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LYHYET PERUSTELUT

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
vahvistetaan oikeudet, jotka perustuvat 
erityisesti jäsenvaltioille yhteisiin 
valtiosääntöperinteisiin ja kansainvälisiin 
velvoitteisiin, Euroopan unionista tehtyyn 
sopimukseen ja yhteisöjen 
perussopimuksiin, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
eurooppalaiseen yleissopimukseen, yhteisön 
ja Euroopan neuvoston hyväksymiin 
sosiaalisiin peruskirjoihin sekä Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön.

(2) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
vahvistetaan oikeudet, jotka perustuvat 
erityisesti jäsenvaltioille yhteisiin 
valtiosääntöperinteisiin ja kansainvälisiin 
velvoitteisiin, kuten niihin, jotka juontavat 
Yhdistyneiden kansakuntien 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta 
julistuksesta, Euroopan unionista tehtyyn 
sopimukseen ja yhteisöjen 
perussopimuksiin, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
eurooppalaiseen yleissopimukseen, yhteisön 
ja Euroopan neuvoston hyväksymiin 
sosiaalisiin peruskirjoihin sekä Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden on 
yhteisön oikeutta soveltaessaan 
kunnioitettava perusoikeuksia.

(3) Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden on 
yhteisön oikeutta säätäessään ja 
soveltaessaan kunnioitettava perusoikeuksia.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Edellä esitetyn mukaisesti olisi 
perustettava olemassa olevan Euroopan 
rasismin ja muukalaisvihan 
seurantakeskuksen pohjalta Euroopan 
unionin perusoikeusvirasto, jonka tehtävänä 
olisi tarjota yhteisön toimielimille ja 
viranomaisille sekä jäsenvaltioille tietoja, 
neuvontaa ja asiantuntemusta 
perusoikeuksien alalla ja auttaa niitä tällä 
tavoin varmistamaan perusoikeuksien 
kunnioittaminen, kun ne toimivaltuuksiensa 
puitteissa toteuttavat toimia tai määrittelevät 
toimintalinjoja.

(7) Edellä esitetyn mukaisesti olisi 
perustettava olemassa olevan Euroopan 
rasismin ja muukalaisvihan 
seurantakeskuksen pohjalta Euroopan 
unionin perusoikeusvirasto, jonka tehtävänä 
olisi toimia kaiken Euroopan unionissa 
tehtävän ihmisoikeustyön yhteysyksikkönä
ja tarjota yhteisön toimielimille ja 
viranomaisille sekä jäsenvaltioille tietoja, 
neuvontaa ja asiantuntemusta 
perusoikeuksien alalla ja auttaa niitä tällä 
tavoin varmistamaan perusoikeuksien 
kunnioittaminen, kun ne toimivaltuuksiensa 
puitteissa toteuttavat toimia tai määrittelevät 
toimintalinjoja.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Virastoa perustettaessa kiinnitetään 
huomiota Euroopan unionin 
sääntelyvirastojen toimintakehykseen, jota 
koskeva ehdotus sisältyi komission 
25 päivänä helmikuuta 2005 esittämään 
luonnokseen toimielinten väliseksi 
sopimukseksi1.

Poistetaan.

_________
1 KOM(2005)0059, 25.2.2005.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Viraston toiminnan olisi liityttävä 
perusoikeuksiin sellaisina kuin ne on 
määritelty Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa ja 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa. Viraston läheisen 
yhteyden perusoikeuskirjan olisi käytävä 
ilmi viraston nimestä. Viraston toiminnan 
aihealueet ja samalla viraston toiminnan 
rajat olisi määriteltävä monivuotisissa 

(9) Viraston toiminnan olisi liityttävä 
perusoikeuksiin sellaisina kuin ne on 
määritelty Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa ja 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa. Viraston läheisen 
yhteyden perusoikeuskirjaan olisi käytävä 
ilmi viraston nimestä. 
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puitteissa, sillä toimielimiin sovellettavien 
yleisten periaatteiden mukaisesti virastolla 
ei saa olla perusoikeuksia koskevaa omaa 
poliittista asialistaa.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Viraston olisi kerättävä objektiivisia, 
luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja 
perusoikeustilanteen kehityksestä, 
analysoitava tietoja ja pohdittava 
perusoikeuksien loukkaamisen syitä, 
seurauksia ja vaikutuksia sekä tutkittava 
esimerkkejä hyvistä käytänteistä 
perusoikeuskysymysten hoitamisessa. 
Verkostot ovat tehokas keino kerätä ja 
arvioida tietoja.

