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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet er altid gået forrest i bestræbelserne på at forbedre 
menneskerettighederne og garantere de grundlæggende frihedsrettigheder i EU og i verden. 
Derfor synes det at være på høje tid, at EU opretter det foreslåede agentur. Ved at oprette 
dette agentur vil EU nemlig sikre, at den formår at respektere menneskerettighederne i sine 
politikker. Ifølge sit mandat (artikel 6, stk. 2, i TEU samt chartret om grundlægende 
rettigheder) skal agenturet bestræbe sig på en tæt koordinering og et tæt samarbejde med 
Europarådet for at undgå enhver form for overlapning. Det skal således tage behørigt hensyn 
til den information og de undersøgelser, der udarbejdes af Europarådet, og til det arbejde, 
dette udfører, og navnlig til Europarådets mekanismer for overvågning af 
menneskerettighederne for at undgå, at der opstår uoverensstemmelser og indføres dobbelte 
standarder, som kunne risikere at svække den generelle beskyttelse af menneskerettighederne 
i Europa.

Agenturets vigtigste opgave bliver at sørge for, at EU-institutionerne og medlemsstaterne, når 
de træffer foranstaltninger inden for rammerne af Fællesskabets lovgivning, lever op til deres 
pligt til at overholde EU- og EF-lovgivningens bestemmelser om grundlæggende rettigheder i 
deres forskellige politikker. I den forbindelse er det nødvendigt at tage højde for muligheden 
af, at EU og dens medlemsstater som følge af EU- og international lovgivning kan blive holdt 
ansvarlige for handlinger, der krænker menneskerettighederne i tredjelande, og agenturet bør 
derfor have beføjelse til at se nærmere på enhver politik, som vil kunne afstedkomme et 
sådant ansvar. I denne sammenhæng vil agenturet kunne fungere som et tidligt 
advarselssystem om menneskerrettighedskrænkelser i tredjelande.  

En anden opgave for agenturet vil bestå i at bistå EU med gennemførelsen af dens eksterne 
politikker, når disse kræver en vurdering af situationen med hensyn til menneskerettigheder i 
et tredjeland (artikel 3, stk. 4, i Kommissionens forslag). Agenturet skal også ifølge 
Kommissionens forslag (artikel 27) være åbent for deltagelse af lande, som Det Europæiske 
Råd har udpeget som kandidatlande eller potentielle kandidatlande med henblik på tiltrædelse 
af EU. Dette kan betragtes som en lektie fra tidligere udvidelser og skal hjælpe med at sikre 
kandidatlandene en mere glat integrering i EU. En lignende rolle vil agenturet få som følge af 
EU-aftaler med tredjelande (artikel 3, stk. 4) - navnlig tredjelande, som er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik - hvori der er fastsat en klausul om respekt for 
menneskerettighederne, som skal overholdes af begge parter.    

Eftersom Europa-Parlamentet er direkte valgt af befolkningerne og sammen med Rådet er 
ansvarligt for at føre tilsyn med EU's forbindelser med tredjelande, bør det kunne gøre brug af 
agenturets tjenester og ekspertise, hvis det har brug for en kompetent vurdering.

Spørgsmålet om en styrkelse af agenturets uafhængighed samt om dets ansvar over for de 
europæiske institutioner bør behandles i samarbejde med Udvalget om Borgernes Rettigheder 
og Retlige og Indre Anliggender.
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Udenrigsudvalget og Underudvalget om Menneskerettigheder opfordrer Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

ÆNDRINGSFORSLAG

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 3, stk. 2

2. Agenturet skal i sit arbejde referere til 
grundlæggende rettigheder som defineret i 
artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Union, og som de bl.a. er fastsat 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, der blev 
proklameret i Nice den 7. december 2000.

2. Agenturet skal i sit arbejde referere til 
grundlæggende rettigheder som defineret i 
artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Union, og som de bl.a. er fastsat 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, der blev 
proklameret i Nice den 7. december 2000, 
med behørig hensyntagen til eksisterende 
internationale 
menneskerettighedsstandarder såsom dem, 
der er indeholdt i den europæiske 
menneskerettighedskonvention og 
protokoller hertil.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre overensstemmelse med de eksisterende 
grundlæggende menneskerettighedsstandarder, der er fastsat af Europarådet og gældende 
overalt i Europa.

