
PA\597029HU.doc PE 364.872v02-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Külügyi Bizottság

IDEIGLENES
2005/0124(CNS)

10.1.2006

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Külügyi Bizottság részéről

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0280– C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))

A vélemény előadója (*): Cem Özdemir

(*) A bizottságok közötti megerősített együttműködés - az Eljárási 
Szabályzat 47. cikke



PA\597029HU.doc PE 364.872v02-002/7PA\597029HU.doc

HU

PA_Leg



PA\597029HU.doc PE 364.872v02-003/7PA\597029HU.doc

HU

RÖVID INDOKOLÁS

The European Parliament has always been a champion of the improvement of human rights 
and the guarantee of fundamental rights in the EU and the world. For this reason it seems long 
overdue that the European Union creates the agency proposed. Indeed by establishing the 
Agency, the European Union insures that it is capable of respecting human rights in its 
policiesWith respect to its mandate (Article 6(2) of the TEU and the Charter for Fundamental 
Rights), the Agency should seek to closely co-ordinate and cooperate with the Council of 
Europe to prevent any kind of duplication. Indeed, it should take due account of information, 
analyses and work of the Council of Europe, and in particular its human rights supervisory 
mechanisms, to avoid creating dividing lines and double standards that would risk weakening
the overall protection of human rights in Europe".

The primary role of the Agency is to assist the EU institutions and its Member States, when 
acting within the scope of Community law, to comply with their duty under EU and 
Community law to respect fundamental rights in their policies.  In this respect, it is necessary 
to address the possibility that the EU and its member states, under EU and international law, 
are potentially held liable for any acts that violate human rights in third countries and that 
therefore the Agency should have the mandate to review any policies which could lead to 
such liability. In this capacity, the Agency could act as an early warning system for human 
rights violations in third countries.

It is the complementary role of the Agency to assist the EU in the implementation of its 
external policies, when these require an assessment of the situation in a third country with 
respect to human rights (Article 3 (4) of the proposal of the European Commission). It is also 
open to the active participation of countries which have been identified by the European 
Council as candidate countries or potential candidate countries for accession to the Union, as 
proposed by the European Commission in its proposal (Article 27). This can be considered as 
a lesson from past enlargements and will further help secure a smooth future EU integration 
of the accession candidates. Furthermore, a similar role for the Agency derives from EU 
agreements with third countries (Article 3(4) of the Proposal of the European Commission), in 
particular countries which are covered by the European Neighbourhood Policy, including a 
conditionality clause with regard to the respect for human rights, i.e. a clause which is to be 
applied reciprocally.

The European Parliament as the institution directly elected by the people and together with 
Council politically supervising the EU's relations with third countries, needs to be able to call 
on the Agency's services and expertise for well-grounded judgement.

The reinforcement of the independence of the agency as well as the responsibility of the 
agency vis-à-vis the European Institutions should be dealt with in co-operation with the 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.

For this reason the Committee on Foreign Affairs and the Subcommittee on Human Rights 
ask the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs to include the following 
amendments in their report:
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MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felhívja  az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
3. cikk (2) bekezdés

(2) Az Ügynökség feladatai ellátása során 
hivatkozik az alapvető jogokra, ahogyan 
azokat az Európai Unióról szóló szerződés 6. 
cikkének (2) bekezdése meghatározza, és 
mindenekelőtt a az Európai Unió 2000. 
december 7-én Nizzában kihirdetett Alapjogi 
Chartája rögzíti.

(2) Az Ügynökség feladatai ellátása során 
hivatkozik az alapvető jogokra, ahogyan 
azokat az Európai Unióról szóló szerződés 6. 
cikkének (2) bekezdése meghatározza, és 
mindenekelőtt (törlés) az Európai Unió 
2000. december 7-én Nizzában kihirdetett 
Alapjogi Chartája rögzíti, kellően 
figyelembe véve a létező nemzetközi emberi 
jogi normákat, amint azok az emberi 
jogokról szóló európai egyezményben és 
jegyzőkönyveiben is szerepelnek.

Indokolás

A módosítás célja összhangot biztosítani az egész Európában alkalmazandó, az Európa 
Tanács által lefektetett alapvető emberi jogi normákkal.