(10) Viraston olisi kerättävä objektiivisia, 
luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja 
perusoikeustilanteen kehityksestä, 
kehitettävä menetelmiä tietojen 
vertailukelpoisuuden, puolueettomuuden ja 
luotettavuuden parantamiseksi Euroopan 
tasolla, analysoitava tietoja ja pohdittava 
perusoikeuksien loukkaamisen syitä, 
seurauksia ja vaikutuksia sekä tutkittava 
esimerkkejä hyvistä käytänteistä 
perusoikeuskysymysten hoitamisessa. 
Perusoikeuksien alan kansallisten laitosten 
verkostot ja perustuslakituomioistuimien, 
korkeimpien oikeuksien, 
kansalaisjärjestöjen ja riippumattomien 
asiantuntijoiden verkostot voivat olla
tehokas keino kerätä ja arvioida tietoja.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Virastolla olisi oltava oikeus laatia 
yhteisön oikeuden soveltamisen yhteydessä 
lausuntoja unionin toimielimiä ja 
jäsenvaltioita varten joko viraston omasta 
aloitteesta tai Euroopan parlamentin, 
neuvoston tai komission pyynnöstä ilman, 
että tällä on vaikutusta
perustamissopimuksen mukaisiin 
oikeudellisiin ja lainsäädäntömenettelyihin.

(11) Virastolla olisi oltava oikeus laatia 
yhteisön oikeuden säätämisen ja
soveltamisen yhteydessä lausuntoja unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita varten joko 
viraston omasta aloitteesta tai Euroopan 
parlamentin, neuvoston tai komission 
pyynnöstä ilman, että tällä on sitovia 
vaikutuksia perustamissopimuksen 
mukaisiin oikeudellisiin ja 
lainsäädäntömenettelyihin.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Neuvostolla olisi oltava mahdollisuus (12) Euroopan parlamentilla, neuvostolla, 



PE 369.971v01-00 6/25 PA\601634FI.doc

FI

pyytää virastolta teknistä apua Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 
nojalla aloitettujen menettelyjen
yhteydessä. 

komissiolla ja jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus pyytää virastolta teknistä apua 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
7 artiklan menettelyihin nähden ja niiden 
yhteydessä. 

Tarkistus 9
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Viraston olisi annettava vuosikertomus 
unionin perusoikeustilanteesta ja siitä, miten 
EU:n toimielimet, laitokset ja virastot sekä 
jäsenvaltiot yhteisön oikeutta soveltaessaan 
kunnioittavat perusoikeuksia. Lisäksi 
viraston olisi laadittava aihekohtaisia 
kertomuksia unionin politiikan kannalta 
erityisen tärkeistä asioista.

(13) Viraston olisi annettava Euroopan 
parlamentille neuvoston ja komission läsnä
ollessa vuosikertomus unionin 
perusoikeustilanteesta ja siitä, miten EU:n 
toimielimet, laitokset ja virastot sekä 
jäsenvaltiot yhteisön oikeutta säätäessään ja
soveltaessaan kunnioittavat perusoikeuksia. 
Lisäksi viraston olisi laadittava aihekohtaisia 
kertomuksia unionin politiikan kannalta 
erityisen tärkeistä asioista.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Viraston olisi toteutettava toimenpiteitä, 
joilla lisätään kansalaisten tietoa 
perusoikeuksista sekä mahdollisuuksista ja 
keinoista turvata nämä oikeudet. Virasto ei 
kuitenkaan käsittelisi yksittäisiä kanteluja.

(14) Viraston olisi toteutettava toimenpiteitä, 
joilla lisätään kansalaisten tietoa 
perusoikeuksista sekä mahdollisuuksista ja 
keinoista turvata nämä oikeudet. Virasto ei 
kuitenkaan käsittelisi yksittäisiä kanteluja.

Tarkistus 11
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Viraston olisi tehtävä mahdollisimman 
läheistä yhteistyötä kaikkien 
perusoikeuksien kannalta merkityksellisten 
yhteisön ohjelmien, laitosten ja virastojen 
sekä unionin elinten kanssa päällekkäisen 
työn välttämiseksi. Tämä koskee erityisesti 
tulevaa Euroopan tasa-arvoinstituuttia.

