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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 65
Skäl 9

(9) Byrån bör i sitt arbete utgå från de 
grundläggande rättigheterna så som de 
definieras i artikel 6.2 i fördraget om 
Europeiska unionen och särskilt så som de 
anges i stadgan om grundläggande 
rättigheter. Kopplingen till stadgan bör 
speglas i byråns namn. Byråns tematiska 
verksamhetsområden bör slås fast i det 
fleråriga rambeslutet, som bör ange ramarna 
för byråns arbete, då den i enlighet med de 
allmänna institutionella principerna inte bör 
sätta upp någon egen politisk dagordning för 
de grundläggande rättigheterna.

(9) Byrån bör i sitt arbete utgå från de 
grundläggande rättigheterna så som de 
definieras i artikel 6.2 i fördraget om 
Europeiska unionen och som de anges i 
stadgan om grundläggande rättigheter. 
Kopplingen till stadgan bör speglas i byråns 
namn. Byråns tematiska 
verksamhetsområden bör slås fast i det 
fleråriga rambeslutet, som bör ange ramarna 
för byråns arbete, då den i enlighet med de 
allmänna institutionella principerna inte bör 
sätta upp någon egen politisk dagordning för 
de grundläggande rättigheterna. Det 
fleråriga rambeslutet bör lämna tillräckligt 
med utrymme för att byrån skall kunna 
arbeta flexibelt.

Or. de
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Ändringsförslag från Carlos Carnero González

Ändringsförslag 66
Skäl 10

(10) Byrån bör samla in objektiva, 
tillförlitliga och jämförbara upplysningar om 
hur läget i fråga om de grundläggande 
rättigheterna utvecklas, analysera dessa med 
tanke på orsaker till kränkningar och följder 
och verkningar av dem och granska exempel 
på god praxis i hanteringen av sådana frågor. 
Nätverk är effektiva verktyg för aktiv 
insamling och bedömning av information.

(10) Byrån bör samla in objektiva, 
tillförlitliga och jämförbara upplysningar om 
hur läget i fråga om de grundläggande 
rättigheterna utvecklas, ta fram metoder för 
att förbättra uppgifternas jämförbarhet, 
objektivitet och tillförlitlighet på europeisk 
nivå och analysera upplysningarna med 
tanke på orsaker till kränkningar och följder 
och verkningar av dem och granska exempel 
på god praxis i hanteringen av sådana frågor. 
Nätverk av nationella institutioner på 
området för grundläggande rättigheter kan 
bli effektiva verktyg för aktiv insamling och 
bedömning av information.

Or. es

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber

Ändringsförslag 67
Skäl 11a (nytt)

(11a) Byrån bör ges en roll när det gäller 
problem med de grundläggande 
rättigheterna till följd av att 
medlemsstaterna agerar utanför 
gemenskapsrättens räckvidd.

Or. en

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 68
Skäl 15

(15) Byrån bör så tätt som möjligt samarbeta 
med alla gemenskapens program, organ och 
byråer och alla unionsorgan på området för 
att undvika dubbelarbete, särskilt när det 

(15) Byrån bör så tätt som möjligt samarbeta 
med alla gemenskapens program, organ och 
byråer och alla unionsorgan på området samt 
med särskilda inrättningar i 
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gäller det framtida Europeiska 
jämställdhetsinstitutet.

medlemsstaterna för att undvika 
dubbelarbete, särskilt när det gäller det 
framtida Europeiska jämställdhetsinstitutet.

Or. de

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber

Ändringsförslag 69
Artikel 2

Byråns syfte skall vara att ge stöd och 
sakkunskap i fråga om grundläggande 
rättigheter till berörda institutioner, 
organisationer, kontor och byråer inom 
gemenskapen och dess medlemsstater i 
samband med genomförandet av EU:s 
lagstiftning, för att hjälpa dem att till fullo 
respektera de grundläggande rättigheterna 
när de vidtar åtgärder eller utformar 
handlingsplaner inom sina 
behörighetsområden.

