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KORT BEGRUNDELSE

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder bekræfter 
rettighederne, som de bl.a. fremgår af 
medlemsstaternes fælles 
forfatningsmæssige traditioner og 
internationale forpligtelser, traktaten om 
Den Europæiske Union, 
fællesskabstraktaterne, den europæiske 
konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder , de socialpagter, som 
Fællesskabet og Europarådet har vedtaget, 
og De Europæiske Fællesskabers Domstols 
og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis.

(2) Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder bekræfter 
rettighederne, som de bl.a. fremgår af 
medlemsstaternes fælles 
forfatningsmæssige traditioner og 
internationale forpligtelser, såsom de 
forpligtelser, der er fastlagt i De Forenede 
Nationers verdenserklæring om 
menneskerettigheder, traktaten om Den 
Europæiske Union, fællesskabstraktaterne,
den europæiske konvention til beskyttelse 
af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder , de socialpagter, som 
Fællesskabet og Europarådet har vedtaget, 
og De Europæiske Fællesskabers Domstols 
og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis.

Ændringsforslag 2
Betragtning 3

(3) Fællesskabet og medlemsstaterne skal 
overholde de grundlæggende rettigheder, når 
de gennemfører fællesskabslov.

(3) Fællesskabet og medlemsstaterne skal 
overholde de grundlæggende rettigheder, når 
de vedtager og gennemfører fællesskabslov.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 3
Betragtning 7

(7) Det er derfor hensigtsmæssigt at oprette 
et europæisk agentur for grundlæggende
rettigheder baseret på det eksisterende 
Europæiske Observationscenter for Racisme 
og Fremmedhad for at tilvejebringe bistand 
og ekspertise til Fællesskabets og 
medlemsstaternes kompetente institutioner 
og myndigheder og bistå dem med fuldt at 
overholde de grundlæggende rettigheder, når 
de træffer foranstaltninger eller tager 
initiativer inden for deres respektive 
kompetenceområder.

(7) Det er derfor hensigtsmæssigt at oprette 
et europæisk agentur for grundlæggende 
rettigheder baseret på det eksisterende 
Europæiske Observationscenter for Racisme 
og Fremmedhad for at skabe et 
samlingspunkt for alt arbejde vedrørende 
menneskerettighederne i Den Europæiske 
Union og tilvejebringe bistand og ekspertise 
til Fællesskabets og medlemsstaternes 
kompetente institutioner og myndigheder og 
bistå dem med fuldt at overholde de 
grundlæggende rettigheder, når de træffer 
foranstaltninger eller tager initiativer inden 
for deres respektive kompetenceområder.

Ændringsforslag 4
Betragtning 8

(8) Ved oprettelsen af agenturet skal der 
tages behørigt hensyn til Kommissionens 
forslag til interinstitutionel aftale om 
rammer for europæiske reguleringsorganer 
af 25. februar 20051.

udgår

_____

1 KOM(2005)0059, 25.2.2005.

Ændringsforslag 5
Betragtning 9

(9) Agenturet bør i sit arbejde referere til 
grundlæggende rettigheder som defineret i 
artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Union, og som de bl.a. er fastsat 
i chartret om grundlæggende rettigheder. 
Den tætte forbindelse til chartret bør 
afspejles i agenturets navn. Agenturets 
arbejdsområder bør fastlægges i en flerårig 
ramme, der afgrænser agenturets arbejde, 
og som i overensstemmelse med de 
generelle institutionelle principper ikke bør 

(9) Agenturet bør i sit arbejde referere til 
grundlæggende rettigheder som defineret i 
artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Union, og som de bl.a. er fastsat 
i chartret om grundlæggende rettigheder. 
Den tætte forbindelse til chartret bør 
afspejles i agenturets navn.

  
1 KOM(2005) 59 endelig af 25.2.2005.
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sætte sin egen politiske dagsorden for 
grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 6
Betragtning 10

(10) Agenturet bør indsamle objektive, 
pålidelige og sammenlignelige oplysninger 
om udviklingen for grundlæggende 
rettigheder, analysere disse oplysninger 
med hensyn til krænkelser, følger og 
virkninger og undersøge eksempler på god 
praksis på disse områder. Netværk er 
effektive værktøjer, hvad angår aktiv 
indsamling af oplysninger og vurdering.

(10) Agenturet bør indsamle objektive, 
pålidelige og sammenlignelige oplysninger 
om udviklingen for grundlæggende 
rettigheder, udvikle metoder til forbedring 
af sammenligneligheden, objektiviteten og 
pålideligheden af data på europæisk plan 
og analysere disse oplysninger med hensyn 
til krænkelser, følger og virkninger og 
undersøge eksempler på god praksis på 
disse områder. Netværk mellem nationale 
institutioner inden for grundlæggende 
rettigheder samt netværk mellem 
forfatningsdomstole, øverste domstole, 
ngo'er og uafhængige eksperter kan 
udgøre effektive værktøjer, hvad angår 
aktiv indsamling af oplysninger og 
vurdering.

Ændringsforslag 7
Betragtning 11

(11) Agenturet bør kunne fremsætte 
udtalelser til EU-institutionerne og 
medlemsstaterne, når de gennemfører 
fællesskabsret, enten på eget initiativ eller 
efter anmodning fra Europa-Parlamentet, 
Rådet eller Kommissionen, uden at det 
berører de lovgivningsmæssige og retlige 
procedurer i traktaten.

(11) Agenturet bør kunne fremsætte 
udtalelser til EU-institutionerne og 
medlemsstaterne, når de vedtager og 
gennemfører fællesskabsret, enten på eget 
initiativ eller efter anmodning fra Europa-
Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, 
uden at det har bindende virkninger for de 
lovgivningsmæssige og retlige procedurer i 
traktaten.

