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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 3 odsek 2

2. Pri plnení svojich úloh agentúra vychádza 
zo základných práv definovaných v článku 6 
ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a konkrétne 
uvedených v Charte základných práv 
Európskej únie, ktorá bola vyhlásená v Nice 
dňa 7. decembra 2000.

2. Pri plnení svojich úloh agentúra vychádza 
zo základných práv definovaných v článku 6 
ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a konkrétne 
uvedených v Charte základných práv 
Európskej únie, ktorá bola vyhlásená v Nice 
dňa 7. decembra 2000 s náležitým zreteľom 
na také existujúce medzinárodné normy v 
oblasti ľudských práv, aké sú obsiahnuté v 
Dohovore o ľudských právach a v jeho 
protokoloch.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť súlad s existujúcimi 
normami v oblasti ľudských práv ustanovenými Radou Európy a uplatniteľnými v celej 
Európe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 3 odsek 3

3. Agentúra sa pri výkone svojich činností 
zaoberá stavom dodržiavania základných 
práv v Európskej únii a v jej členských 
štátoch pri implementácii práva 
Spoločenstva bez toho, aby bol dotknutý 
odsek 4 a články 4 ods. 1 písm. e), články 27 
a 28.

3. Agentúra sa pri výkone svojich činností 
zaoberá účinkom činností Európskej únie a 
jej členských štátov na dodržiavanie 
základných práv pri implementácii práva 
Spoločenstva bez toho, aby bol dotknutý 
odsek 4 a články 4 ods. 1 písm. e), články 27 
a 28.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

Navrhnutý pozmeňujúci a doplňujúci návrh po a) žiada agentúru, aby obsiahla všetky 
situácie, v ktorých sa na EÚ a jej členské štáty vzťahujú právne predpisy Spoločenstva a preto 
aj na povinnosť zachovávať základné práva vrátane práv vo vonkajších politikách EÚ; po b) 
uvádza rozsah činností agentúry z hľadiska príslušných právnych činností EÚ a jej členských 
štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 3 odsek 4

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 27, 
agentúra na žiadosť Komisie poskytne 
informácie a vypracuje analýzu o otázkach 
základných práv uvedených v tejto žiadosti, 
pokiaľ ide o tretie krajiny, s ktorými 
Spoločenstvo uzavrelo dohody o pridružení 
alebo dohody obsahujúce ustanovenia o 
dodržiavaní ľudských práv alebo začalo 
alebo má v úmysle začať rokovania 
o takýchto dohodách, najmä s krajinami, na 
ktoré sa vzťahuje Európska politika 
susedstva.

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 27, 
agentúra na žiadosť Rady, Komisie alebo 
Európskeho parlamentu poskytne 
informácie a vypracuje analýzu o otázkach 
základných práv uvedených v tejto žiadosti, 
pokiaľ ide o tretie krajiny do takej miery, 
aby to malo význam pre vykonávanie politík 
EÚ, ako sú krajiny, s ktorými Spoločenstvo 
uzavrelo dohody o pridružení alebo dohody 
obsahujúce ustanovenia o dodržiavaní 
ľudských práv alebo začalo alebo má v 
úmysle začať rokovania o takýchto 
dohodách, najmä krajiny, na ktoré sa 
vzťahuje Európska politika susedstva.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh opravuje vyššie uvedené nedostatky po a) rozšírením 
zodpovednosti agentúry na všetky inštitúcie EÚ (nielen na Komisiu), po b) prepojením 
činností agentúry so všetkými politikami EÚ, na ktoré sa vzťahuje dodržiavanie ľudských práv 
v tretích krajinách; po c) a tým splnením základného cieľa agentúry, ktorým je ustanovenie 
systému včasného varovania pre prípady porušenia ľudských práv v tretích krajinách v 
dôsledku politík EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 4 odsek 1 bod i)

(i) posilňuje spoluprácu medzi občianskou 
spoločnosťou, vrátane mimovládnych 
organizácií, sociálnymi partnermi, 
výskumnými strediskami a zástupcami 
príslušných orgánov verejnej moci a ďalšími 
osobami alebo orgánmi, ktoré sa zaoberajú 
základnými právami, a to predovšetkým 

