
okviru drugih neodvisnih institucij ali 
organov.
Vsakega člana upravnega odbora lahko 
zastopa nadomestni član, če izpolnjuje 
zgoraj navedene pogoje.
Agencija na svoji spletni strani objavi 
seznam članov odbora in ga posodablja.

Agencija na svoji spletni strani objavi 
seznam članov odbora in ga posodablja.

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Voggenhuber

Predlog spremembe 76
Člen 11, odstavek 1, pododstavek 2, alinea 2

– s temeljitim strokovnim znanjem na 
področju temeljnih pravic, pridobljenih v 
okviru drugih neodvisnih institucij ali 
organov.

– s temeljitim strokovnim znanjem na 
področju temeljnih pravic, pridobljenim na 
drug način.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 77
Člen 11, odstavek 6

Sklepi upravnega odbora so sprejeti z 
navadno večino oddanih glasov, razen 
odločitev v točkah (a), (c), (d) in (e) 
odstavka 4 za katere je potrebna 
dvotretjinska večina glasov vseh članov. 
Predsednik ima odločilni glas. Oseba, ki jo 
imenuje Svet Evrope lahko glasuje samo o 
sklepih iz točk (a) in (b) odstavka 4.

Sklepi upravnega odbora se načeloma 
sprejmejo z navadno večino oddanih glasov, 
predsednik ima odločilni glas. Sklepi v 
točkah (a), (c), (d) in (e) odstavka 4 se 
sprejmejo z dvotretjinsko večino glasov 
vseh članov. Oseba, ki jo imenuje Svet 
Evrope, lahko glasuje le o sklepih iz točk (a) 
in (b) odstavka 4.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlos Carnero González

Predlog spremembe 78
Člen 11, odstavek 8 a, 8 b in 8 c (novo)

8a. Evropski parlament izvoli predsednika 
upravnega odbora, ki bo predsednik 
Agencije, na podlagi predlogov političnih 
skupin. Kandidati imajo predstavitev v 
pristojnem odboru.
Predsednik je imenovan na podlagi osebnih 
zaslug, izkušenj na področju temeljnih 
pravic ter sposobnosti upravljanja in 
vodenja.
8b. Predsednikov mandat traja pet let in se 
lahko enkrat podaljša za največ pet let.
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8c. Predsednik je odgovoren za:
a) izvajanje nalog iz člena 4;
b) pripravo in izvajanje letnega delovnega 
programa Agencije;
c) zastopanje Agencije;
d) predstavitev delovnega programa 
Agencije in, kadar je primerno, letnega 
poročila pristojnemu odboru Evropskega 
parlamenta ter odgovore na vprašanja 
članov odbora.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Voggenhuber

Predlog spremembe 79
Člen 12, odstavek 1

1. Upravnemu odboru pomaga izvršilni 
odbor. Izvršilni odbor sestavljajo 
predsednik in podpredsednik upravnega 
odbora in dva predstavnika Komisije.

1. Upravnemu odboru pomaga izvršilni 
odbor, ki ga sestavlja šest članov:

a) predsednik;
b) podpredsednik;
c) dve osebi, ki ju v upravni odbor imenuje 
Evropska komisija;
d) dva člana, ki ju upravni odbor izvoli med 
svojimi člani.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Voggenhuber

Predlog spremembe 80
Člen 13

Direktor Generalni sekretar
1. Agencijo vodi direktor, ki ga imenuje 
upravni odbor na podlagi seznama 
kandidatov, ki jih je predlagala Komisija. 
Direktor je imenovan na podlagi njegovih

1. Agencijo upravlja generalni sekretar, ki 
ga imenuje strokovna komisija na podlagi 
seznama kandidatov, ki jih je predlagala 
Komisija. Generalni sekretar je imenovan 
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osebnih zaslug, sposobnosti upravljanja in 
vodenja ter izkušenj na področju temeljnih 
pravic. Pristojni odbor Evropskega 
parlamenta lahko od kandidata, ki ga izbere 
upravni odbor, zahteva, da poda izjavo in 
odgovori na vprašanja članov odbora.

na podlagi svojih osebnih zaslug, 
sposobnosti upravljanja in vodenja ter 
izkušenj na področju temeljnih pravic. 
Pristojni odbor Evropskega parlamenta 
lahko od kandidata, ki ga izbere upravni 
odbor, zahteva, da poda izjavo in odgovori 
na vprašanja članov odbora.