Ændringsforslag 8
Betragtning 12

(12) Rådet bør have mulighed for at anmode 
agenturet om teknisk ekspertise inden for 
rammerne af den procedure, der kan indledes 
efter artikel 7 i traktaten om Den 
Europæiske Union.

(12) Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
have mulighed for at anmode agenturet om 
teknisk ekspertise med henblik på og inden 
for rammerne af den procedure, der kan 
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indledes efter artikel 7 i traktaten om Den 
Europæiske Union.

Ændringsforslag 9
Betragtning 13

(13) Agenturet fremlægger en årsrapport om 
situationen for grundlæggende rettigheder i 
Den Europæiske Union, hvad angår EU-
institutioners, organers og agenturers og 
medlemsstaters overholdelse af disse ved 
gennemførelsen af EU-ret. Endvidere bør 
agenturet udarbejde rapporter om emner af 
særlig betydning for EU's politikker.

(13) Agenturet fremlægger i nærværelse af 
Rådet og Kommissionen en årsrapport for 
Europa-Parlamentet om situationen for 
grundlæggende rettigheder i Den 
Europæiske Union, hvad angår EU-
institutioners, organers og agenturers og 
medlemsstaters overholdelse af disse ved 
vedtagelsen og gennemførelsen af EU-ret. 
Endvidere bør agenturet udarbejde rapporter 
om emner af særlig betydning for EU's 
politikker.

Ændringsforslag 10
Betragtning 14

(14) Agenturet bør træffe foranstaltninger 
for at øge offentlighedens bevidsthed om 
grundlæggende rettigheder og om 
muligheder og mekanismer til generelt at 
håndhæve dem uden selv at behandle 
individuelle klager.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 11
Betragtning 15

(15) Agenturet bør i så høj grad som muligt 
tage højde for alle relevante 
fællesskabsprogrammer, organer og 
agenturer og EU-organer for at undgå 
overlapning, navnlig hvad angår det 
kommende europæiske institut for 
ligestilling mellem mænd og kvinder.

(15) Agenturet bør i så høj grad som muligt 
tage højde for alle relevante 
fællesskabsprogrammer, organer og 
agenturer og EU-organer for at undgå 
overlapning, navnlig hvad angår det 
europæiske institut for ligestilling mellem 
mænd og kvinder.

Ændringsforslag 12
Betragtning 16

(16) Agenturet bør have et tæt samarbejde (16) Agenturet bør have et tæt samarbejde 
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med Europarådet. Dette samarbejde skal 
sikre, at man undgår overlapninger mellem 
agenturets og Europarådets aktiviteter, 
navnlig ved at udarbejde mekanismer, der 
skaber synergier, som f.eks. indgåelse af en 
bilateral samarbejdsaftale og deltagelse af en 
uafhængig person udpeget af Europarådet i 
agenturets ledelsesstrukturer med præcist 
definerede stemmerettigheder som i det 
nuværende Europæiske Observationscenter 
for Racisme og Fremmedhad.

med Europarådet. Dette samarbejde skal 
sikre, at man undgår overlapninger eller 
konflikt mellem agenturets og Europarådets 
aktiviteter, navnlig ved at udarbejde 
mekanismer, der skaber synergier og løser 
eventuelle uoverensstemmelser, som f.eks. 
indgåelse af en bilateral samarbejdsaftale og 
deltagelse af en uafhængig person udpeget af 
Europarådet i agenturets ledelsesstrukturer 
med præcist definerede stemmerettigheder 
som i det nuværende Europæiske 
Observationscenter for Racisme og 
Fremmedhad.

Ændringsforslag 13
Betragtning 18

(18) Europa-Parlamentet spiller en 
afgørende rolle inden for grundlæggende 
rettigheder. Det skal udpege en uafhængig 
person som medlem af agenturets 
bestyrelse.

(18) Som den EU-institution, der er direkte 
valgt af de europæiske borgere, bør Europa-
Parlamentet udpege formanden for 
bestyrelsen.

Begrundelse

Europa-Parlamentet bidrager til agenturets legitimitet, og dets rolle kan under ingen 
omstændigheder komme til at svare til de enkelte medlemsstaters rolle, hvilket ville være 
tilfældet, hvis Europa-Parlamentet blot udpeger et medlem mere af bestyrelsen.

Ændringsforslag 14
Betragtning 19

(19) Der bør inden for agenturets struktur 
oprettes et rådgivende forum for at sikre en 
pluralistisk repræsentation af de sociale 
kræfter i civilsamfundet, der er aktive inden 
for grundlæggende rettigheder, for at sikre et 
effektivt samarbejde med alle involverede 
parter.

(19) Der bør inden for agenturets struktur 
oprettes et rådgivende forum for at sikre en 
pluralistisk repræsentation af de sociale 
kræfter i civilsamfundet og de eksisterende 
institutioner i medlemsstaterne, der er 
aktive inden for grundlæggende rettigheder, 
for at sikre et effektivt samarbejde med alle 
involverede parter.

Ændringsforslag 15
Betragtning 23
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(23) Da gennemførelsesforanstaltningerne 
til denne forordning er generelle 
foranstaltninger, jf. artikel 2 i Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen , bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 
5 i nævnte afgørelse.

udgår

____

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Ændringsforslag 16
Betragtning 25

(25) Agenturets bidrag til at sikre fuld 
overholdelse af grundlæggende rettigheder 
inden for rammerne af fællesskabsretten vil 
kunne bidrage til at nå Fællesskabets mål. 
Traktaten indeholder ikke anden hjemmel 
for vedtagelsen af denne forordning end 
artikel 308.

(25) Agenturets bidrag til at sikre fuld 
overholdelse af grundlæggende rettigheder 
inden for rammerne af fællesskabsretten vil i 
meget høj grad bidrage til at nå 
Fællesskabets mål. Traktaten indeholder 
ikke anden hjemmel for vedtagelsen af 
denne forordning end artikel 308.

