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KRÓTKIE UZASADNIENIE

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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POPRAWKI

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Artykuł 3 ustęp 2

2. Agencja w swoich pracach odnosi się do 
praw podstawowych określonych w art. 6 
ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a 
szczegółowo przedstawionych w Karcie 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
ogłoszonej w Nicei dnia 7 grudnia 2000 r.

2. Agencja w swoich pracach odnosi się do 
praw podstawowych określonych w art. 6 
ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a 
szczegółowo przedstawionych w Karcie 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
ogłoszonej w Nicei dnia 7 grudnia 2000 r.,z 
należytym uwzględnieniem istniejących 
międzynarodowych standardów w zakresie 
praw człowieka, takich jak te zawarte w 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i 
jej Protokołach.

Uzasadnienie
Ta poprawka ma na celu zapewnienie zgodności z istniejącymi podstawowymi standardami w 
zakresie praw człowieka ustalonymi przez Radę Europy i mającymi zastosowanie w całej 
Europie.

Poprawka 2
Artykuł 3 ustęp 3

3. Prowadząc swoją działalność agencja 
zajmuje się sytuacją praw podstawowych w
Unii Europejskiej i Państwach 
Członkowskich przy wykonywaniu przez nie 
prawa wspólnotowego, bez uszczerbku dla 
pkt 4 i art. 4 ust. 1 lit. e) oraz art. 27 i 28.

3. Prowadząc swoją działalność agencja 
zajmuje się wpływem na prawa podstawowe 
działań Unii Europejskiej i Państw 
Członkowskich przy wykonywaniu przez nie 
prawa wspólnotowego, bez uszczerbku dla 
pkt 4 i art. 4 ust. 1 lit. e) oraz art. 27 i 28.

Uzasadnienie
Proponowana poprawka (a) wzywa agencję do zajęcia się wszystkimi sytuacjami, w których 
UE i Państwa Członkowskie podlegają prawu wspólnotowemu i w związku z tym obowiązkowi 
przestrzegania praw podstawowych, również w przypadku polityk zewnętrznych; (b) określa 
zakres działań agencji w odniesieniu do działań prawnych UE i Państw Członkowskich.

  
1 Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 3
Artykuł 3 ustęp 4

4. Bez uszczerbku dla art. 27, na wniosek 
Komisji o agencja przedstawia informacje i 
analizy dotyczące problematyki praw 
podstawowych w odniesieniu do państw 
trzecich, z którymi Wspólnota zawarła 
porozumienia o stowarzyszeniu lub 
porozumienia zawierające postanowienia 
dotyczące przestrzegania praw człowieka 
lub z którymi rozpoczęła lub planuje 
rozpoczęcie negocjacji dotyczących tego 
rodzaju porozumień, zwłaszcza zaś krajów 
objętych europejską polityką sąsiedztwa.

4. Bez uszczerbku dla art. 27, na wniosek 
Rady, Komisji lub Parlamentu 
Europejskiego agencja przedstawia 
informacje i analizy dotyczące problematyki 
praw podstawowych w odniesieniu do 
państw trzecich, o ile dotyczą one 
wdrażania polityk UE, na przykład w 
stosunku do krajów, z którymi Wspólnota 
zawarła porozumienia o stowarzyszeniu lub 
porozumienia zawierające postanowienia 
dotyczące przestrzegania praw człowieka 
lub z którymi rozpoczęła lub planuje 
rozpoczęcie negocjacji dotyczących tego 
rodzaju porozumień, zwłaszcza zaś krajów 
objętych europejską polityką sąsiedztwa.

Uzasadnienie
Poprawka uzupełnia wyżej wspomniane braki poprzez (a) rozszerzenie odpowiedzialności 
agencji na wszystkie instytucje (a nie tylko Komisję), (b) połączenie działań agencji ze 
wszystkimi politykami UE, w których istotne jest przestrzeganie praw człowieka w krajach 
trzecich; (c) osiągnięcie w ten sposób celu agencji, którym jest stanowienie systemu 
wczesnego ostrzegania o łamaniu praw człowieka w krajach trzecich wynikającym z polityk 
UE.