Byråns syfte skall vara att ge stöd och 
sakkunskap i fråga om grundläggande 
rättigheter till berörda institutioner, 
organisationer, kontor och byråer inom 
gemenskapen och dess medlemsstater i 
samband med genomförandet av EU:s 
lagstiftning, med hänsyn till de 
gemensamma värden som anges i artikel 6 i 
EU-fördraget, för att hjälpa dem att till fullo 
respektera de grundläggande rättigheterna 
när de vidtar åtgärder eller utformar 
handlingsplaner inom sina 
behörighetsområden.

Or. en

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber

Ändringsförslag 70
Artikel 3, punkt 4

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 27 skall byrån på kommissionens 
begäran lämna information och analyser om 
grundläggande rättighetsfrågor som gäller 
tredjeländer med vilka gemenskapen har 
ingått associeringsavtal eller avtal som 
innehåller bestämmelser om respekt för 
mänskliga rättigheter, eller har påbörjat, 
eller avser att påbörja, förhandlingar om 
sådana avtal, särskilt med länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken. 

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 27 skall byrån på kommissionens, 
rådets eller Europaparlamentets begäran 
lämna information och analyser om 
grundläggande rättighetsfrågor som gäller 
tredjeländer, i den mån en extern dimension 
i tillämpningen av gemenskapsrätten eller 
intern politik berörs. Hänsyn bör tas till all 
relevant verksamhet i Europarådet i syfte 
att undvika överlappning av arbetet.
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Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är a) att utöka byråns ansvar till att omfatta alla 
EU-institutioner och inte enbart kommissionen, b) att sammankoppla byråns verksamhet med 
all EU-politik för vars del efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i tredjeländerna är 
viktig, c) att därigenom ge byrån den kompletterande rollen att tillhandahålla ett system för 
tidig varning för brott mot de mänskliga rättigheterna i tredjeländer till följd av EU:s politik 
och d) att samordna och samarbeta med Europarådet för att förebygga allt slags 
dubbelarbete.

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 71
Artikel 3, punkt 4

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 27 skall byrån på kommissionens 
begäran lämna information och analyser om 
grundläggande rättighetsfrågor som gäller 
tredjeländer med vilka gemenskapen har 
ingått associeringsavtal eller avtal som 
innehåller bestämmelser om respekt för 
mänskliga rättigheter, eller har påbörjat, 
eller avser att påbörja, förhandlingar om 
sådana avtal, särskilt med länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken. 

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 27 skall byrån på kommissionens, 
Europaparlamentets eller rådets begäran 
lämna information och analyser om 
grundläggande rättighetsfrågor som gäller 
tredjeländer med vilka gemenskapen har 
ingått associeringsavtal eller avtal som 
innehåller bestämmelser om respekt för 
mänskliga rättigheter, eller har påbörjat, 
eller avser att påbörja, förhandlingar om 
sådana avtal, särskilt med länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken. 

Or. de

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 72
Artikel 4, punkt 1, led e

e) ställa sin tekniska sakkunskap till 
förfogande för rådet när det, i enlighet med 
artikel 7.1 i fördraget om Europeiska 
unionen, begär att en oberoende person skall 
rapportera om situationen i en medlemsstat 
eller när det får ett förslag i enlighet med 
artikel 7.2, och när rådet, som handlar i 
enlighet med det förfarande som anges i 

e) ställa sin tekniska sakkunskap till
förfogande för rådet när det, i enlighet med 
artikel 7.1 i fördraget om Europeiska 
unionen, begär att en oberoende person skall 
rapportera om situationen i en medlemsstat 
eller när det får ett förslag i enlighet med 
artikel 7.2, och när rådet, som handlar i 
enlighet med det förfarande som anges i 
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dessa två punkter i artikel 7 i fördraget om 
Europeiska unionen, har begärt sådan 
expertis från byrån,

dessa två punkter i artikel 7 i fördraget om 
Europeiska unionen, har begärt sådan 
expertis från byrån; byrån skall ställa sin 
sakkunskap till förfogande även för 
Europaparlamentet, kommissionen och 
medlemsstaterna, när dessa har för avsikt 
att lämna förslag till rådet i enlighet med 
artikel 7.1 och 7.2 i fördraget om 
Europeiska unionen,