Ændringsforslag 17
Betragtning 26

(26) Rådet bør have mulighed for at vedtage
en afgørelse i medfør af afsnit VI i traktaten 
om Den Europæiske Union for at 
bemyndige agenturet til at udføre opgaver på 
de områder, der er omfattet af afsnit VI.

(26) Denne forordning bør ledsages af en 
afgørelse fra Rådet i medfør af afsnit VI i 
traktaten om Den Europæiske Union, der 
bemyndiger agenturet til at udføre opgaver 
på de områder, der er omfattet af afsnit VI.

Ændringsforslag 18
Artikel 2

Målet med agenturet er at tilvejebringe 
bistand og ekspertise til Fællesskabets og 
medlemsstaternes kompetente institutioner, 
organer, kontorer og agenturer og bistå dem 
med fuldt ud at overholde de 
grundlæggende rettigheder, når de træffer 
foranstaltninger eller tager initiativer inden 
for deres respektive kompetenceområder 

Målet med agenturet er, at det skal fungere 
som et samlingspunkt for alt arbejde 
vedrørende menneskerettighederne i Den 
Europæiske Union og tilvejebringe bistand 
og ekspertise til Fællesskabets og 
medlemsstaternes kompetente institutioner, 
organer, kontorer og agenturer, når de 
vedtager og gennemfører fællesskabsret, og 
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vedrørende grundlæggende rettigheder. bistå dem, når de træffer foranstaltninger 
eller tager initiativer inden for deres 
respektive kompetenceområder vedrørende 
grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 19
Artikel 3, stk. 2

2. Agenturet skal i sit arbejde referere til 
grundlæggende rettigheder som defineret i 
artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Union, og som de bl.a. er fastsat 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, der blev 
proklameret i Nice den 7. december 2000.

2. Agenturet skal i sit arbejde referere til 
principper og grundlæggende rettigheder 
som defineret i artikel 6, stk. 1, 2 og 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union, og 
som de bl.a. er fastsat i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, der blev proklameret i Nice den 
7. december 2000, med behørig 
hensyntagen til eksisterende internationale 
menneskerettighedsstandarder, herunder 
dem, der er fastlagt af Europarådet, 
navnlig i den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og 
protokollerne hertil.

Ændringsforslag 20
Artikel 3, stk. 3

3. Agenturet skal ved udførelsen af sin 
virksomhed beskæftige sig med situationen 
for de grundlæggende rettigheder i Den 
Europæiske Union og i medlemsstaterne, når 
de gennemfører fællesskabsret, uden at det 
berører bestemmelserne i det følgende 
stykke og i artikel 4, stk. 1, litra e), og artikel 
27 og 28.

3. Agenturet skal ved udførelsen af sin 
virksomhed primært beskæftige sig med 
situationen for de grundlæggende rettigheder 
i Den Europæiske Union og i 
medlemsstaterne, når de vedtager og 
gennemfører fællesskabsret, uden at det 
berører bestemmelserne i det følgende 
stykke og i artikel 4, stk. 1, litra e), og artikel 
27 og 28.

Agenturet skal også beskæftige sig med 
situationen for de grundlæggende 
rettigheder i tredjelande i det omfang og på 
de måder, der er fastlagt i stk. 4, og i 
overensstemmelse med de beslutninger, der 
træffes af associeringsråd i henhold til 
artikel 27. 
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Ændringsforslag 21
Artikel 3, stk. 4

4. Uden at det berører artikel 27 skal 
agenturet efter anmodning fra 
Kommissionen tilvejebringe oplysninger og 
analyser om grundlæggende rettigheder i 
tredjelande, med hvilke Fællesskabet har 
indgået associeringsaftaler eller aftaler, der 
indeholder bestemmelser om overholdelse af 
menneskerettigheder, eller med hvilke der er 
indledt eller forventes indledt forhandlinger 
om indgåelsen af sådanne aftaler, navnlig 
lande der er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik.

4. I det omfang det er relevant for 
vedtagelsen og gennemførelsen af EU's 
politikker, skal agenturet kun efter 
anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet 
eller Kommissionen tilvejebringe 
oplysninger og analyser om grundlæggende 
rettigheder i tredjelande, med hvilke 
Fællesskabet har indgået associeringsaftaler 
eller aftaler, der indeholder bestemmelser 
om overholdelse af menneskerettigheder, 
eller med hvilke der er indledt eller 
forventes indledt forhandlinger om 
indgåelsen af sådanne aftaler, navnlig lande 
der er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik, og for så vidt angår 
tredjelande, der har ansøgt om at blive 
medlem af EU, og som Fællesskabet har 
indledt eller planlægger at indlede 
forhandlinger med.

Der skal tages hensyn til alle Europarådets 
relevante aktiviteter for at undgå 
overlapning, som beskrevet i artikel 9.

Ændringsforslag 22
Artikel 4, stk. 1, litra a

a) indsamle, registrere, analysere og 
formidle relevante objektive, pålidelige og 
sammenlignelige oplysninger, herunder 
resultater af forskning og overvågning 
indsendt af medlemsstater, EU-
institutioner, fællesskabsagenturer, 
forskningscentre, nationale organer, ikke-
statslige organisationer, tredjelande og 
internationale organisationer

a) indsamle, registrere, analysere og 
formidle relevante objektive, pålidelige og 
sammenlignelige oplysninger, herunder 
resultater af forskning og overvågning 
indsendt af medlemsstater, EU-
institutioner, fællesskabsagenturer, 
forskningscentre, nationale organer, ikke-
statslige organisationer, tredjelande og 
internationale organisationer, navnlig af 
Europarådets kompetente organer

