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KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentet har alltid varit mästare när det gäller att förbättra de mänskliga 
rättigheterna och garantera de grundläggande rättigheterna i EU och i världen. Därför är det 
verkligen på tiden att Europeiska unionen inrättar den föreslagna byrån. Genom att inrätta 
byrån vill Europeiska unionen se till att den respekterar de mänskliga rättigheterna då den 
utövar sin politik. Med hänsyn till det mandat som tillskrivs byrån (artikel 6.2 i EU-fördraget 
och stadgan om de grundläggande rättigheterna) bör byrån se till att noga samordna sitt arbete 
och samarbeta med Europarådet, för att undvika dubbelarbete. Byrån bör också ta tillbörlig 
hänsyn till Europarådets information, analyser och arbete, och i synnerhet dess 
övervakningsmekanismer för de mänskliga rättigheterna, för att undvika att man inför olika 
riktlinjer och bestämmelser som eventuellt kan försämra det övergripande skyddet för de 
mänskliga rättigheterna i Europa.

Byråns viktigaste uppgift är att bistå EU:s institutioner och medlemsstater då de agerar i inom 
ramen för gemenskapsrätten, så att de kan uppfylla sitt åtagande i enlighet med EU- och 
EG-rätten när det gäller respekten för de grundläggande rättigheterna då de genomför sina 
åtgärder. I detta hänseende är det nödvändigt att undersöka möjligheten att EU och dess 
medlemsstater, i enlighet med EU-rätten och internationell rätt, eventuellt hålls ansvariga för 
handlingar som innebär en kränkning av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer och att 
byrån därför bör ha mandat att se över de åtgärder som eventuellt kan innebära ett sådant 
ansvar. På detta område skulle byrån kunna agera som ett tidigt varningssystem för 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer.

Det är även byråns uppgift att assistera EU när det gäller genomförandet av den EU-externa 
politiken då situationen för de mänskliga rättigheterna i ett tredjeland måste utvärderas före 
genomförandet (artikel 3.4 i kommissionens förslag). Byrån skall också vara öppen för aktiv 
medverkan av länder som av Europeiska unionen har utsetts till kandidatländer eller blivande 
kandidatländer till unionen, i enlighet med kommissionens förslag (artikel 27). Detta kan 
betraktas som något man lärt sig från de tidigare utvidgningarna och kommer att ytterligare 
bidra till att säkra en smidig integrering i EU av de länder som slutit associeringsavtal. 
Dessutom fastställs en liknande uppgift för byrån i EU:s avtal med tredjeländer (artikel 3.4 i 
kommissionens förslag), särskilt länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, 
bland annat en villkorsklausul rörande respekten för de mänskliga rättigheterna, det vill säga 
en klausul som skall tillämpas ömsesidigt.

Europaparlamentet är den institution som väljs direkt av folket och tillsammans med rådet 
övervakar det EU:s förbindelser med tredjeländer, och därmed måste parlamentet kunna 
utnyttja byråns tjänster och expertis för att kunna göra välgrundade bedömningar.

Stärkandet av byråns oberoende och dess ansvar gentemot gemenskapsinstitutionerna bör tas 
upp i samarbete med utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor och underutskottet för mänskliga rättigheter uppmanar därför 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 3, punkt 2

2. Byrån skall i sin verksamhet utgå från de 
grundläggande rättigheterna som de är 
definierade i artikel 6.2 i fördraget om 
Europeiska unionen och särskilt i 
Europeiska unionens stadga om 
grundläggande rättigheter som den 
proklamerades i Nice den 7 december 2000.

2. Byrån skall i sin verksamhet utgå från de 
grundläggande rättigheterna som de är 
definierade i artikel 6.2 i fördraget om 
Europeiska unionen och särskilt i 
Europeiska unionens stadga om 
grundläggande rättigheter som den 
proklamerades i Nice den 7 december 2000, 
och därvid ta vederbörlig hänsyn till 
befintliga internationella 
människorättsnormer, exempelvis de som 
tas upp i Europakonventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna och protokollen 
till denna.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att se till att bestämmelserna stämmer överens med de 
befintliga, grundläggande människorättsnormer som fastställts av Europarådet och som 
gäller i hela Europa.

Ändringsförslag 2
Artikel 3, punkt 3

3. Byrån skall i sin verksamhet undersöka 
situationen vad gäller grundläggande 
rättigheter i Europeiska unionen och dess 
medlemsstater när de genomför EU:s 
lagstiftning, utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 4, artikel 4.1 e och 
artiklarna 27 och 28.

3. Byrån skall i sin verksamhet undersöka 
hur de grundläggande rättigheterna
påverkas av den verksamhet som bedrivs av
Europeiska unionen och dess medlemsstater 
när de genomför EU:s lagstiftning, utan att 
det påverkar tillämpningen av punkt 4, 
artikel 4.1 e och artiklarna 27 och 28.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

I det framlagda ändringsförslaget a) åläggs byrån att undersöka samtliga situationer där EU 
och dess medlemsstater omfattas av gemenskapsrätten och därmed måste respektera de 
grundläggande rättigheterna, bland annat i den EU-externa politiken, och b) beskrivs 
räckvidden för byråns verksamhet när det gäller EU:s och dess medlemsstaters relevanta 
rättsliga verksamhet.

