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PREDLOGI

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da vključi v svoj predlog resolucije naslednje predloge:

1. poudarja, da ustanovitev Agencije ni nujno povezana z usodo Pogodbe o Ustavi za 
Evropo, ker je Listina temeljnih pravic EU že uveljavljeno dejstvo, v obstoječih pogodbah 
pa že obstaja zadostna podlaga za pospeševanje ciljev Listine tako, da se ustanovi 
Agencijo za temeljne pravice;

2. poudarja, da je zaradi procesa komunitarizacije, s katerim naj bi izginila stebrna struktura, 
ustanovitev Agencije toliko bolj pomembna, da se zaščiti temeljne pravice na ravni EU ter 
da se zagotovi, da sama EU ne krši teh pravic pri oblikovanju politike; je mnenja, da je 
treba delo institucij EU stalno spremljati;

3. verjame, da obstoječi mednarodni, evropski in nacionalni instrumenti zagotavljajo 
ustrezne načine za varovanje temeljnih pravic v okviru EU, in priznava dejstvo, da 
Evropska komisija že proučuje vse predloge za zakonodajo in vse osnutke instrumentov 
glede združljivosti z Listino temeljnih pravic kot del običajnih postopkov odločanja; toda 
ugotavlja, da bi bilo mogoče doseči splošno izboljšavo standardov v EU kot celoti z 
izmenjavo izkušenj in znanja v večjem obsegu;

4. poudarja, da ne obstaja noben drug predlog za pripravo podlage za ustanovitev česar koli, 
kar bi bilo enako Evropskemu sodišču za človekove pravice; ugotavlja, da se 
obravnavanje posameznih kršitev človekovih pravic v celoti razlikuje od spremljanja 
političnega sistema ali njegovih pravnih instrumentov, ki se morda ne morejo primerjati s 
splošno priznanimi standardi o človekovih pravicah;

5. podpira idejo Agencije za temeljne pravice, ki uteleša nesodni pristop, dokler ta Agencija 
zagotavlja večjo učinkovitost na ravni EU; zato verjame, da morajo biti njene glavne 
naloge zagotoviti, da so zakonodaja EU in politike v skladu s temeljnimi pravicami, 
povečati uporabnost in učinkovitost dela, ki so ga že opravile države članice, nevladne 
organizacije in drugi udeleženci na tem področju, in pripraviti raziskave za celotno EU na 
horizontalni osnovi, ki se osredotočajo na določene pomanjkljivosti na področju 
človekovih pravic;

6. poudarja, da mora Agencija delovati kot notranji instrument za spodbujanje temeljnih 
pravic v okviru EU, toda ne po celem svetu; pričakuje, da bo Agencija uvedla aktiven 
pristop za zbiranje podatkov, ki ji bo omogočil, da se bo pri opravljanju te naloge lahko 
zanesla na lastne vire informacij;

7. ugotavlja, da bo imela Agencija za temeljne pravice posebno mesto med agencijami EU in 
jo moramo videti kot popolnoma neodvisno ter se ji ne sme očitati v nobenih pogledih; 
verjame, da bo imela Agencija večjo legitimnost, če bo njene upravne organe imenoval 
Evropski parlament;
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8. je mnenja, da mora biti Upravni odbor Agencije sestavljen iz neodvisnih strokovnjakov iz 
vseh držav članic, vključno in še zlasti z nekdanjimi člani ustavnih sodišč; verjame, da bo 
Upravni odbor popolnoma nevtralen in nepristranski, če se njegovih članov ne bo smelo 
odstaviti z njihovih funkcij v času njihovih mandatov;

9. poudarja pomen vzpostavitve in širitve trajnih in formaliziranih povezav med Agencijo in 
Svetom Evrope; ugotavlja, da bo morala Unija v skladu s postopkom iz člena 300 
Pogodbe v imenu Agencije skleniti sporazum s Svetom Evrope z namenom vzpostavitve 
tesnega sodelovanja med obema stranema.
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