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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag 
i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at etableringen af agenturet ikke nødvendigvis er forbundet med, hvorvidt 
traktaten fører til udarbejdelse af en forfatning for Europa, idet EU's charter om 
grundlæggende rettigheder allerede er en kendsgerning, og der er tilstrækkeligt grundlag i de 
eksisterende traktater til at fremme chartrets målsætninger ved at oprette et agentur for 
grundlæggende rettigheder;

2. understreger, at processen med at indrette områder under fællesskabsstrukturen, traktaten, 
hvorved den nuværende søjleopbygning vil forsvinde, gør det endnu vigtigere at beskytte 
grundlæggende rettigheder på EU-plan for at sikre, at EU ikke overtræder disse rettigheder i 
sin egenskab af planlægger af politikker; mener, at EU-institutionernes arbejde derfor skal 
underkastes permanent overvågning;

3. mener, at de nuværende internationale, europæiske og nationale instrumenter giver 
tilstrækkelig mulighed for at beskytte de grundlæggende rettigheder inden for EU og 
anerkender, at Europa-Kommissionen allerede nøje undersøger alle lovforslag og alle udkast 
for forenelighed med chartret om grundlæggende rettigheder som led i de almindelige 
beslutningstagningsprocedurer; bemærker dog, at det vil være muligt at opnå en generel 
forbedring af standarderne i EU som helhed ved i højere grad at dele viden og erfaring;

4. understreger, at det ikke er et spørgsmål om at gøde jorden for noget, der på nogen måde 
minder om en EU-menneskerettighedsdomstol; anerkender, at behandling af individuelle 
overtrædelser af menneskerettigheder er noget ganske andet end at overvåge et politisk 
system eller dets retsinstrumenter, der måske ikke lever op til generelt anerkendte standarder 
for menneskerettigheder;

5. støtter tanken om et agentur for grundlæggende rettigheder, der er indbegrebet af en ikke-
retlig tilgang, forudsat at et sådant agentur giver en tillægsværdi på EU-plan; mener derfor, at 
dets primære opgave bør være at sikre, at EU-lov og -politikker overholder grundlæggende 
rettigheder, at forøge nyttevirkningen og effektiviteten af det arbejde, der allerede bliver gjort 
af medlemsstater, ngo'er og andre aktører på dette område samt at udarbejde EU-dækkende 
undersøgelser på horisontalt plan, der fokuserer på specifikke utilstrækkeligheder på området 
for menneskerettigheder;

6. understreger, at agenturet skal fungere som et internt instrument til fremme af 
grundlæggende rettigheder inden for EU, men ikke på verdensplan; forventer, at agenturet vil 
have en aktiv tilgang til dataindsamling, der vil sætte det i stand til at benytte sine egne 
informationskilder i håndteringen af sådanne opgaver;
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7. anerkender, at et agentur for grundlæggende rettigheder vil få en særlig status blandt EU-
agenturerne og skal ses som fuldstændig uafhængigt og i enhver henseende hævet over al 
kritik; mener, at agenturet vil nyde større legitimitet, hvis dets ledelsesorganer bliver udpeget 
af Europa-Parlamentet;

8. mener, at agenturets direktion skal bestå af uafhængige eksperter fra alle medlemsstater, 
herunder især tidligere medlemmer af forfatningsdomstole; mener, at direktionen kun vil 
være fuldstændig neutral og upartisk, hvis dens medlemmer ikke kan fjernes fra deres poster 
i løbet af deres embedsperiode;

9. understreger vigtigheden af at etablere permanente og formaliserede forbindelser mellem 
agenturet og Europarådet; anerkender, at EU på vegne af agenturet skal indgå en aftale med 
Europarådet i overensstemmelse med den procedure, der fremgår af traktatens artikel 300 
med det formål at etablere et tæt samarbejde mellem de to parter.