Ændringsforslag 2
Artikel 3, stk. 3

3. Agenturet skal ved udførelsen af sin 
virksomhed beskæftige sig med situationen 

3. Agenturet skal ved udførelsen af sin 
virksomhed beskæftige sig med virkningen 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.



PA\597029DA.doc 5/7 PE 364.872v02-00

DA

for de grundlæggende rettigheder i Den 
Europæiske Union og i medlemsstaterne, 
når de gennemfører fællesskabsret, uden at 
det berører bestemmelserne i det følgende 
stykke og i artikel 4, stk. 1, litra e), og artikel 
27 og 28.

for de grundlæggende rettigheder af Den 
Europæiske Unions og medlemsstaternes
virksomhed, når de gennemfører 
fællesskabsret, uden at det berører 
bestemmelserne i det følgende stykke og i 
artikel 4, stk. 1, litra e), og artikel 27 og 28.

Begrundelse

Dette ændringsforslag foreslår,(a) at agenturet skal dække alle situationer, hvor EU og dens 
medlemsstater er omfattet af fællesskabsretten og derfor er forpligtet til at overholde de
grundlæggende rettigheder, herunder i deres eksterne politikker, og (b) beskriver formålet 
med agenturets virksomhed i forhold til EU's og medlemsstaternes relevante retslige 
virksomhed.

Ændringsforslag 3
Artikel 3, stk. 4

4. Uden at det berører artikel 27 skal 
agenturet efter anmodning fra 
Kommissionen tilvejebringe oplysninger og 
analyser om grundlæggende rettigheder i 
tredjelande, med hvilke Fællesskabet har 
indgået associeringsaftaler eller aftaler, der
indeholder bestemmelser om overholdelse af 
menneskerettigheder, eller med hvilke der er 
indledt eller forventes indledt forhandlinger 
om indgåelsen af sådanne aftaler, navnlig 
lande der er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik.

4. Uden at det berører artikel 27 skal 
agenturet efter anmodning fra Rådet, 
Kommissionen eller Europa-Parlamentet
tilvejebringe oplysninger og analyser om 
grundlæggende rettigheder i tredjelande i 
den udstrækning, dette er relevant for 
gennemførelsen af EU's politikker, såsom 
lande, med hvilke Fællesskabet har indgået 
associeringsaftaler eller aftaler, der 
indeholder bestemmelser om overholdelse af 
menneskerettigheder, eller med hvilke der er 
indledt eller forventes indledt forhandlinger 
om indgåelsen af sådanne aftaler, navnlig 
lande der er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik.

Begrundelse

Ændringsforslaget afhjælper de ovennævnte mangler ved  at (a) udvide agenturets opgaver til 
at omfatte alle EU-institutioner (og ikke kun Kommissionen) og (b) knytte agenturets 
virksomhed til alle EU-politikker, hvor overholdelse menneskerettighederne i tredjelande er 
relevant og (c) opfylde derved den overordnede målsætningen for agenturet, nemlig at 
etablere en tidlig varslingsordning for menneskerettighedskrænkelser i tredjelande, der 
skyldes EU's politikker. 

Ændringsforslag 4
Artikel 4, stk. 1, litra i
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i) fremme samarbejdet med civilsamfundet, 
herunder ikke-statslige organisationer, 
arbejdsmarkedets parter, forskningscentre og 
repræsentanter for offentlige myndigheder 
og andre personer eller organer, som 
beskæftiger sig med grundlæggende 
rettigheder, navnlig ved at netværke, fremme 
dialogen på europæisk plan og ved at deltage 
i drøftelser eller møder på nationalt plan, 
hvis det er relevant

i) fremme samarbejdet med civilsamfundet, 
herunder ikke-statslige organisationer, 
arbejdsmarkedets parter, forskningscentre og 
repræsentanter for offentlige myndigheder 
og andre personer eller organer, som 
beskæftiger sig med grundlæggende 
rettigheder, især relevante organer i 
Europarådet, herunder Europarådets 
menneskerettighedskommissær, navnlig 
ved at netværke, fremme dialogen på 
europæisk plan og ved at deltage i drøftelser 
eller møder på nationalt plan, hvis det er 
relevant

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at styrke koordineringen af agenturets virksomhed 
med lignende aktiviteter i Europarådet, hvilket kan hjælpe med at sikre overensstemmelse og 
komplementaritet mellem de to institutioner.

