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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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.

Todėl Užsienio reikalų komitetas ir Žmogaus teisių pakomitetis prašo Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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PAKEITIMAI

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
3 straipsnio 2 dalis

2. Vykdydama veiklą Agentūra remiasi 
pagrindinėmis teisėmis, kaip jos apibrėžtos 
Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 
dalyje ir ypač kaip nustatyta 2000 m. 
gruodžio 7 d. Nicoje paskelbtoje Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

2. Vykdydama veiklą Agentūra remiasi 
pagrindinėmis teisėmis, kaip jos apibrėžtos 
Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 
dalyje ir ypač kaip nustatyta 2000 m. 
gruodžio 7 d. Nicoje paskelbtoje Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ir 
tinkamai atsižvelgia į esamas tarptautines 
žmogaus teisių normas, pvz., įtrauktas į 
Europos žmogaus teisių konvenciją ir jos 
protokolus.

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – užtikrinti, kad atitiktų esamas pagrindines žmogaus teisių normas, 
kurias nustatė Europos Taryba ir taiko visos Europos šalys.

Pakeitimas 2
3 straipsnio 3 dalis

3. Vykdydama savo veiklą, Agentūra 
atidžiai stebi pagrindinių teisių situaciją
Europos Sąjungoje ir jos valstybėse narėse 
įgyvendinant Bendrijos teisę, nepažeidžiant 
šio straipsnio 4 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies 
e punkto, 27 ir 28 straipsnių.

3. Vykdydama savo veiklą, Agentūra 
atidžiai stebi Europos Sąjungos ir jos 
valstybių narių įtaką pagrindinėms teisėms
įgyvendinant Bendrijos teisę, nepažeidžiant 
šio straipsnio 4 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies 
e punkto, 27 ir 28 straipsnių.

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu pirmiausia siekiama, kad Agentūra apimtų visus atvejus, kai ES ir jos 
valstybėms narėms taikoma Bendrijos teisė, ir todėl privalėtų laikytis pagrindinių teisių, taip 
pat išorės politikos klausimais; antra, apibrėžiama Agentūros veiklos, susijusios su ES ir jos 
valstybių narių teisine veikla, apimtis.

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 3
3 straipsnio 4 dalis

4. Nepažeidžiant 27 straipsnio, Agentūra 
Komisijos prašymu teikia informaciją ir 
nagrinėja prašyme nurodytus su 
pagrindinėmis teisėmis susijusius klausimus
apie trečiąsias šalis, su kuriomis Bendrija 
yra sudariusi asociacijos susitarimus ar 
susitarimus, kuriuose yra nuostatų dėl 
pagarbos žmogaus teisėms, arba jau pradėjo 
ar ketina pradėti derybas dėl tokių 
susitarimų, ypač su šalimis, kurios dalyvauja 
Europos kaimynystės politikoje.

4. Nepažeisdama 27 straipsnio, Agentūra 
Tarybos, Komisijos arba Europos 
Parlamento prašymu teikia informaciją ir 
nagrinėja klausimus, prašyme nurodytus ir 
susijusius su pagrindinėmis trečiųjų šalių
teisėmis taip, kad tai netrukdytų įgyvendinti 
ES politikos, pvz., susijusios su šalimis, su 
kuriomis Bendrija yra sudariusi asociacijos 
susitarimus ar susitarimus, kuriuose yra 
nuostatų dėl pagarbos žmogaus teisėms, arba 
jau pradėjo ar ketina pradėti derybas dėl 
tokių susitarimų, ypač su šalimis, kurios 
dalyvauja Europos kaimynystės politikoje, ir 
su šalimis kandidatėmis įstoti į ES.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu ištaisomi minėtieji trūkumai, pirma, išplečiant Agentūros atsakomybę visoms 
ES institucijoms (ne tik Komisijai), antra, susiejant Agentūros veiklą su visomis ES politikos 
sritimis, kai reikia laikytis žmogaus teisių trečiosiose šalyse, trečia, taip įgyvendinamas 
svarbiausias Agentūros uždavinys – t. y. ES politikos rezultatas, – skurti ankstyvo perspėjimo 
apie žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose šalyse sistemą.