2. Mandat direktorja traja pet let. Na 
predlog Komisije in po ustrezni oceni se 
mandat lahko podaljša enkrat, za ne več kot 
pet let. Komisija oceni zlasti rezultate, 
dosežene v prvem mandatu, in način, kako 
so bili doseženi, ter oceni dolžnosti Agencije 
in zahteve v prihajajočih letih.

2. Mandat generalnega sekretarja traja pet 
let. Po mnenju Komisije in ustrezni oceni se 
mandat lahko podaljša enkrat, za ne več kot 
pet let. Komisija oceni zlasti rezultate, 
dosežene v prvem mandatu, in način, kako 
so bili doseženi, ter oceni dolžnosti Agencije 
in zahteve v prihajajočih letih.

3. Direktor je odgovoren za: 3. Generalni sekretar je odgovoren za:

a) izvajanje nalog iz člena 4;
b) pripravo in izvajanje letnega delovnega 
programa Agencije;
c) vse kadrovske zadeve in zlasti izvajanje 
pristojnosti iz člena 23(2);

c) vse kadrovske zadeve in zlasti izvajanje 
pristojnosti iz člena 23(2);

d) tekoče upravne zadeve; d) tekoče upravne zadeve;

e) izvrševanje proračuna Agencije v skladu s 
členom 20 ter

e) izvrševanje proračuna Agencije v skladu s 
členom 20 ter

f) izvajanje učinkovitih postopkov za 
spremljanje in vrednotenje dejavnosti 
agencije v primerjavi z njenimi cilji v skladu 
s strokovno priznanimi standardi. Direktor
enkrat letno upravnemu odboru poroča o 
rezultatih sistema za spremljanje.

f) izvajanje učinkovitih postopkov za 
spremljanje in vrednotenje dejavnosti 
Agencije v primerjavi z njenimi cilji v 
skladu s strokovno priznanimi standardi. 
Generalni sekretar enkrat na leto strokovni 
komisiji poroča o rezultatih sistema za 
spremljanje.

4. Direktor je za svoje opravljanje dolžnosti 
odgovoren upravnemu odboru in sodeluje 
na zasedanjih odbora brez pravice do 
glasovanja.

4. Generalni sekretar je za svoje opravljanje 
dolžnosti odgovoren strokovni komisiji in 
sodeluje na zasedanjih strokovne komisije
brez pravice do glasovanja.

5. Na podlagi predloga Komisije lahko 
upravni odbor razreši direktorja še pred 
iztekom njegovega mandata.

5. Na predlog Komisije lahko strokovna 
komisija razreši generalnega sekretarja še 
pred iztekom njegovega mandata.

Or. en

Obrazložitev

Če bo ta predlog spremembe sprejet, se beseda „direktor“ v celotnem besedilu zamenja z 
besedo „generalni sekretar“.
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Jasno je treba razlikovati med predsednikom, ki izvaja naloge Agencije za temeljne pravice iz 
člena 4, in generalnim sekretarjem, ki je pristojen za upravne zadeve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 81
Člen 14, odstavek 4

Forum predstavlja mehanizem za izmenjavo 
podatkov o vprašanjih na področju temeljnih 
pravic in za združevanje znanja. Omogoča 
tesno sodelovanje med Agencijo in 
zadevnimi interesnimi skupinami.

Forum omogoča izmenjavo podatkov o 
vprašanjih s področja temeljnih pravic in 
združevanje znanja. Omogoča tesno 
sodelovanje med Agencijo in zadevnimi 
interesnimi skupinami, kot so na primer 
nevladne organizacije.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlos Carnero González

Predlog spremembe 82
Člen 14, odstavek 6

6. Forumu predseduje direktor. Forum se 
sestane enkrat letno ali na zahtevo 
upravnega odbora. Operativni postopki 
foruma so določeni v pravilniku Agencije in 
se objavijo.

6. Forumu predsedujeta predsednik in 
koordinator, ki ga imenujejo pripadajoče 
institucije. Forum se sestane dvakrat na leto
ali na zahtevo upravnega odbora. Operativni 
postopki foruma so določeni v pravilniku 
Agencije in se objavijo.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 83
Člen 29, odstavek 2

Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja 
regulativni postopek iz člena 5 Sklepa 
1999/468/ES, v skladu s členom 7(3) Sklepa.

Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja 
regulativni postopek iz člena 5 Sklepa 
1999/468/ES z dne 28. junija 1999, v skladu 
s členom 7(3) Sklepa.

Or. de
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