Or. de

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber

Ändringsförslag 73
Artikel 5, punkt 1, led b

b) fastställa vilka områden byråns 
verksamhet skall omfatta, varvid kampen 
mot rasism och främlingsfientlighet alltid 
skall ingå,

b) fastställa vilka områden byråns 
verksamhet skall omfatta, varvid kampen 
mot diskriminering, rasism, antisemitism
och främlingsfientlighet, inbegripet skydd 
av traditionella nationella minoriteter, 
skydd av mänsklig värdighet och främjande 
av integration, alltid skall ingå; byrån skall 
beakta riktlinjer som anges i 
Europaparlamentets årliga resolutioner 
och rådets slutsatser på området för de
grundläggande rättigheterna,

Or. en

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 74
Artikel 5, punkt 1, led b

b) fastställa vilka områden byråns 
verksamhet skall omfatta, varvid kampen 
mot rasism och främlingsfientlighet alltid 
skall ingå,

b) fastställa vilka områden byråns 
verksamhet skall omfatta, varvid kampen 
mot rasism och främlingsfientlighet alltid 
skall ingå; även unionens grundläggande 
värden hör till byråns tematiska 
verksamhetsområde, exempelvis respekten 
för människans värdighet, frihet, 
demokrati, jämställdhet, rättsstatsprincipen 
och respekten för de mänskliga 
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rättigheterna, inbegripet för personer som 
tillhör minoriteter,

Or. de

Ändringsförslag från Carlos Carnero González

Ändringsförslag 75
Artikel 11, punkt 1

1. Styrelsen skall bestå av personer med 
lämplig erfarenhet av frågor som gäller 
grundläggande rättigheter och förvaltning av 
offentliga organisationer, enligt följande:

1. Styrelsen skall bestå av personer med 
lämplig erfarenhet av frågor som gäller 
grundläggande rättigheter och förvaltning av 
offentliga organisationer, enligt följande:

a) En oberoende person som utses av varje 
medlemsstat.

a) En oberoende person som utses av varje 
medlemsstat och som har djupgående 
sakkunskap och är välrenommerad inom
området för grundläggande rättigheter.

b) En oberoende person som utses av 
Europaparlamentet

b) Två personer som utses av 
Europaparlamentet.

c) En oberoende person som utses av
Europarådet.

c) En företrädare för Europarådet, som kan 
vara dess kommissarie för mänskliga 
rättigheter, enligt artikel 9.

d) Två företrädare för kommissionen. d) Två personer som utses av
kommissionen. Den ena skall vara en 
oberoende person som utses av 
kommissionen bland personer vars 
kompetens och sakkunskap inom området 
för grundläggande rättigheter är allmänt 
erkända. Den andra skall vara en 
företrädare för kommissionen.

De personer som avses i punkt a skall vara 
personer
– med ansvar på hög nivå vad gäller 
förvaltning av en oberoende nationell 
institution för mänskliga rättigheter, eller
– med djupgående sakkunskap om 
grundläggande rättigheter från arbete i 
andra oberoende institutioner eller organ.
Varje styrelseledamot får företrädas av en 
suppleant som uppfyller ovannämnda krav.
Listan över styrelseledamöter skall 
offentliggöras och uppdateras av byrån på 

Listan över styrelseledamöter skall 
offentliggöras och uppdateras av byrån på 
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hemsidan. hemsidan.

Or. es

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber

Ändringsförslag 76
Artikel 11, punkt 1, stycke 2, strecksats 2

– med djupgående sakkunskap om 
grundläggande rättigheter från arbete i 
andra oberoende institutioner eller organ.

– med djupgående sakkunskap om 
grundläggande rättigheter vilken förvärvats 
på annat sätt.