(15) Viraston olisi tehtävä mahdollisimman 
läheistä yhteistyötä kaikkien 
perusoikeuksien kannalta merkityksellisten 
yhteisön ohjelmien, laitosten ja virastojen 
sekä unionin elinten kanssa päällekkäisen 
työn välttämiseksi. Tämä koskee erityisesti
Euroopan tasa-arvoinstituuttia.

Tarkistus 12
Johdanto-osan 16 kappale
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(16) Viraston olisi tehtävä läheistä 
yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa. 
Yhteistyöllä olisi varmistettava, ettei 
viraston ja Euroopan neuvoston toiminnassa 
esiinny päällekkäisyyksiä. Erityisesti olisi 
otettava käyttöön keinoja, joilla varmistetaan 
synergiaedut, kuten kahdenvälisen 
yhteistyösopimuksen tekeminen ja Euroopan 
neuvoston nimeämän riippumattoman 
henkilön osallistuminen viraston hallintoon 
samalla tavalla kuin nykyisen Euroopan 
rasismin ja muukalaisvihan 
seurantakeskuksen hallintoonkin. Kyseisen 
henkilön äänivalta olisi määriteltävä 
asianmukaisesti.

(16) Viraston olisi tehtävä läheistä 
yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa. 
Yhteistyöllä olisi varmistettava, ettei 
viraston ja Euroopan neuvoston toiminnassa 
esiinny päällekkäisyyksiä tai ristiriitaa. 
Erityisesti olisi otettava käyttöön keinoja, 
joilla varmistetaan synergiaedut ja 
käsitellään mahdollisia ristiriitoja, kuten 
kahdenvälisen yhteistyösopimuksen 
tekeminen ja Euroopan neuvoston nimeämän 
riippumattoman henkilön osallistuminen 
viraston hallintoon samalla tavalla kuin 
nykyisen Euroopan rasismin ja 
muukalaisvihan seurantakeskuksen 
hallintoonkin. Kyseisen henkilön äänivalta 
olisi määriteltävä asianmukaisesti.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 18 kappale

(18) Euroopan parlamentilla on tärkeä 
asema perusoikeuksien alalla. Sen olisi 
nimettävä yksi riippumaton henkilö 
viraston hallintoneuvostoon.

(18) Euroopan parlamentin olisi Euroopan 
kansalaisten suoraan valitsemana 
eurooppalaisena toimielimenä nimettävä 
hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Perustelu

Euroopan parlamentti tukee viraston legitimiteettiä, eikä sen rooli voisi missään olosuhteissa 
olla sama kuin kunkin yksittäisen jäsenvaltion rooli. Näin olisi kuitenkin, jos Euroopan 
parlamentti vain nimeää yhden hallintoneuvoston jäsenen.

Tarkistus 14
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Jotta voitaisiin varmistaa tehokas 
yhteistyö kaikkien sidosryhmien kanssa, 
olisi perustettava neuvoa-antava foorumi sen 
varmistamiseksi, että perusoikeuksien alalla 
aktiivisesti toimivat kansalaisyhteiskunnan 
eri ryhmät ovat moniarvoisesti edustettuina 
viraston hallintorakenteissa.

(19) Jotta voitaisiin varmistaa tehokas 
yhteistyö kaikkien sidosryhmien kanssa, 
olisi perustettava neuvoa-antava foorumi sen 
varmistamiseksi, että perusoikeuksien alalla 
aktiivisesti toimivat kansalaisyhteiskunnan 
eri ryhmät ja jäsenvaltioiden instituutiot 
ovat moniarvoisesti edustettuina viraston 
hallintorakenteissa.

Tarkistus 15
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Johdanto-osan 23 kappale

(23) Koska tämän asetuksen 
täytäntöönpanotoimenpiteet ovat 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY1

2 artiklassa tarkoitettuja laajakantoisia 
toimenpiteitä, niistä olisi päätettävä 
kyseisen päätöksen 5 artiklassa säädettyä 
sääntelymenettelyä käyttäen.

Poistetaan.

_________
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Tarkistus 16
Johdanto-osan 25 kappale

(25) Viraston toiminta perusoikeuksien 
kunnioittamisen varmistamiseksi yhteisön 
oikeuden puitteissa edistää todennäköisesti
yhteisön tavoitteiden saavuttamista. 
Perustamissopimuksessa ei ole muuta tämän 
asetuksen antamiseen valtuuttavaa 
määräystä kuin 308 artikla.