(i) posilňuje spoluprácu medzi občianskou 
spoločnosťou vrátane mimovládnych 
organizácií, sociálnymi partnermi, 
výskumnými strediskami a zástupcami 
príslušných orgánov verejnej moci a ďalšími 
osobami alebo orgánmi, ktoré sa zaoberajú 
základnými právami, najmä príslušnými 
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vytváraním informačných sietí, podporou 
dialógu na európskej úrovni a, ak je to 
vhodné, tiež účasťou v diskusiách či na 
stretnutiach na úrovni členských štátov;

orgánmi Rady Európy vrátane jej komisára 
pre ľudské práva, a to predovšetkým 
vytváraním informačných sietí, podporou 
dialógu na európskej úrovni a, ak je to 
vhodné, tiež účasťou v diskusiách či na 
stretnutiach na úrovni členských štátov;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je posilniť koordináciu činností 
agentúry s existujúcimi podobnými činnosťami Rady Európy, a tým napomôcť zabezpečenie 
konzistentnosti a komplementárnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 9

Agentúra koordinuje svoje činnosti s 
aktivitami Rady Európy, najmä vzhľadom 
na svoj ročný pracovný program podľa 
článku 5. Na tento účel Spoločenstvo 
postupom stanoveným v článku 300 Zmluvy 
uzavrie dohodu s Radou Európy s cieľom 
nadviazať úzku spoluprácu medzi Radou 
Európy a agentúrou. Táto dohoda obsahuje 
povinnosť Rady Európy menovať nezávislú 
osobu do správnej rady agentúry podľa 
článku 11.

Agentúra koordinuje svoje činnosti s 
aktivitami Rady Európy vrátane vzhľadom 
na svoj ročný pracovný program podľa 
článku 5 s cieľom vyhnúť sa nepotrebnému 
zdvojeniu vykonávania činností, ktoré už 
uskutočnila Rada Európy. Na tento účel 
Spoločenstvo postupom stanoveným 
v článku 300 Zmluvy uzavrie dohodu 
s Radou Európy s cieľom nadviazať úzku 
spoluprácu medzi Radou Európy a 
agentúrou. Táto dohoda obsahuje povinnosť 
Rady Európy menovať nezávislú osobu do 
správnej rady agentúry podľa článku 11 a do 
jej výkonnej rady v súlade s článkom 12.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je po a) posilniť ustanovenia zamerané 
na vyhnutie sa zdvojeniu činností Rady Európy a po b) poskytnúť Rade Európy zastúpenie v 
agentúre rovnaké, ako má v súčasnosti Rada Európy v Európskom stredisku pre 
monitorovanie rasizmu a xenofóbie, a tým poskytnúť praktický mechanizmus, ktorý pomôže 
vyhnúť sa zdvojeniu práce Rady Európy a zabezpečiť konzistentnosť a komplementárnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 11 odsek 6

6. Rozhodnutia správnej rady sa prijímajú 
jednoduchou väčšinou hlasov hlasujúcich 
členov s výnimkou hlasovania o 

6. Rozhodnutia správnej rady sa prijímajú 
jednoduchou väčšinou hlasov hlasujúcich 
členov s výnimkou hlasovania o 
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rozhodnutiach uvedených v ods. 4 písm. a), 
c), d) a e), kde sa vyžaduje dvojtretinová 
väčšina všetkých členov. Rozhodujúci hlas 
má predseda. Osoba vymenovaná Radou 
Európy môže hlasovať len o rozhodnutiach 
uvedených v písmenách a) a b) odseku 4.

rozhodnutiach uvedených v ods. 4 písm. a), 
c), d) a e), kde sa vyžaduje dvojtretinová 
väčšina všetkých členov. Rozhodujúci hlas 
má predseda. Osoba vymenovaná Radou 
Európy nemôže hlasovať o rozhodnutiach 
uvedených v písmenách c), d), e), f), h), i) a 
j) odseku 4.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je poskytnúť osobe, ktorú vymenovala 
Rada Európy možnosť hlasovať  v takých otázkach, ako prijatie záverov a stanovísk o 
všeobecných témach a postupoch, a tým napomôcť posilnenie konzistentnosti a 
komplementárnosti s normami a činnosťami Rady Európy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 12 odsek 1

1. Výkonná rada je nápomocná správnej 
rade. Výkonná rada sa skladá z predsedu 
a podpredsedu správnej rady a dvoch 
zástupcov Komisie.

1. Výkonná rada je nápomocná správnej 
rade. Výkonná rada sa skladá z predsedu 
a podpredsedu správnej rady, osoby 
vymenovanej Radou Európy do správnej 
rady a dvoch zástupcov Komisie. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sleduje rovnaký cieľ ako pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy č. 5, 6 a 7.