Ændringsforslag 23
Artikel 4, stk. 1, litra d

d) fremsætte konklusioner og udtalelser om 
generelle emner til EU-institutionerne og 
medlemsstaterne, når de gennemfører 

d) fremsætte udtalelser, konklusioner og
henstillinger om generelle emner til EU-
institutionerne, når de vedtager og 
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fællesskabsret, enten på eget initiativ eller 
efter anmodning fra Europa-Parlamentet, 
Rådet eller Kommissionen

gennemfører fællesskabsret, og 
medlemsstaterne, når de gennemfører 
fællesskabsret, enten på eget initiativ eller 
efter anmodning fra Europa-Parlamentet, 
Rådet eller Kommissionen

Ændringsforslag 24
Artikel 4, stk. 1, litra e

e) stille sin tekniske ekspertise til Rådets 
disposition, når Rådet i medfør af artikel 7, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Union anmoder uafhængige personer om 
at fremlægge en rapport om situationen i 
en given medlemsstat, eller når det 
forelægges et forslag efter artikel 7, stk. 2, 
og når Rådet i overensstemmelse med 
proceduren i de respektive stykker i artikel 
7 i traktaten om Den Europæiske Union har 
anmodet agenturet om teknisk ekspertise

e) stille sin tekniske ekspertise til 
medlemsstaternes, Europa-Parlamentets, 
Kommissionens eller Rådets disposition, når 
en tredjedel af medlemsstaterne, Europa-
Parlamentet, Kommissionen eller Rådet i 
overensstemmelse med procedurerne i de 
respektive stykker i artikel 7 i traktaten om 
Den Europæiske Union har anmodet 
agenturet om teknisk ekspertise

Ændringsforslag 25
Artikel 4, stk. 1, litra f

f) offentliggøre en årsrapport om situationen 
for grundlæggende rettigheder, der også 
giver eksempler på god praksis

f) forelægge i tilstedeværelse af Rådet og 
Kommissionen en årsrapport for Europa-
Parlamentet, , om situationen for 
grundlæggende rettigheder, der også giver 
eksempler på god praksis, og som 
efterfølgende offentliggøres

Ændringsforslag 26
Artikel 4, stk. 1, litra g

g) offentliggøre tematiske rapporter baseret 
på dets analyser, forskning og undersøgelser

g) offentliggøre tematiske rapporter baseret 
på dets analyser, forskning og undersøgelser, 
herunder rapporter om 
fællesskabslovgivningens potentielle eller 
reelle indvirkning på situationen for 
grundlæggende rettigheder i stater som 
defineret i artikel 3, stk. 3
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Ændringsforslag 27
Artikel 4, stk. 2

2. De konklusioner, udtalelser og rapporter, 
som agenturet udarbejder som led i 
udøvelsen af sine opgaver som nævnt i stk. 
1, skal ikke vedrøre spørgsmålet om 
lovligheden af forslag fra Kommissionen 
efter traktatens artikel 250, lovligheden af 
institutionernes holdninger under den 
lovgivningsmæssige procedure eller 
lovligheden af retsakter efter traktatens 
artikel 230. De skal ikke omhandle
spørgsmålet om, hvorvidt en medlemsstat 
ikke har overholdt en forpligtelse i henhold 
til traktaten, jf. traktatens artikel 226.

2. De rapporter, udtalelser, konklusioner
eller henstillinger, som agenturet udarbejder 
som led i udøvelsen af sine opgaver som 
nævnt i stk. 1, skal ikke berøre de 
kompetente myndigheders afgørelser 
vedrørende spørgsmålet om lovligheden af 
forslag fra Kommissionen efter traktatens 
artikel 250, lovligheden af institutionernes 
holdninger under den lovgivningsmæssige 
procedure og retsakter efter traktatens artikel 
230 eller spørgsmålet om, hvorvidt en 
medlemsstat ikke har overholdt en 
forpligtelse i henhold til traktaten, jf. 
traktatens artikel 226.

Ændringsforslag 28
Artikel 5, stk. 1, indledning

1. Kommissionen skal vedtage en flerårig 
ramme for agenturet i overensstemmelse 
med forskriftsproceduren i artikel 29, stk. 
2. Rammen skal

1. Agenturet skal vedtage en flerårig ramme 
for sin virksomhed. Rammen skal

Ændringsforslag 29
Artikel 5, stk. 1, litra d

d) tage behørigt hensyn til agenturets 
finansielle og menneskelige ressourcer, og

udgår

Ændringsforslag 30
Artikel 5, stk. 1, litra e

e) indeholde bestemmelser, der tager sigte 
på at undgå overlapninger i forhold til det 
mandat, der er tillagt andre af Fællesskabets 
organer, kontorer og agenturer.

e) indeholde bestemmelser, der tager sigte 
på at undgå overlapninger i forhold til det 
mandat, der er tillagt andre af Fællesskabets 
organer, kontorer og agenturer og 
Europarådet.

Ændringsforslag 31
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)
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Agenturet skal høre Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen om sit udkast, 
inden det vedtager den flerårige ramme.

Ændringsforslag 32
Artikel 5, stk. 2

2. Agenturet skal udføre opgaver inden for 
de arbejdsområder, der er fastsat i den 
flerårige ramme. Det berører ikke 
agenturets mulighed for under 
hensyntagen til dets finansielle og 
menneskelige ressourcer at efterkomme 
anmodninger fra Europa-Parlamentet, 
Rådet eller Kommissionen efter artikel 3, 
stk. 4, og artikel 4, stk. 1, litra d) og e), der 
falder uden for disse arbejdsområder.

2. Agenturet skal udføre opgaver inden for 
de arbejdsområder, der er fastsat i den 
flerårige ramme. Det berører ikke 
agenturets mulighed for at efterkomme 
anmodninger fra Europa-Parlamentet, 
Rådet eller Kommissionen efter artikel 3, 
stk. 4, og artikel 4, stk. 1, litra d) og e), der 
falder uden for disse arbejdsområder.