Or. de

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 77
Artikel 11, punkt 6

6. Styrelsens beslut skall fattas med en enkel 
majoritet av antalet avgivna röster, utom vad 
gäller de beslut som anges i punkterna a, c, 
d och e i punkt 4, för vilka två tredjedels 
majoritet av samtliga ledamöter krävs. 
Ordföranden skall ha utslagsröst. Den 
person som Europarådet utser får endast 
rösta om besluten i punkt a och b i punkt 4.

6. Styrelsens beslut skall principiellt fattas 
med en enkel majoritet av antalet avgivna 
röster; vid lika röstetal skall ordföranden
ha utslagsröst. De beslut som anges i 
punkterna a, c, d och e i punkt 4 skall fattas 
med två tredjedels majoritet av samtliga 
ledamöter. Den person som Europarådet 
utser får endast rösta om besluten i punkt a 
och b i punkt 4.

Or. de

Ändringsförslag från Carlos Carnero González

Ändringsförslag 78
Artikel 11, punkterna 8a, 8b och 8c (nya)

8a. Styrelsens ordförande, som skall vara 
byråns ordförande, skall utses av 
Europaparlamentet på grundval av förslag 
från parlamentets politiska grupper.
Kandidaterna skall genomgå en utfrågning 
i det berörda parlamentsutskottet. 
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Ordföranden skall utses på grundval av 
sina personliga meriter, sin erfarenhet av 
frågor om grundläggande rättigheter samt 
sin administrations- och ledningskapacitet.
8b. Ordförandens mandatperiod skall vara 
fem år och kan förlängas en gång med 
högst fem år.
8c. Ordföranden skall ha ansvaret för att
a) utföra de uppgifter som anges i artikel 4,
b) utforma och genomföra byråns årliga 
arbetsprogram,
c) företräda byrån,
d) redogöra för byråns arbetsprogram och i 
förekommande fall dess årsrapport inför 
Europaparlamentets behöriga utskott och 
besvara frågor från utskottsledamöterna.

Or. es

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber

Ändringsförslag 79
Artikel 12, punkt 1

1. Styrelsen skall bistås av en direktion.
Direktionen skall utgöras av styrelsens 
ordförande och vice ordförande samt två 
företrädare för kommissionen.

1. Styrelsen skall bistås av en direktion 
bestående av sex ledamöter enligt följande:

a) Ordföranden.
b) Vice ordföranden.
c) De två personer som kommissionen 
utsett till styrelsen.
d) Två ledamöter som styrelsen valt bland 
sina ledamöter.

Or. de

Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber

Ändringsförslag 80
Artikel 13



AM\608320SV.doc 9/11 PE 371.845v01-00

SV

Direktör Generalsekreterare
1. Byrån skall ledas av en direktör som utses 
av styrelsen med utgångspunkt i en 
förteckning över sökande från 
kommissionen. Direktören skall utses på 
grundval av sina meriter, sin 
administrations- och förvaltningskapacitet 
samt sin erfarenhet av frågor om 
grundläggande rättigheter. Den sökande som 
styrelsen valt ut kan före utnämningen bli 
ombedd att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.

1. Byrån skall ledas av en 
generalsekreterare som utses av en 
expertgrupp med utgångspunkt i en 
förteckning över sökande från
kommissionen. Generalsekreteraren skall 
utses på grundval av sina meriter, sin 
administrations- och förvaltningskapacitet 
samt sin erfarenhet av frågor om 
grundläggande rättigheter. Den sökande som 
styrelsen valt ut kan före utnämningen bli 
ombedd att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.

2. Direktörens mandatperiod skall vara 
fem år. Mandatperioden kan på förslag från 
kommissionen och efter utvärdering 
förlängas en gång med högst fem år. I 
utvärderingen skall kommissionen främst 
bedöma vilka resultat som har uppnåtts 
under den första mandatperioden och hur de 
uppnåddes, och byråns uppgifter och krav 
under kommande år.