Pakeitimas 4
Article 4, paragraph 1, point (i)

i) skatina pilietinės visuomenės, įskaitant 
nevyriausybines organizacijas, socialinius 
partnerius, mokslinių tyrimų centrus ir 
kompetentingų valdžios institucijų atstovų 
bei kitų asmenų ar įstaigų, nagrinėjančių su 
pagrindinėmis teisėmis susijusius klausimus, 
bendradarbiavimą, ypač kuriant tinklus, 
skatinant dialogą Europos lygiu ir, kai reikia, 
dalyvaujant diskusijose arba posėdžiuose 
nacionaliniu lygiu;

i) skatina pilietinės visuomenės, įskaitant 
nevyriausybines organizacijas, socialinius 
partnerius, mokslinių tyrimų centrus ir 
kompetentingų valdžios institucijų atstovų ir
kitų asmenų ar įstaigų, nagrinėjančių su 
pagrindinėmis teisėmis susijusius klausimus, 
būtent atitinkamų Europos Tarybos įstaigų, 
taip pat ET žmogaus teisių komisarą,
bendradarbiavimą, ypač kuriant tinklus, 
skatinant dialogą Europos lygiu ir, kai reikia, 
dalyvaujant diskusijose arba posėdžiuose 
nacionaliniu lygiu;

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – geriau suderinti Agentūros veiklą su dabartine panašia Europos 
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Tarybos veikla taip užtikrinant veiklos tęstinumą ir papildomumą.

Pakeitimas 5
9 straipsnis

Agentūra derina savo veiklą su Europos 
Tarybos veikla, ypač atsižvelgiant į jos 
metinę darbo programą pagal 5 straipsnį.
Todėl laikydamasi Sutarties 300 straipsnyje 
nustatytos tvarkos, Bendrija sudaro 
susitarimą su Europos Taryba siekiant
įtvirtinti glaudų pastarosios ir Agentūros 
bendradarbiavimą. Šiame susitarime 
nustatomas Europos Tarybos įsipareigojimas 
paskirti nepriklausomą asmenį Agentūros 
Valdančiosios tarybos nariu pagal 11 
straipsnį.

Agentūra derina savo veiklą su Europos 
Tarybos veikla, taip pat atsižvelgia į jos 
metinę darbo programą pagal 5 straipsnį, 
siekdama išvengti nereikalingo Europos 
Tarybos vykdomos veiklos dubliavimo. 
Todėl laikydamasi Sutarties 300 straipsnyje 
nustatytos tvarkos, Bendrija sudaro 
susitarimą su Europos Taryba siekdama
įtvirtinti glaudų pastarosios ir Agentūros 
bendradarbiavimą. Šiame susitarime 
nustatomas Europos Tarybos įsipareigojimas 
paskirti nepriklausomą asmenį Agentūros 
Valdančiosios tarybos nariu pagal 11 
straipsnį ir Vykdomosios valdybos nariu 
pagal 12 straipsnį.

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – pirma, sustiprinti nuostatas, kuriomis padedama išvengti dubliavimosi 
su Europos Tarybos veikla, antra, numatyti tokį Europos Tarybos atstovavimą Agentūroje, 
kaip dabar atstovaujama Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centre, taip nustatant 
praktinį mechanizmą, kaip padėti išvengti dubliavimosi su Europos Tarybos veikla ir 
užtikrinti tęstinumą ir papildomumą.

Pakeitimas 6
11 straipsnio 6 dalis

6. Valdančioji taryba sprendimus priima 
paprasta balsų dauguma, išskyrus šio 
straipsnio 4 dalies a, c, d ir e punktuose 
nurodytus sprendimus, kuriems priimti 
būtina dviejų trečdalių visų narių balsų 
dauguma. Lemiamą balsą turi tarybos 
pirmininkas. Europos Tarybos paskirtas 
asmuo gali balsuoti tik priimant šio 
straipsnio 4 dalies a ir b punktuose 
nurodytus sprendimus.

6. Valdančioji taryba sprendimus priima 
paprasta balsų dauguma, išskyrus šio 
straipsnio 4 dalies a, c, d ir e punktuose 
nurodytus sprendimus, kuriems priimti 
būtina dviejų trečdalių visų narių balsų 
dauguma. Lemiamą balsą turi tarybos 
pirmininkas. Europos Tarybos paskirtas 
asmuo negali balsuoti priimant šio straipsnio 
4 dalies c, d, e, f, h, i ir j punktuose 
nurodytus sprendimus.

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – Europos Tarybos paskirtam asmeniui suteikti teisę balsuoti tvirtinant 
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išvadas ir nuomones bendraisiais klausimais ir balsuoti dėl procedūros, taip padedama 
stiprinti Europos Tarybos normų ir veiklos tęstinumą ir papildomumą.

Pakeitimas 7
12 straipsnio 1 dalis

1. Valdančiajai tarybai padeda Vykdomoji 
valdyba. Vykdomąją valdybą sudaro 
Valdančiosios tarybos pirmininkas ir 
pirmininko pavaduotojas bei du Komisijos 
atstovai. 

1. Valdančiajai tarybai padeda Vykdomoji 
valdyba. Vykdomąją valdybą sudaro 
Valdančiosios tarybos pirmininkas ir 
pirmininko pavaduotojas, Europos Tarybos 
į Valdančiąją tarybą paskirtas asmuo ir du 
Komisijos atstovai. 

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas toks pat kaip 5, 6 ir 7 pakeitimų.