Ændringsforslag 33
Artikel 5, stk. 3

3. Agenturet skal udføre sine opgaver inden 
for rammerne af det årlige arbejdsprogram 
og under behørig hensyntagen til de 
disponible finansielle og menneskelige 
ressourcer.

udgår

Ændringsforslag 34
Artikel 5, stk. 4

4. Det årlige arbejdsprogram, der vedtages i 
overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, 
litra a), skal være i overensstemmelse med 
Kommissionens årlige arbejdsprogram, 
herunder hvad angår forskning og 
foranstaltninger på det statistiske område, 
der iværksættes som led i Fællesskabets 
statistiske program.

udgår

Ændringsforslag 35
Artikel 6, stk. 3

3. Agenturet kan indgå kontrakter, navnlig 
om underleverancer, med andre 

3. Agenturet kan indgå kontrakter, navnlig 
om underleverancer, med andre 
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organisationer for at få udført opgaver, som 
det måtte overdrage dem. Agenturet kan 
også yde støtte til at fremme 
hensigtsmæssigt samarbejde og joint 
ventures, bl.a. til nationale, europæiske og 
internationale organisationer, jf. artikel 8 
og 9.

organisationer for at få udført opgaver, som 
det måtte overdrage dem.

Ændringsforslag 36
Artikel 7

Agenturet skal sikre en hensigtsmæssig 
koordinering med de relevante 
fællesskabsorganer, kontorer og agenturer. 
Betingelserne for dette samarbejde 
fastlægges eventuelt i aftalememoranda.

Rådet og Kommissionen fastlægger 
rammerne for udvekslingen af 
oplysninger mellem agenturet og de 
relevante fællesskabsorganer, kontorer og 
agenturer. Betingelserne for dette 
samarbejde fastlægges eventuelt i 
aftalememoranda.

Ændringsforslag 37
Artikel 8, stk. 1

1. Ved udførelsen af sine opgaver 
samarbejder agenturet med statslige eller 
ikke-statslige organisationer og organer, 
der har kompetence inden for 
grundlæggende rettigheder i 
medlemsstaterne eller på europæisk niveau.

1. Ved udførelsen af sine opgaver 
samarbejder agenturet med statslige eller 
ikke-statslige organisationer og organer, 
uafhængige eksperter og eksisterende 
netværk, der har kompetence inden for 
grundlæggende rettigheder i 
medlemsstaterne eller på europæisk niveau.

Ændringsforslag 38
Artikel 8, stk. 2 

2. De administrative regler for det 
samarbejde, der er nævnt i stk. 1, skal være i 
overensstemmelse med fællesskabsretten og 
vedtages af bestyrelsen på grundlag af et 
udkast forelagt af direktøren og 
Kommissionens udtalelse herom. Hvis 
Kommissionen er uenig i disse regler, skal 
bestyrelsen tage dem op til fornyet 
behandling og vedtage dem med de 
nødvendige ændringer med et flertal på to 
tredjedele af alle medlemmer.

2. De administrative regler for det 
samarbejde, der er nævnt i stk. 1, skal være i 
overensstemmelse med fællesskabsretten og 
vedtages af bestyrelsen på grundlag af et 
udkast forelagt af direktøren og 
Kommissionens udtalelse herom. 
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Ændringsforslag 39
Artikel 9

Agenturet koordinerer sin virksomhed med 
Europarådets virksomhed, navnlig for så vidt 
angår det årlige arbejdsprogram i medfør af 
artikel 5. I den henseende skal Fællesskabet i 
overensstemmelse med proceduren i 
traktatens artikel 300 indgå en aftale med 
Europarådet med henblik på at indlede et tæt 
samarbejde mellem sidstnævnte og 
agenturet. Denne aftale skal fastslå
Europarådets forpligtelse til at udnævne en 
uafhængig person, der skal have sæde i 
agenturets bestyrelse i overensstemmelse 
med artikel 11.

Agenturet koordinerer sin virksomhed med 
Europarådets virksomhed, navnlig for så vidt 
angår det årlige arbejdsprogram i medfør af 
artikel 5. I den henseende skal Fællesskabet i 
overensstemmelse med proceduren i 
traktatens artikel 300 indgå en bilateral
aftale med Europarådet med henblik på at 
indlede et tæt samarbejde mellem 
sidstnævnte og agenturet. Denne aftale skal 
bl.a. omfatte:

a) Europarådets mulighed for at udnævne 
sin menneskerettighedskommissær til at
have sæde i agenturets bestyrelse i 
overensstemmelse med artikel 11

b) øget samarbejde mellem agenturet og 
Europarådets relevante organer i 
forbindelse med tredjelande, der er 
medlemmer af Europarådet.

Ændringsforslag 40
Artikel 10, overskrift og litra -a (nyt)

Agenturets organer Agenturets ledende organer

Agenturet består af: Agenturet består af:

-a) en formand, der leder bestyrelsen

Ændringsforslag 41
Artikel 11, stk. 1

1. Bestyrelsen består af personer med 
passende erfaring inden for området 
grundlæggende rettigheder og ledelse af 
offentlige organisationer fordelt som følger:

1. Bestyrelsen består af personer med 
passende erfaring inden for området 
grundlæggende rettigheder og ledelse af 
offentlige organisationer fordelt som følger:

a) en uafhængig person udpeget af hver 
medlemsstat

a) en uafhængig person med stor ekspertise 
udpeget af hver medlemsstat. Denne person 
skal i henhold til den nationale lovgivning i 
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den medlemsstat, der har udpeget 
personen, opfylde kravene for, at en person 
kan udpeges som medlem af dens højeste 
forfatningsdomstol eller retsinstans

b) en uafhængig person udpeget af 
Europa-Parlamentet
c) en uafhængig person udpeget af
Europarådet og

b) en repræsentant for Europarådet, som 
kan være dets højkommissær for 
menneskerettigheder i henhold til artikel 9

d) to repræsentanter for Kommissionen. c) to personer udpeget af Kommissionen. 
Den ene skal være en uafhængig person 
udpeget af Kommissionen blandt personer, 
hvis kompetence og ekspertise inden for 
grundlæggende rettigheder er almindeligt 
anerkendt. Den anden skal være en 
repræsentant for Kommissionen.