2. Generalsekreterarens mandatperiod skall 
vara fem år. Mandatperioden kan efter 
yttrande från kommissionen och efter 
utvärdering förlängas en gång med högst 
fem år. I utvärderingen skall kommissionen 
främst bedöma vilka resultat som har 
uppnåtts under den första mandatperioden 
och hur de uppnåddes, och byråns uppgifter 
och krav under kommande år.

3. Direktören skall ha ansvaret för 3. Generalsekreteraren skall ha ansvaret för

a) utförandet av de uppgifter som avses i 
artikel 4,
b) utformning och genomförande av byråns 
årliga arbetsprogram,
c) handläggning av alla personalfrågor, 
särskilt de befogenheter som fastställs i 
artikel 23.2,

c) handläggning av alla personalfrågor, 
särskilt de befogenheter som fastställs i 
artikel 23.2,

d) den löpande administrationen, d) den löpande administrationen,
e) genomförande av byråns budget i enlighet 
med artikel 20 och 

e) genomförande av byråns budget i enlighet 
med artikel 20 och 

f) införande av effektiva förfaranden för 
kontroll och utvärdering av byråns arbete i 
förhållande till dess mål i enlighet med 
erkända standarder. Direktören skall varje år 
rapportera till styrelsen om resultatet av 
kontrollen.

f) införande av effektiva förfaranden för 
kontroll och utvärdering av byråns arbete i 
förhållande till dess mål i enlighet med 
erkända standarder. Generalsekreteraren
skall varje år rapportera till expertgruppen
om resultatet av kontrollen.

4. Direktören skall ansvara för utförandet av 
sina uppgifter inför styrelsen och skall delta 
i styrelsemötena utan att ha rösträtt.

4. Generalsekreteraren skall ansvara för 
utförandet av sina uppgifter inför 
expertgruppens ordförande och skall delta i 
expertgruppsmötena utan att ha rösträtt.
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5. Direktören kan på förslag av 
kommissionen, avsättas av styrelsen innan 
mandatperioden har löpt ut. 

5. Generalsekreteraren kan på förslag av 
kommissionen avsättas av expertgruppen
innan mandatperioden har löpt ut. 

Or. en

Motivering

Om ändringsförslaget antas skall ordet ”direktör” på alla ställen i texten ersättas med 
”generalsekreterare”.

Det måste göras en tydlig åtskillnad mellan rollen för ordföranden, som skall utföra de 
uppgifter för byrån för grundläggande rättigheter som anges i artikel 4, och 
generalsekreteraren, som ansvarar för den administrativa förvaltningen.

Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 81
Artikel 14, punkt 4

4. Forumet skall vara en punkt för 
informationsutbyte i frågor om 
grundläggande rättigheter och för att 
inhämta kunskap. Det skall garantera ett 
nära samarbete mellan byrån och berörda 
intressenter. 

4. Forumet skall vara en punkt för 
informationsutbyte i frågor om 
grundläggande rättigheter och för att 
inhämta kunskap. Det skall garantera ett 
nära samarbete mellan byrån och berörda 
intressenter, exempelvis icke-statliga 
organisationer. 

Or. de

Ändringsförslag från Carlos Carnero González

Ändringsförslag 82
Artikel 14, punkt 6

6. Direktören skall vara ordförande i 
forumet. Forumet skall mötas en gång per 
år, eller på styrelsens begäran. Dess 
arbetsformer skall anges i byråns interna 
bestämmelser och offentliggöras.

6. Ordföranden och den samordnare som 
utses av de inrättningar som tillhör forumet
skall vara ordförande i forumet. Forumet 
skall mötas två gånger om året, eller på 
styrelsens begäran. Dess arbetsformer skall 
anges i byråns interna bestämmelser och 
offentliggöras.

Or. es
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Ändringsförslag från Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ändringsförslag 83
Artikel 29, punkt 2

2. När hänvisning sker till denna punkt skall 
det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid 
bestämmelserna i artikel 7.3 i det beslutet 
skall iakttas.

2. När hänvisning sker till denna punkt skall 
det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i 
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 
tillämpas, varvid bestämmelserna i 
artikel 7.3 i det beslutet skall iakttas.

Or. de