Ändringsförslag 3
Artikel 3, punkt 4

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 27 skall byrån på kommissionens 
begäran lämna information och analyser om 
grundläggande rättighetsfrågor som gäller 
tredjeländer med vilka gemenskapen har 
ingått associeringsavtal eller avtal som 
innehåller bestämmelser om respekt för 
mänskliga rättigheter, eller har påbörjat, 
eller avser att påbörja, förhandlingar om 
sådana avtal, särskilt med länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 27 skall byrån på rådets, 
kommissionens eller Europaparlamentets 
begäran, i den mån detta är relevant för 
genomförandet av EU:s politik, lämna 
information och analyser om grundläggande 
rättighetsfrågor som gäller tredjeländer, 
bland annat länder med vilka gemenskapen 
har ingått associeringsavtal eller avtal som 
innehåller bestämmelser om respekt för 
mänskliga rättigheter, eller har påbörjat, 
eller avser att påbörja, förhandlingar om 
sådana avtal, särskilt med länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken.

Motivering

Genom detta ändringsförslag åtgärdas ovannämnda brister genom att a) göra byrån ansvarig 
inför samtliga EU-institutioner (och inte bara kommissionen), b) sammankoppla byråns 
verksamhet med samtliga EU-åtgärder där respekten för de mänskliga rättigheterna är 
relevant, och c) därmed uppfylla det primära syftet med byrån, nämligen att tillhandahålla ett 
tidigt varningssystem i fråga om kränkningar av de mänskliga rättigheterna till följd av EU:s 
politik.

Ändringsförslag 4
Artikel 4, punkt 1, led i

i) öka samarbetet mellan det civila 
samhället, inbegripet icke-statliga 
organisationer, arbetsmarknadens parter, 
forskningscentrum och företrädare för 
behöriga offentliga myndigheter samt övriga 
personer eller organ som har att göra med 

i) öka samarbetet mellan det civila 
samhället, inbegripet icke-statliga 
organisationer, arbetsmarknadens parter, 
forskningscentrum och företrädare för 
behöriga offentliga myndigheter samt övriga 
personer eller organ som har att göra med 
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grundläggande rättigheter, särskilt genom 
nätverksarbete och genom att främja dialog 
på europeisk nivå och där så är lämpligt 
delta i diskussioner och möten på nationell 
nivå,

grundläggande rättigheter, i synnerhet 
relevanta organ inom Europarådet, 
exempelvis dess kommissarie för mänskliga 
rättigheter, särskilt genom nätverksarbete 
och genom att främja dialog på europeisk 
nivå och där så är lämpligt delta i 
diskussioner och möten på nationell nivå,

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förbättra samordningen av byråns verksamhet med 
liknande verksamhet som för närvarande bedrivs inom Europarådet, för att på så sätt 
garantera samstämmighet och komplementaritet.

Ändringsförslag 5
Artikel 9

Byrån skall samordna sin verksamhet med 
Europarådets, särskilt vad gäller dess årliga 
arbetsprogram, i enlighet med artikel 5. I 
detta syfte skall gemenskapen, i enlighet 
med det förfarande som anges i artikel 300 i 
fördraget, ingå ett avtal med Europarådet för 
att inrätta ett nära samarbete mellan detta 
och byrån. I avtalet skall ingå en skyldighet 
för Europarådet att utse en oberoende person 
till byråns styrelse i enlighet med artikel 11.

Byrån skall samordna sin verksamhet med 
Europarådets, bland annat vad gäller dess 
årliga arbetsprogram, i enlighet med 
artikel 5, för att undvika onödigt 
dubbelarbete i fråga om åtgärder som 
redan vidtagits av Europarådet. I detta syfte 
skall gemenskapen, i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 300 i 
fördraget, ingå ett avtal med Europarådet för 
att inrätta ett nära samarbete mellan detta 
och byrån. I avtalet skall ingå en skyldighet 
för Europarådet att utse en oberoende person 
till byråns styrelse i enlighet med artikel 11, 
och byråns direktion, i enlighet med 
artikel 12.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att a) förbättra bestämmelserna för att undvika dubbelarbete 
i fråga om Europarådets verksamhet, och b) ge Europarådet en representation i byrån 
motsvarande den som Europarådet redan har i det europeiska centrumet för övervakning av 
rasism och främlingsfientlighet, för att på så sätt tillhandahålla en praktisk mekanism som 
gör det lättare att undvika dubbelarbete i fråga om Europarådets arbete och garantera 
samstämmighet och komplementaritet.

Ändringsförslag 6
Artikel 11, punkt 6
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6. Styrelsens beslut skall fattas med en enkel 
majoritet av antalet avgivna röster, utom vad 
gäller de beslut som anges i punkterna a, c, d 
och e i punkt 4, för vilka två tredjedels 
majoritet av samtliga ledamöter krävs. 
Ordföranden skall ha utslagsröst. Den person 
som Europarådet utser får endast rösta om 
besluten i punkt a och b i punkt 4.

6. Styrelsens beslut skall fattas med en enkel 
majoritet av antalet avgivna röster, utom vad 
gäller de beslut som anges i punkterna a, c, d 
och e i punkt 4, för vilka två tredjedels 
majoritet av samtliga ledamöter krävs. 
Ordföranden skall ha utslagsröst. Den person 
som Europarådet utser får endast rösta om 
besluten i punkt c, d, e, f, h, i och j i punkt 
4.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ge den person som utses av Europarådet rösträtt i 
frågor såsom antagandet av slutsatser och yttranden om allmänna frågor, och om 
förfaranden, för att på så sätt förbättra samstämmigheten och komplementariteten med 
Europarådets normer och verksamhet.

Ändringsförslag 7
Artikel 12, punkt 1

1. Styrelsen skall bistås av en direktion. 
Direktionen skall utgöras av styrelsens 
ordförande och vice ordförande samt två 
företrädare för kommissionen.

1. Styrelsen skall bistås av en direktion. 
Direktionen skall utgöras av styrelsens 
ordförande och vice ordförande, den person 
som Europarådet utser till styrelsen samt 
två företrädare för kommissionen.

Motivering

Detta ändringsförslag har samma syfte som ändringsförslag 5, 6 och 7.