De personer, der er nævnt i litra a), skal 
være personer:
– med store ansvarsområder inden for 
ledelse af en uafhængig national 
menneskerettighedsorganisation, eller
– med stor erfaring inden for 
grundlæggende rettigheder erhvervet i 
andre uafhængige institutioner eller 
organer.
Medlemmerne af bestyrelsen kan lade sig 
repræsentere af en suppleant, der opfylder 
ovennævnte betingelser.
Listen over medlemmer af bestyrelsen skal 
offentliggøres og holdes ajour af agenturet 
på dettes netsted.

Listen over medlemmer af bestyrelsen skal 
offentliggøres og holdes ajour af agenturet 
på dettes netsted.

Ændringsforslag 42
Artikel 11, stk. 3

3. Bestyrelsen vælger en formand og en 
næstformand for en periode på to et halvt år, 
der kan forlænges en gang.

3. Bestyrelsen ledes af formanden og
vælger en næstformand for en periode på to 
et halvt år, der kan forlænges en gang.

Hverken formanden eller næstformanden 
kan være Kommissionens repræsentant.

Hvert medlem af bestyrelsen eller, ved 
medlemmets fravær suppleanten, har én 
stemme.

Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
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Ændringsforslag 43
Artikel 11, stk. 4, litra g

g) vedtage agenturets forretningsorden på 
grundlag af et udkast forelagt af direktøren 
og Kommissionens udtalelse herom

g) vedtage agenturets forretningsorden på 
grundlag af et udkast forelagt af direktøren 

Ændringsforslag 44
Artikel 11, stk. 5

5. Bestyrelsen kan uddelegere et hvilket som 
helst af sine ansvarsområder til 
forretningsudvalget, dog ikke emner, der 
falder ind under stk. 4, litra a), b), c), d), g) 
og h).

5. Bestyrelsen kan uddelegere et hvilket som 
helst af sine ansvarsområder til 
forretningsudvalget, dog ikke emner, der 
falder ind under stk. 4, litra a), b), c), d), e),
g) og h), og give instrukser til 
forretningsudvalget om at udføre særlige 
opgaver.

Ændringsforslag 45
Artikel 11, stk. 6

6. Bestyrelsens beslutninger træffes med 
simpelt flertal af de afgivne stemmer, bortset 
fra de beslutninger, der er nævnt i stk. 4, litra 
a), c) og d) og e), hvor der kræves et flertal 
på to tredjedele af alle medlemmer. 
Formandens stemme er udslagsgivende i 
tilfælde af stemmelighed. Den person, der er 
udpeget af Europarådet, kan kun deltage i 
afstemninger om beslutninger, der falder ind 
under stk. 4, litra a) og b).

6. Bestyrelsens beslutninger træffes med 
simpelt flertal af de afgivne stemmer, bortset 
fra de beslutninger, der er nævnt i stk. 4, litra 
a), c) og d) og e), hvor der kræves et flertal 
på to tredjedele af alle medlemmer. 
Formandens stemme er udslagsgivende i 
tilfælde af stemmelighed. Den person, der er 
udpeget af Europarådet, skal have ret til at 
deltage i drøftelser og forhandlinger, men 
ikke til at deltage i afstemninger om 
beslutninger, der falder ind under stk. 4, litra 
i) og j).

Ændringsforslag 46
Artikel 11, stk. 7

7. Formanden skal indkalde bestyrelsen én 
gang om året, således at der dog kan holdes 
yderligere ekstraordinære møder. 
Formanden indkalder til ekstraordinære 
møder på eget initiativ eller efter anmodning 
fra mindst en tredjedel af medlemmerne af 
bestyrelsen.

7. Formanden skal indkalde bestyrelsen 
mindst to gange om året. Formanden 
indkalder ligeledes bestyrelsen på eget 
initiativ eller efter anmodning fra direktøren 
eller mindst en tredjedel af dens 
medlemmer.
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Ændringsforslag 47
Artikel 11, stk. 8

8. Direktøren for det europæiske institut for 
ligestilling mellem mænd og kvinder kan 
deltage i bestyrelsens møder som observatør. 
Direktørerne for andre relevante 
fællesskabsagenturer og EU-organer kan 
også deltage som observatører, når de er 
inviteret af forretningsudvalget.

8. Direktøren for det europæiske institut for 
ligestilling mellem mænd og kvinder kan 
deltage i bestyrelsens møder som observatør. 
Direktørerne for andre relevante 
fællesskabsagenturer og EU-organer samt 
repræsentanter for internationale 
organisationer, såsom FN's højkommissær 
for menneskerettigheder og repræsentanter 
for OSCE, kan også deltage som 
observatører, når de er inviteret af 
bestyrelsens formand.

Ændringsforslag 48
Artikel 11, stk. 8 a, 8 b og 8 c (nye)

8a. Europa-Parlamentet udpeger 
formanden for bestyrelsen, som også er 
agenturets formand, på grundlag af en liste 
over ansøgere, som foreslås af 
Kommissionen og godkendes af Rådet; 
kandidaterne indkaldes til høring i Europa-
Parlamentets kompetente udvalg. 
Formanden udpeges på grundlag af 
personlige kvalifikationer og erfaring inden 
for grundlæggende rettigheder samt inden 
for administration og ledelse.
8b. Formanden vælges for en periode på 
fem år, og denne periode kan forlænges en 
gang med højst fem år.
8c. Formanden er ansvarlig for:
a) udførelsen af de opgaver, der er 
beskrevet i artikel 4
b) udarbejdelsen og gennemførelsen af 
agenturets årlige arbejdsprogram
c) repræsentation af agenturet
d) forelæggelsen af agenturets 
arbejdsprogram og eventuelle årsrapport 
for Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg samt besvarelse af spørgsmål, der 
stilles af udvalgsmedlemmerne.
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Ændringsforslag 49
Artikel 12, stk. 1

1. Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg. 
Forretningsudvalget består af formanden 
og næstformændene for bestyrelsen og to 
repræsentanter for Kommissionen.

1. Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg 
bestående af otte medlemmer som følger:

(a) formanden
(b) næstformanden
(c) de to personer, som Kommissionen har 
udpeget til bestyrelsen
(d) tre medlemmer valgt af bestyrelsen 
blandt dens medlemmer
(e) Europarådets repræsentant, uden at 
dette berører de begrænsninger i 
deltagelsen i afstemninger, der er fastsat i 
artikel 11, stk. 6.

Ændringsforslag 50
Artikel 12, stk. 2

2. Forretningsudvalget indkaldes af 
formanden, når det er nødvendigt for at 
forberede bestyrelsens beslutninger og bistå 
og rådgive direktøren. Det vedtager sine 
beslutninger med simpelt flertal.

2. Forretningsudvalget indkaldes af 
formanden, når det er nødvendigt for at 
forberede bestyrelsens beslutninger og bistå 
og rådgive direktøren. Det vedtager sine 
beslutninger med simpelt flertal, idet 
formandens stemme er udslagsgivende i 
tilfælde af stemmelighed.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag får forretningsudvalget en meget afbalanceret sammensætning: et 
medlem valgt af Europa-Parlamentet, fire medlemmer valgt af medlemsstaterne, to 
medlemmer udpeget af Kommissionen og en repræsentant for Europarådet.

Ændringsforslag 51
Artikel 13, stk. 1

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en 
liste over ansøgere, som foreslås af 
Kommissionen. Direktøren udnævnes på 

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en 
liste over ansøgere, som foreslås af 
Kommissionen. Direktøren udnævnes på 
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grundlag af erfaring og kvalifikationer inden 
for administration og forvaltning samt 
erfaring inden for grundlæggende 
rettigheder. Inden udnævnelsen kan den 
ansøger, bestyrelsen vælger, indkaldes til 
høring i Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg for at afgive en erklæring og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

grundlag af erfaring og kvalifikationer inden 
for administration og forvaltning samt 
erfaring inden for grundlæggende 
rettigheder. 

Ændringsforslag 52
Artikel 13, stk. 2

2. Direktøren udnævnes for en femårig 
periode. Efter forslag fra Kommissionen og 
efter evaluering kan denne periode 
forlænges en gang med højst fem år. 
Kommissionen skal i evalueringen bl.a. 
vurdere de resultater, der er opnået i den 
første periode, og den måde, de er opnået på, 
og agenturets opgaver og forpligtelser i de 
kommende år.

2. Direktøren udnævnes for en femårig 
periode. Bestyrelsen kan under 
hensyntagen til Kommissionens udtalelse
forlænge denne periode en gang med højst 
fem år. Kommissionen skal i sin udtalelse
bl.a. vurdere de resultater, der er opnået i 
den første periode, og den måde, de er 
opnået på, og agenturets opgaver og 
forpligtelser i de kommende år.

Ændringsforslag 53
Artikel 13, stk. 5

5. Direktøren kan efter forslag fra 
Kommissionen afskediges af bestyrelsen før 
mandatperiodens udløb.

5. Direktøren kan afskediges af bestyrelsen 
før mandatperiodens udløb, hvis han eller 
hun ikke længere opfylder betingelserne 
for udøvelse af sine forpligtelser, eller hvis 
han eller hun har gjort sig skyldig i en 
alvorlig forseelse. Bestyrelsen handler på 
eget initiativ eller efter forslag fra 
Kommissionen.

Ændringsforslag 54
Artikel 14, stk. 2 

2. Medlemmerne af forummet vælges ved en 
åben udvælgelsesmekanisme, som 
bestyrelsen fastsætter. Der kan højst vælges 
100 medlemmer. De udpeges for en fireårig 
periode, der kan forlænges én gang.

2. Medlemmerne af forummet vælges ved en 
åben udvælgelsesmekanisme, som 
bestyrelsen fastsætter. Der kan højst vælges 
50 medlemmer. De udpeges for en fireårig 
periode, der kan forlænges én gang.

Ændringsforslag 55
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Artikel 14, stk. 6

6. Forummet ledes af en direktør. Det 
mødes én gang om året eller på bestyrelsens 
anmodning. Procedurer for forummets 
virksomhed fastsættes i agenturets 
forretningsorden, der offentliggøres.

6. Forummet ledes af agenturets formand. 
Det mødes én gang om året eller på 
bestyrelsens anmodning. Procedurer for 
forummets virksomhed fastsættes i 
agenturets forretningsorden, der 
offentliggøres.

Ændringsforslag 56
Artikel 15, stk. 2, afsnit 2

Bestyrelsesmedlemmer udpeget efter artikel 
11, stk. 1, litra a), b) og c), direktøren og 
medlemmerne af forummet forpligter sig til 
at handle uafhængigt. De udfærdiger i den 
henseende en interesseerklæring, hvori de 
enten anfører, at de ikke har nogen 
interesser, der berører deres uafhængighed, 
eller nogen direkte eller indirekte interesser, 
der kan anses at berøre deres uafhængighed.

Bestyrelsesmedlemmerne og direktøren 
forpligter sig til at handle uafhængigt. De 
udfærdiger i den henseende en 
interesseerklæring, hvori de enten anfører, at 
de ikke har nogen interesser, der berører 
deres uafhængighed, eller nogen direkte eller 
indirekte interesser, der kan anses at berøre 
deres uafhængighed.