(25) Viraston toiminta perusoikeuksien 
kunnioittamisen varmistamiseksi yhteisön 
oikeuden puitteissa edistää erittäin 
merkittävästi yhteisön tavoitteiden 
saavuttamista. Perustamissopimuksessa ei 
ole muuta tämän asetuksen antamiseen 
valtuuttavaa määräystä kuin 308 artikla.

Tarkistus 17
Johdanto-osan 26 kappale

(26) Neuvostolla olisi oltava mahdollisuus 
tehdä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen VI osaston mukainen päätös, 
jolla virasto valtuutetaan harjoittamaan 
toimintaa myös kyseiseen osastoon 
kuuluvilla aloilla.

(26) Tähän asetukseen olisi liitettävä
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
VI osaston mukainen neuvoston päätös, jolla 
virasto valtuutetaan harjoittamaan toimintaa 
myös kyseiseen osastoon kuuluvilla aloilla.

Tarkistus 18
2 artikla

Viraston tavoitteena on tarjota yhteisön 
toimielimille, elimille, laitoksille ja 
virastoille sekä jäsenvaltioille yhteisön 
oikeuden soveltamisen yhteydessä 

Viraston tavoitteena on toimia kaiken 
Euroopan unionissa tehtävän 
ihmisoikeustyön yhteysyksikkönä ja tarjota 
yhteisön toimielimille, elimille, laitoksille ja 
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perusoikeuksia koskevaa neuvontaa ja 
asiantuntemusta ja auttaa niitä tällä tavoin 
varmistamaan perusoikeuksien 
kunnioittaminen, kun ne toimivaltuuksiensa 
puitteissa toteuttavat toimia tai määrittelevät 
toimintalinjoja.

virastoille sekä jäsenvaltioille yhteisön 
oikeuden säätämisen ja soveltamisen 
yhteydessä perusoikeuksia koskevaa 
neuvontaa ja asiantuntemusta ja auttaa niitä, 
kun ne toimivaltuuksiensa puitteissa 
toteuttavat toimia tai määrittelevät 
toimintalinjoja.

Tarkistus 19
3 artiklan 2 kohta

2. Viraston toiminta liittyy perusoikeuksiin 
sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 
2 kohdassa ja erityisesti Nizzassa 7 päivänä 
joulukuuta 2000 annetussa julistuksessa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjasta.

2. Viraston toiminta liittyy periaatteisiin ja 
perusoikeuksiin sellaisina kuin ne on 
määritelty Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa ja 
erityisesti Nizzassa 7 päivänä 
joulukuuta 2000 annetussa julistuksessa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjasta ottaen 
asianmukaisesti huomioon kansainväliset 
ihmisoikeusnormit, mukaan luettuina 
Euroopan neuvoston normit, jotka 
sisältyvät erityisesti ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
yleissopimukseen ja siihen liittyviin
pöytäkirjoihin.

Tarkistus 20
3 artiklan 3 kohta

3. Viraston toiminta keskittyy 
perusoikeustilanteeseen Euroopan unionissa 
ja sen jäsenvaltioissa niiden soveltaessa 
yhteisön oikeutta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan, 
4 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 27 ja 
28 artiklan soveltamista.

3. Viraston toiminta keskittyy ensisijaisesti 
perusoikeustilanteeseen Euroopan unionissa 
ja sen jäsenvaltioissa niiden säätäessä ja 
soveltaessa yhteisön oikeutta.

Euroopan unionin ulkopuolisten maiden 
perusoikeustilanne kuuluu viraston 
toimialaan siinä määrin ja niillä tavoin
kuin 4 kohdassa määritellään, 
assosiaationeuvoston 27 artiklan nojalla 
tekemien päätösten mukaisesti.
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Tarkistus 21
3 artiklan 4 kohta

4. Virasto toimittaa ja analysoi komission 
pyynnöstä perusoikeuskysymyksiä 
koskevia tietoja sellaisten yhteisön 
ulkopuolisten maiden osalta, joiden kanssa 
yhteisö on tehnyt assosiaatiosopimuksen 
tai jonkin muun sopimuksen, joka sisältää 
määräyksiä ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta, tai joiden kanssa se on 
aloittanut tai aikoo aloittaa neuvottelut 
tällaisen sopimuksen tekemisestä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 27 artiklan 
soveltamista. Tämä koskee erityisesti 
maita, joihin sovelletaan EU:n 
naapuruuspolitiikkaa.