Módosítás: 2
3. cikk (3) bekezdés

(3) A (4) bekezdés, a 4. cikk (1) bekezdése 
e) pontja, valamint a 27. és a 28. cikk 
sérelme nélkül, tevékenységei ellátása során 
az Ügynökség figyelemmel kíséri az 
alapvető jogok helyzetét az Európai
Unióban, valamint a közösségi jog 
végrehajtásával összefüggésben a 
tagállamokban.

(3) A (4) bekezdés, a 4. cikk (1) bekezdése 
e) pontja, valamint a 27. és a 28. cikk 
sérelme nélkül, tevékenységei ellátása során 
az Ügynökség figyelemmel kíséri az 
Európai Unió és a tagállamok a közösségi 
jog végrehajtásával összefüggésben végzett 
tevékenységeinek az alapvető jogokra 
gyakorolt hatását.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Indokolás

A javasolt módosítás a) arra kéri az Ügynökséget, hogy tevékenységét terjessze ki minden 
olyan helyzetre, ahol az EU és tagállamai a közösségi jog hatálya alá tartoznak, azaz 
kötelesek alapvető jogokat biztosítani, beleértve külpolitikai tevékenységeiket is; b) leírja az 
Ügynökség tevékenységeinek hatókörét az EU és tagállamai vonatkozó jogi tevékenységei 
tekintetében.

Módosítás: 3
3. cikk (4) bekezdés

(4) A 27. cikk sérelme nélkül az Ügynökség 
a Bizottság kérésére információkat szolgáltat 
és elemzéseket végez a kérelemben 
meghatározott alapjogi kérdésekben olyan 
harmadik országok – különösen az európai 
szomszédságpolitikában érintett országok –
tekintetében, amelyekkel a Közösség 
társulási megállapodásokat vagy olyan 
megállapodásokat kötött, amelyek az emberi 
jogok tiszteletben tartására vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmaznak, vagy 
amelyekkel ilyen megállapodások 
megkötése érdekében tárgyalásokat kezdett 
vagy szándékozik kezdeni.

(4) A 27. cikk sérelme nélkül az Ügynökség 
a Tanács, a Bizottság vagy az Európai 
Parlament kérésére információkat szolgáltat 
és elemzéseket végez a kérelemben 
meghatározott alapjogi kérdésekben olyan 
harmadik országok – különösen az európai 
szomszédságpolitikában érintett országok –
tekintetében, amelyekkel a Közösség 
társulási megállapodásokat vagy olyan 
megállapodásokat kötött, amelyek az emberi 
jogok tiszteletben tartására vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmaznak, vagy 
amelyekkel ilyen megállapodások 
megkötése érdekében tárgyalásokat kezdett 
vagy szándékozik kezdeni – amennyiben 
ezek a kérdések az EU politikáinak 
végrehajtásában szerepet játszanak.

Indokolás

A módosítás orvosolja a fent említett hiányosságokat, mivel a) az Ügynökség felelősségét 
kiterjeszti az összes EU-intézményre (nem csak a Bizottságra); b) az Ügynökség 
tevékenységeit összekapcsolja valamennyi olyan EU-politikával, ahol az emberi jogok 
harmadik országokban való tiszteletben tartása szerepet játszik; c) ennélfogva teljesíti az 
Ügynökség elsődleges célkitűzését, azaz az EU-politikák eredményeképpen korai előrejelző 
rendszert biztosít az emberi jogok harmadik országokbeli megsértése esetére.

Módosítás: 4
4. cikk (1) bekezdés i) alpont

i) erősíti az együttműködést a polgári 
társadalom – ideértve a nem kormányzati 
szervezeteket is –, a szociális partnerek, 
kutatási központok, az érdekelt nemzeti 

i) erősíti az együttműködést a polgári 
társadalom – ideértve a nem kormányzati 
szervezeteket is –, a szociális partnerek, 
kutatási központok, az érdekelt nemzeti 
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hatóságok képviselői, valamint az alapvető 
jogokkal foglalkozó más érdekelt személyek 
és szervek között, különösen hálózat 
kialakításával, az európai szintű párbeszéd 
elősegítésével, valamint adott esetben 
nemzeti szintű vitákban vagy üléseken való 
részvétellel;

hatóságok képviselői, valamint az alapvető 
jogokkal foglalkozó más érdekelt személyek 
és szervek, különösen az Európa Tanács 
megfelelő szervei – beleértve az Európa 
Tanács emberi jogi biztosát is – között,
különösen hálózat kialakításával, az európai 
szintű párbeszéd elősegítésével, valamint 
adott esetben nemzeti szintű vitákban vagy 
üléseken való részvétellel;

Indokolás

A módosítás célja megerősíteni az Ügynökség tevékenységeinek összehangolását az Európa 
Tanács hasonló tevékenységeivel, ily módon segítve a következetességet és a kiegészítő 
jelleget.