Ændringsforslag 57
Artikel 22, stk. 4

4. Agenturet erstatter i retlig henseende Det 
Europæiske Observationscenter for Racisme 
og Fremmedhad. Det overtager alle centrets 
retlige og finansielle forpligtelser. 
Ansættelseskontrakter indgået af centret 
før vedtagelse af denne forordning 
overholdes.

4. Agenturet erstatter i retlig henseende Det 
Europæiske Observationscenter for 
Racisme og Fremmedhad. Det overtager 
alle centrets retlige og finansielle 
forpligtelser. 

Ændringsforslag 58
Artikel 26, stk. 3

3. Domstolen har kompetence til at udtale 
sig om klager, der indbringes mod agenturet, 
på de betingelser, der er fastlagt i traktatens 
artikel 230 eller 232.

3. Domstolen har kompetence til at udtale 
sig om klager, der indbringes mod agenturet
af fysiske eller juridiske personer, på de 
betingelser, der er fastlagt i traktatens artikel 
230.

Ændringsforslag 59
Artikel 27, overskrift
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Deltagelse af kandidatlande eller 
potentielle kandidatlande

Deltagelse af kandidatlande

Ændringsforslag 60
Artikel 27, stk. 2

2. I det tilfælde skal de nærmere 
retningslinjer for denne deltagelse 
fastlægges ved en beslutning truffet af det 
relevante associeringsråd. Beslutningen skal 
præcisere, hvilken ekspertise og bistand det 
pågældende land skal tilbydes, og bl.a. 
fastsætte karakteren, omfanget og 
udformningen af disse landes deltagelse i 
agenturets arbejde, herunder bestemmelser 
om deltagelse i initiativer, der iværksættes af 
agenturet, og om finansielle bidrag og 
personale. Beslutningen skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning og med vedtægten for 
tjenestemænd ved De Europæiske 
Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de 
øvrige ansatte ved De Europæiske 
Fællesskaber. Beslutningen skal fastslå, at 
det deltagende land kan udpege en 
uafhængig person, der har de kvalifikationer, 
der kræves ifølge artikel 11, stk. 1, litra a), 
som observatør uden stemmeret til
bestyrelsen.

2. I det tilfælde skal de nærmere 
retningslinjer for denne deltagelse 
fastlægges ved en beslutning truffet af det 
relevante associeringsråd. Beslutningen skal 
præcisere, hvilken ekspertise og bistand det 
pågældende land skal tilbydes, og bl.a. 
fastsætte karakteren, omfanget og 
udformningen af disse landes deltagelse i 
agenturets arbejde, herunder bestemmelser 
om deltagelse i initiativer, der iværksættes af 
agenturet, og om finansielle bidrag og 
personale. Beslutningen skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning og med vedtægten for 
tjenestemænd ved De Europæiske 
Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de 
øvrige ansatte ved De Europæiske 
Fællesskaber. Beslutningen kan fastslå, at 
det deltagende land kan udpege en 
uafhængig person, der har de kvalifikationer, 
der kræves ifølge artikel 11, stk. 1, litra a), 
som observatør uden stemmeret til 
bestyrelsen.

Ændringsforslag 61
Artikel 27, stk. 3

3. Agenturet skal beskæftige sig med 
situationen for grundlæggende rettigheder i 
de lande, der deltager i overensstemmelse 
med denne artikel, i det omfang det er 
relevant for den pågældende 
associeringsaftale. Artikel 4 og 5 finder 
tilsvarende anvendelse i den henseende.

udgår

Ændringsforslag 62
Artikel 29
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1. Kommissionen bistås af et udvalg, der 
består af repræsentanter for 
medlemsstaterne, og som har 
Kommissionens repræsentant som 
formand.

udgår

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF 
i overensstemmelse med samme afgørelses 
artikel 7, stk. 3.
3. Det i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF omhandlede tidsrum er på en 
måned.

Ændringsforslag 63
Artikel 31, stk. 3

3. Senest den 31. december 2009 skal 
agenturet lade foretage en uafhængig ekstern 
evaluering af sine resultater på grundlag af 
retningslinjer, der fastlægges af bestyrelsen 
efter aftale med Kommissionen. Denne 
evaluering skal tage højde for agenturets 
opgaver, arbejdsmetoder og følgerne af 
agenturet, hvad angår beskyttelse og fremme 
af grundlæggende rettigheder, ligesom den 
skal omfatte en analyse af synergieffekterne 
og de finansielle følger af en eventuel 
udvidelse af arbejdsopgaverne. I 
evalueringen tages der hensyn til de berørte 
parters synspunkter både på fællesskabsplan 
og på nationalt plan.

3. Senest den 31. december 2009 skal 
agenturet lade foretage en uafhængig ekstern 
evaluering af sine resultater på grundlag af 
retningslinjer, der fastlægges af bestyrelsen 
efter aftale med Kommissionen. Denne 
evaluering skal tage højde for agenturets 
opgaver, arbejdsmetoder og følgerne af 
agenturet, hvad angår beskyttelse og fremme 
af grundlæggende rettigheder, ligesom den 
skal omfatte en analyse af synergieffekterne 
og de finansielle følger af en eventuel 
udvidelse af arbejdsopgaverne. I 
evalueringen tages der hensyn til de berørte 
parters synspunkter både på fællesskabsplan 
og på nationalt plan.

Evalueringen skal også indeholde en 
vurdering af et eventuelt behov for at ændre 
eller udvide agenturets opgaver, beføjelser, 
arbejdsområder eller struktur, herunder 
særlige strukturelle ændringer, der er 
nødvendige for at sikre overensstemmelse 
med horisontale regler for 
reguleringsorganer, når de træder i kraft.

Evalueringen skal også indeholde en 
vurdering af et eventuelt behov for at ændre 
eller udvide agenturets opgaver, beføjelser, 
arbejdsområder eller struktur.