4. Virasto toimittaa ja analysoi 
perusoikeuskysymyksiä koskevia tietoja
sellaisten yhteisön ulkopuolisten maiden
osalta, erityisesti niiden, joihin sovelletaan 
EU:n naapuruuspolitiikkaa, joiden kanssa 
yhteisö on tehnyt assosiaatiosopimuksen tai 
jonkin muun sopimuksen, joka sisältää 
määräyksiä ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta, tai joiden kanssa se on 
aloittanut tai aikoo aloittaa neuvottelut 
tällaisen sopimuksen tekemisestä, sekä 
sellaisten yhteisön ulkopuolisten maiden 
osalta, jotka ovat hakeneet unionin 
jäsenyyttä ja joiden kanssa yhteisö on 
aloittanut tai aikoo aloittaa neuvottelut. 
Virasto toimii näin yksinomaan Euroopan 
parlamentin, neuvoston tai komission 
pyynnöstä ja siinä määrin kuin asialla on 
merkitystä yhteisön politiikkojen 
hyväksymisen ja toimeenpanon kannalta.

Euroopan neuvoston toimet alalla otetaan 
huomioon työn päällekkäisyyden 
välttämiseksi edellä 9 artiklassa säädetyn 
mukaisesti.

Tarkistus 22
4 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) kerää, tallentaa, analysoi ja levittää 
merkityksellisiä, objektiivisia, luotettavia ja 
vertailukelpoisia tietoja, mukaan luettuina 
tutkimus- ja seurantatulokset, joita 
jäsenvaltiot, unionin toimielimet, yhteisön 
virastot, tutkimuskeskukset, kansalliset 
elimet, valtiosta riippumattomat järjestöt, 
keskeiset yhteisön ulkopuoliset maat ja 
kansainväliset järjestöt antavat sille tiedoksi;

(a) kerää, tallentaa, analysoi ja levittää 
merkityksellisiä, objektiivisia, luotettavia ja 
vertailukelpoisia tietoja, mukaan luettuina 
tutkimus- ja seurantatulokset, joita 
jäsenvaltiot, unionin toimielimet, yhteisön 
virastot, tutkimuskeskukset, kansalliset 
elimet, valtiosta riippumattomat järjestöt, 
keskeiset yhteisön ulkopuoliset maat ja 
kansainväliset järjestöt, erityisesti Euroopan 
neuvoston toimivaltaiset elimet, antavat sille 
tiedoksi;

Tarkistus 23
4 artiklan 1 kohdan d alakohta
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(d) joko omasta aloitteestaan tai Euroopan 
parlamentin, neuvoston tai komission 
pyynnöstä tekee johtopäätöksiä ja laatii
lausuntoja yleisistä aiheista unionin 
toimielimille ja jäsenvaltioille niiden 
soveltaessa yhteisön oikeutta;

(d) joko omasta aloitteestaan tai Euroopan 
parlamentin, neuvoston tai komission 
pyynnöstä laatii lausuntoja, johtopäätöksiä 
ja suosituksia yleisistä aiheista unionin 
toimielimille niiden säätäessä ja soveltaessa 
yhteisön oikeutta ja jäsenvaltioille niiden 
soveltaessa yhteisön oikeutta;

Tarkistus 24
4 artiklan 1 kohdan e alakohta

(e) antaa teknisen asiantuntemuksensa 
neuvoston käyttöön, jos neuvosto Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 
1 kohdan nojalla pyytää riippumattomia 
henkilöitä laatimaan kertomuksen tietyn 
jäsenvaltion tilanteesta tai saa 7 artiklan 
2 kohdan mukaisen ehdotuksen ja jos
neuvosto on Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 7 artiklan kyseisissä kohdissa 
määrätyn menettelyn mukaisesti pyytänyt 
virastolta mainittua teknistä 
asiantuntemusta;

(e) antaa teknisen asiantuntemuksensa
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
komission tai neuvoston käyttöön, jos 
kolmasosa jäsenvaltioista, Euroopan 
parlamentti, komissio tai neuvosto on 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
7 artiklan kyseisissä kohdissa määrättyjen
menettelyjen mukaisesti pyytänyt virastolta 
mainittua teknistä asiantuntemusta;