Módosítás: 5
9. cikk

Az Ügynökség tevékenységeit egyezteti az 
Európa Tanács tevékenységeivel, különösen
a 5. cikk szerinti munkaprogramja 
tekintetében. A Közösség ennek érdekében a 
Szerződés 300. cikkében előírt eljárásnak 
megfelelően megállapodást köt az Európa 
Tanáccsal, hogy ez utóbbi és az Ügynökség 
között szoros együttműködést alakítsanak ki.
E megállapodás előírja az Európa Tanács 
kötelezettségét, hogy a 11. cikkel 
összhangban az Ügynökség igazgatóságába 
kinevezzen egy független személyt.

Az Ügynökség tevékenységeit egyezteti az 
Európa Tanács tevékenységeivel, beleértve
az 5. cikk szerinti munkaprogramját is, az 
Európa Tanács által már megkezdett 
tevékenységek szükségtelen 
megismétlésének elkerülése céljából. A 
Közösség ennek érdekében a Szerződés 300. 
cikkében előírt eljárásnak megfelelően 
megállapodást köt az Európa Tanáccsal, 
hogy ez utóbbi és az Ügynökség között 
szoros együttműködést alakítsanak ki. E 
megállapodás előírja az Európa Tanács 
kötelezettségét, hogy a 11. cikkel 
összhangban az Ügynökség igazgatóságába, 
valamint a 12. cikkel összhangban az 
Ügynökség végrehajtó bizottságába
kinevezzen egy független személyt.

Indokolás

A módosítás célja a) az Európa Tanács tevékenységei megismétlésének elkerülését célzó 
rendelkezések megerősítése és b) a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai 
Megfigyelőközpontjában meglévővel egyenlő képviselet biztosítása az Európa Tanács 
számára az Ügynökségben, ily módon biztosítva gyakorlati mechanizmust az Európa Tanács 
munkája megismétlésének elkerülése, valamint a következetesség és a kiegészítő jelleg 
biztosítása céljából.
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Módosítás: 6
11. cikk (6) bekezdés

(6) Az igazgatóság a határozatait a leadott 
szavazatok egyszerű többségével hozza, 
kivéve a (4) bekezdés a), c), d) és e) 
pontjában említett határozatokat, melyek 
esetén valamennyi tag kétharmados többsége 
szükséges. Szavazategyenlőség esetén az 
elnök szavazata dönt. Az Európa Tanács 
által kinevezett személy csak a (4) bekezdés 
a) és b) pontjában említett határozatok 
meghozatalakor szavazhat.

(6) Az igazgatóság a határozatait a leadott 
szavazatok egyszerű többségével hozza, 
kivéve a (4) bekezdés a), c), d) és e) 
pontjában említett határozatokat, melyek 
esetén valamennyi tag kétharmados többsége 
szükséges. Szavazategyenlőség esetén az 
elnök szavazata dönt. Az Európa Tanács 
által kinevezett személy (törlés) a (4) 
bekezdés c), d), e), f), h), i) és j) pontjában 
említett határozatok meghozatalakor nem 
szavazhat.

Indokolás

A módosítás célja szavazati lehetőséget biztosítani az Európa Tanács által kinevezett személy 
számára olyan kérdésekben, mint az általános témákkal kapcsolatos következtetések és 
vélemények elfogadása, illetve eljárásokkal kapcsolatos szavazás, így segítve az Európa 
Tanács normáival és tevékenységeivel való összhangot és kiegészítő jelleget.

Módosítás: 7
12. cikk (1) bekezdés

(1) Az igazgatóságot a végrehajtó bizottság 
segíti. A végrehajtó bizottság az igazgatóság 
elnökéből és alelnökéből, valamint a 
Bizottság két képviselőjéből áll.

(1) Az igazgatóságot a végrehajtó bizottság 
segíti. A végrehajtó bizottság az igazgatóság 
elnökéből és alelnökéből, az Európa Tanács 
által az igazgatóságba kinevezett 
személyből, valamint a Bizottság két 
képviselőjéből áll.

Indokolás

A módosítás célja ugyanaz, mint az 5., 6. és 7. módosításé.