Poprawka 4
Artykuł 4 ustęp 1 litera i)

i) wzmacnia współpracę między 
społeczeństwem obywatelskim, łącznie z 
organizacjami pozarządowymi, partnerami 
społecznymi, ośrodkami badawczymi i 
przedstawicielami odpowiednich władz 
publicznych oraz innymi osobami lub 
organami zaangażowanymi w kwestie praw 
podstawowych, zwłaszcza poprzez 
tworzenie sieci kontaktów, promowanie 
dialogu na szczeblu europejskim i w 
stosownych przypadkach udział w
dyskusjach lub spotkaniach na szczeblu 
krajowym;

i) wzmacnia współpracę między 
społeczeństwem obywatelskim, łącznie z 
organizacjami pozarządowymi, partnerami 
społecznymi, ośrodkami badawczymi i 
przedstawicielami odpowiednich władz 
publicznych oraz innymi osobami lub 
organami zaangażowanymi w kwestie praw 
podstawowych, szczególnie odpowiednimi 
organami Rady Europy, w tym Komisarzem 
ds. Praw Człowieka, zwłaszcza poprzez 
tworzenie sieci kontaktów, promowanie 
dialogu na szczeblu europejskim i w 
stosownych przypadkach udział w 
dyskusjach lub spotkaniach na szczeblu 
krajowym;
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Uzasadnienie
Poprawka ta ma na celu wzmocnienie koordynacji działań agencji z istniejącymi 
analogicznymi działaniami Rady Europy, wspomagając tym samym zapewnienie spójności i 
wzajemnego uzupełniania się.

Poprawka 5
Artykuł 9

Agencja skoordynuje swoją działalność z 
pracami Rady Europy zwłaszcza w 
odniesieniu do rocznego programu pracy na 
mocy art. 5. W tym celu Wspólnota, zgodnie 
z procedurą ustanowioną na mocy art. 300 
Traktatu, zawiera umowę z Radą Europy w 
celu ustanowienia ścisłej współpracy 
pomiędzy Radą a agencją. Umowa taka 
obejmuje zobowiązanie Rady Europy do 
nominowania jednej niezależnej osoby, 
która zasiadać ma w zarządzie agencji, 
zgodnie z art. 11.

Agencja skoordynuje swoją działalność z 
pracami Rady Europy, w tym w odniesieniu 
do rocznego programu pracy na mocy art. 5, 
w celu uniknięcia niepotrzebnego 
powielania działań już podjętych przez 
Radę Europy.W tym celu Wspólnota, 
zgodnie z procedurą ustanowioną na mocy 
art. 300 Traktatu, zawiera umowę z Radą 
Europy w celu ustanowienia ścisłej 
współpracy pomiędzy Radą a agencją.
Umowa taka obejmuje zobowiązanie Rady 
Europy do nominowania jednej niezależnej 
osoby, która zasiadać ma w zarządzie 
agencji, zgodnie z art. 11 oraz w radzie 
wykonawczej zgodnie z art. 12

Uzasadnienie
Celem tej poprawki jest (a) wzmocnienie przepisów mających na celu unikanie powielania 
działań Rady Europy oraz (b) zapewnienie Razie Europy reprezentacji w agencji analogicznej 
do tej, z której korzysta w przypadku Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i 
Ksenofobii, dostarczając tym samym praktycznego mechanizmu pozwalającego na uniknięcie 
powielania prac Rady Europy oraz zapewnienie spójności i wzajemnego uzupełniania się.

Poprawka 6
Artykuł 11 ustęp 6

6. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów, z wyjątkiem decyzji 
określonych w ust. 4 lit. a), c), d), i e), kiedy 
to wymagana jest większość dwóch trzecich 
głosów wszystkich członków.
Przewodniczący ma głos rozstrzygający.
Osoba wyznaczona przez Radę Europy 
może głosować tylko w sprawie decyzji 
opisanych w ust. 4 lit. a) i b).

6. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów, z wyjątkiem decyzji 
określonych w ust. 4 lit. a), c), d), i e), kiedy 
to wymagana jest większość dwóch trzecich 
głosów wszystkich członków.
Przewodniczący ma głos rozstrzygający.
Osoba wyznaczona przez Radę Europy nie 
może głosować w sprawie decyzji opisanych 
w ust. 4 lit. c), d), e), f), h), i) i j).
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Uzasadnienie
Poprawka ta ma na celu umożliwienia głosowania osobie wyznaczonej przez Radę Europy w 
takich dziedzinach, jak przyjmowanie wniosków i opinii w kwestiach ogólnych, a także w 
odniesieniu do procedur, wspomagając tym samym wzmocnienie spójności i wzajemnego 
uzupełniania się ze standardami i działaniami Rady Europy.

Poprawka 7
Artykuł 12 ustęp 1

1. Zarządowi pomaga rada wykonawcza.
Rada wykonawcza składa się z 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 
zarządu oraz dwóch przedstawicieli Komisji.

1. Zarządowi pomaga rada wykonawcza.
Rada wykonawcza składa się z 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 
zarządu, osoby nominowanej do zarządu 
przez Radę Europy oraz dwóch 
przedstawicieli Komisji.

Uzasadnienie
Ta poprawka ma ten sam cel, co poprawka 5, 6 i 7.