Tarkistus 25
4 artiklan 1 kohdan f alakohta

(f) julkaisee vuosikertomuksen 
perusoikeustilanteesta ja antaa esimerkkejä 
hyvistä käytänteistä;

(f) esittelee myöhemmin julkaistavan 
vuosikertomuksen perusoikeustilanteesta
Euroopan parlamentille, neuvoston ja 
Euroopan komission läsnä ollessa, ja antaa 
esimerkkejä hyvistä käytänteistä;

Tarkistus 26
4 artiklan 1 kohdan g alakohta

(g) julkaisee aihekohtaisia raportteja 
suorittamiensa analyysien, tutkimusten ja 
selvitysten pohjalta;

(g) julkaisee aihekohtaisia raportteja 
suorittamiensa analyysien, tutkimusten ja 
selvitysten pohjalta, mukaan lukien raportit
yhteisön lainsäädännön mahdollisista tai 
todellisista vaikutuksista 
perusoikeustilanteeseen valtioissa, jotka on 
määritelty 3 artiklan 3 kohdassa;
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Tarkistus 27
4 artiklan 2 kohta

2. Johtopäätökset, lausunnot ja 
kertomukset, joita virasto laatii 
suorittaessaan 1 kohdassa mainittuja 
tehtäviä, eivät koske perustamissopimuksen 
250 artiklassa tarkoitettujen komission 
ehdotusten laillisuutta, toimielinten 
lainsäädäntömenettelyjen aikana esittämien 
kantojen laillisuutta tai
perustamissopimuksen 230 artiklassa 
tarkoitettua säädösten laillisuutta. Niissä ei 
oteta kantaa siihen, onko jäsenvaltio jättänyt 
täyttämättä sille perustamissopimuksen 
mukaan kuuluvan velvollisuuden 
perustamissopimuksen 226 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla.

2. Kertomuksissa, lausunnoissa,
johtopäätöksissä tai suosituksissa, joita 
virasto laatii suorittaessaan 1 kohdassa 
mainittuja tehtäviä, ei rajoiteta 
toimivaltaisten viranomaisten huomioita 
mitä tulee perustamissopimuksen 
250 artiklassa tarkoitettujen komission 
ehdotusten laillisuuteen, toimielinten 
lainsäädäntömenettelyjen aikana esittämiin 
kantoihin ja perustamissopimuksen 
230 artiklassa tarkoitettuihin säädöksiin tai 
siihen, onko jäsenvaltio jättänyt täyttämättä 
sille perustamissopimuksen mukaan 
kuuluvan velvollisuuden 
perustamissopimuksen 226 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla. 

Tarkistus 28
5 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Komissio hyväksyy viraston monivuotiset 
puitteet 29 artiklan 2 kohdassa mainitun 
sääntelymenettelyn mukaisesti. Puitteista 
todetaan seuraavaa:

1. Virasto hyväksyy monivuotiset puitteet 
toiminnalleen. Puitteista todetaan seuraavaa:

Tarkistus 29
5 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) Niissä otetaan huomioon viraston 
taloudelliset ja henkilöresurssit.

Poistetaan.

Tarkistus 30
5 artiklan 1 kohdan e alakohta

e) Niihin sisältyy määräyksiä, joiden 
tarkoituksena on välttää päällekkäisyys 
muiden yhteisön elinten, laitosten ja 
virastojen toimeksiannon kanssa.

e) Niihin sisältyy määräyksiä, joiden 
tarkoituksena on välttää päällekkäisyys 
muiden yhteisön elinten, laitosten ja 
virastojen sekä Euroopan neuvoston 
toimeksiannon kanssa.
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Tarkistus 31
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

Ennen monivuotisten puitteiden 
hyväksymistä virasto kuulee luonnoksesta
Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja 
komissiota.

Tarkistus 32
5 artiklan 2 kohta

2. Virasto harjoittaa toimintaansa 
monivuotisissa puitteissa määritellyillä 
aihealueilla. Tämä ei kuitenkaan sulje pois 
viraston mahdollisuutta vastata Euroopan 
parlamentin, neuvoston tai komission 
3 artiklan 4 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan 
d ja e alakohdan nojalla esittämiin 
pyyntöihin, jotka eivät koske kyseisiä 
aihealueita, edellyttäen että viraston 
taloudelliset ja henkilöresurssit tämän 
sallivat.

