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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy az Ügynökség létrehozása nem feltétlenül kapcsolódik az Európai 
Alkotmányt létrehozó Szerződés rendeltetéséhez, hiszen az Alapvető Jogok Európai 
Chartája egy már létező tényező, és a meglévő szerződések elegendő alapot biztosítanak a 
Charta céljainak előmozdításához egy alapvető emberi jogokkal foglalkozó európai 
ügynökség létrehozásával;

2. megjegyzi, hogy a harmonizácó folyamata, mely által a pillérek fennálló rendszere el fog 
tűnni, még fontosabbá teszi az alapvető jogok uniós szinten való védelmezését, annak 
biztosítása végett, hogy döntéshozatali képessége során az EU maga nem sérti ezeket a 
jogokat; véleménye szerint az uniós intézmények munkáját ezért folyamatosan felügyelni 
kell;

3. meggyőződése, hogy a létező nemzetközi, európai és nemzeti eszközök elegendő 
lehetőséget biztosítanak az alapvető jogok védelméhez az Európai Unióban, valamint 
elismeri a tényt, hogy az Európai Bizottság a szokványos döntéshozatali eljárások során 
már most is alaposan megvizsgálja minden jogszabály-javaslat és tervezet esetében, hogy 
az összhangban van-e az Alapvető Jogok Európai Chartájával; mindazonáltal megjegyzi, 
hogy a fokozottabb ismeret- és tapasztalatcsere nagyobb a mércék általános javulását 
tenné lehetővé az EU egészében;

4. hangsúlyozza, hogy kétségkívül egyetért mindennel, ami egy európai emberi jogi bíróság, 
vagy annak megfelelő intézmény létrehozását készíti elő; felismeri, hogy az emberi 
jogokat sértő egyedi esetek kezelése összességében eltér egy politikai rendszernek vagy 
jogi eszközei megfigyelésétől, ami nem feltétlenül éri el az átalánosan elismert emberjogi 
mércéket;

5. támogatja az Alapvető Emberi Jogok Európai Ügynökségéről szóló elgondolást, amely 
egy nem bírósági megközelítést fogalmaz meg, amennyiben az Ügynökség uniós szinten 
képvisel hozzáadott értéket; ezért meggyőződése, hogy az Ügynökség elsődleges feladatai 
között kell legyen annak biztosítása hogy az uniós jogszabályok és politikák összhangban 
vannak az alapvető jogokkal, annak elősegítése, hogy a tagállamok, civil szervezetek és a 
terület más szereplői által már elvégzett munka hasznos és hatékony legyen, valamint 
olyan Unió szintű horizontális felmérések kidolgozása, melyek az emberi jog területének 
hiányosságára világítanának rá;

6. hangsúlyozza, hogy az Ügynökség feladata az alapvető jogok uniós, de nem világszinten 
való képviselete; elvárja, hogy az Ügynökség aktívan közelítsen az adatgyűjtéshez, ami 
lehetővé teszi majd, hogy saját információforrásaira támaszkodjon e feladat ellátásakor;
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7. felismeri, hogy az Alapvető Emberi Jogok Európai Ügynöksége különleges helyet fog 
elfoglalni az unió ügynökségei között, és minden tekintetben önállónak és feddhetetlennek 
kell tekinteni; meggyőződése, hogy az Ügynökség legitimitását fokozza, ha irányító 
szerveit az Európai Parlament nevezi ki;

8. véleménye szerint az Ügynökség irányító testületét minden tagállamból érkező független 
szakértők kell hogy alkossák, különös tekintettel a volt alkotmánybírsági tagokra; 
meggyőződése, hogy az irányító testület csak akkor lesz teljes egészében semleges és 
elfogulatlan, ha tagjait nem lehet eltávolítani a mandátumuk lejárta előtt;

9. hangsúlyozza, hogy az Ügynökség és az Európa Tanács között állandó és hivatalos 
kapcsolatot kell létrehozni; felismeri, hogy a Szerződés 300. cikkében foglaltaknak 
megfelelően az Uniónak az Ügynökség nevében egyezményt kell kötnie az Európa 
Tanáccsal, azzal a céllal hogy a két fél között szoros együttműködést biztosítson.
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