Ændringsforslag 5
Artikel 9

Agenturet koordinerer sin virksomhed med 
Europarådets virksomhed, navnlig for så 
vidt angår det årlige arbejdsprogram i 
medfør af artikel 5. I den henseende skal 
Fællesskabet i overensstemmelse med 
proceduren i traktatens artikel 300 indgå en 
aftale med Europarådet med henblik på at 
indlede et tæt samarbejde mellem 
sidstnævnte og agenturet. Denne aftale skal 
fastslå Europarådets forpligtelse til at 
udnævne en uafhængig person, der skal have 
sæde i agenturets bestyrelse i 
overensstemmelse med artikel 11.

Agenturet koordinerer sin virksomhed med 
Europarådets virksomhed, herunder for så 
vidt angår det årlige arbejdsprogram i 
medfør af artikel 5, med det formål at 
undgå unødvendig overlapning med 
aktiviteter, der allerede varetages af 
Europarådet. I den henseende skal 
Fællesskabet i overensstemmelse med 
proceduren i traktatens artikel 300 indgå en 
aftale med Europarådet med henblik på at 
indlede et tæt samarbejde mellem 
sidstnævnte og agenturet. Denne aftale skal 
fastslå Europarådets forpligtelse til at 
udnævne en uafhængig person, der skal have 
sæde i agenturets bestyrelse i 
overensstemmelse med artikel 11, og i dets 
forretningsudvalg i overensstemmelse med 
artikel 12.
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Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er, (a) at styrke de bestemmelser, der skal hindre
overlapning med Europarådets aktiviteter, og (b) at give Europarådet en repræsentation i 
agenturet svarende til, hvad det i øjeblikket har i EU's Center for Observation af Racisme og 
Fremmedhad, og dermed sikre en praktisk mekanisme, som kan hjælpe med at undgå 
overlapning med Europarådets arbejde og sikre overensstemmelse og komplementaritet i 
forhold hertil.

Ændringsforslag 6
Artikel 11, stk. 6

6. Bestyrelsens beslutninger træffes med 
simpelt flertal af de afgivne stemmer, bortset 
fra de beslutninger, der er nævnt i stk. 4, litra 
a), c) og d) og e), hvor der kræves et flertal 
på to tredjedele af alle medlemmer. 
Formandens stemme er udslagsgivende i 
tilfælde af stemmelighed. Den person, der er 
udpeget af Europarådet, kan kun deltage i 
afstemninger om beslutninger, der falder ind 
under stk. 4, litra a) og b).

6. Bestyrelsens beslutninger træffes med 
simpelt flertal af de afgivne stemmer, bortset 
fra de beslutninger, der er nævnt i stk. 4, litra 
a), c) og d) og e), hvor der kræves et flertal 
på to tredjedele af alle medlemmer. 
Formandens stemme er udslagsgivende i 
tilfælde af stemmelighed. Den person, der er 
udpeget af Europarådet, kan ikke deltage i 
afstemninger om beslutninger, der falder ind 
under stk. 4, litra c), d), e), f), h), i) og j).

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at give den person, der er udpeget af Europarådet, en
stemme i forbindelse med f.eks. vedtagelse af konklusioner og udtalelser om generelle emner 
såvel som i forbindelse med procedurespørgsmål og dermed styrke overensstemmelsen og 
komplementariteten  med Europarådets standarder og virksomhed.

Ændringsforslag 7
Artikel 12, stk. 1

1. Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg. 
Forretningsudvalget består af formanden og 
næstformændene for bestyrelsen og to 
repræsentanter for Kommissionen.

1. Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg. 
Forretningsudvalget består af formanden og 
næstformændene for bestyrelsen, den 
person, der er udpeget af Europarådet, og 
to repræsentanter for Kommissionen.

Begrundelse

Dette ændringsforslag tjener samme formål som ændringsforslag 5, 6 og 7.