2. Virasto harjoittaa toimintaansa 
monivuotisissa puitteissa määritellyillä 
aihealueilla. Tämä ei kuitenkaan sulje pois 
viraston mahdollisuutta vastata Euroopan 
parlamentin, neuvoston tai komission 
3 artiklan 4 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan 
d ja e alakohdan nojalla esittämiin 
pyyntöihin, jotka eivät koske kyseisiä 
aihealueita.

Tarkistus 33
5 artiklan 3 kohta

3. Virasto harjoittaa toimintaansa 
vuotuisen työohjelman pohjalta ottaen 
huomioon käytettävissä olevat taloudelliset 
ja henkilöresurssit.

Poistetaan.

Tarkistus 34
5 artiklan 4 kohta

4. Asetuksen 11 artiklan 4 kohdan 
a alakohdan mukaisesti hyväksyttävä 
vuotuinen työohjelma vastaa komission 
vuotuista työohjelmaa, tutkimustyö ja 
yhteisön tilasto-ohjelman puitteissa 
toteutettava tilastotyö mukaan luettuina.

Poistetaan.

Tarkistus 35
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6 artiklan 3 kohta

3. Virasto voi tehdä muiden organisaatioiden 
kanssa sopimuksia, etenkin 
alihankintasopimuksia, tehtävistä, jotka se 
päättää antaa niiden hoidettaviksi. Virasto 
voi myös myöntää avustuksia, joilla tuetaan 
erityisesti 8 ja 9 artiklassa mainittujen 
kansallisten, eurooppalaisten ja 
kansainvälisten järjestöjen yhteistyötä ja 
yhteisyrityksiä.

3. Virasto voi tehdä muiden organisaatioiden 
kanssa sopimuksia, etenkin 
alihankintasopimuksia, tehtävistä, jotka se 
päättää antaa niiden hoidettaviksi.

Tarkistus 36
7 artikla

Virasto huolehtii toiminnan 
koordinoinnista yhteisön elinten, laitosten ja 
virastojen kanssa. Yhteistyön ehdot 
määritellään tarvittaessa 
yhteisymmärryspöytäkirjoissa.

Neuvosto ja komissio määrittelevät puitteet 
tiedonvaihdolle viraston ja yhteisön elinten, 
laitosten ja virastojen välillä. Yhteistyön 
ehdot määritellään tarvittaessa 
yhteisymmärryspöytäkirjoissa.

Tarkistus 37
8 artiklan 1 kohta

1. Hoitaessaan tehtäviään virasto tekee 
yhteistyötä sellaisten julkisten laitosten ja 
valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa, 
jotka ovat toimivaltaisia 
perusoikeuskysymysten alalla joko 
jäsenvaltioissa tai Euroopan tasolla.

1. Hoitaessaan tehtäviään virasto tekee 
yhteistyötä sellaisten julkisten laitosten ja 
valtiosta riippumattomien järjestöjen, 
riippumattomien asiantuntijoiden sekä 
nykyisten verkostojen kanssa, jotka ovat 
toimivaltaisia perusoikeuskysymysten alalla 
joko jäsenvaltioissa tai Euroopan tasolla.

Tarkistus 38
8 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua yhteistyötä 
koskevien hallinnollisten järjestelyjen on 
oltava yhteisön oikeuden mukaisia, ja 
viraston hallintoneuvosto hyväksyy ne 
johtajan tekemän ehdotuksen pohjalta sen 
jälkeen, kun komissio on antanut asiasta 
lausunnon. Jos komissio on eri mieltä 
järjestelyistä, hallintoneuvosto ottaa ne 
uudelleen käsittelyyn ja hyväksyy järjestelyt 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua yhteistyötä 
koskevien hallinnollisten järjestelyjen on 
oltava yhteisön oikeuden mukaisia, ja 
viraston hallintoneuvosto hyväksyy ne 
johtajan tekemän ehdotuksen pohjalta sen 
jälkeen, kun komissio on antanut asiasta 
lausunnon.
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ja tarvittaessa muuttaa niitä kahden 
kolmasosan enemmistöllä.

Tarkistus 39
9 artikla

Virasto sovittaa toimintansa yhteen 
Euroopan neuvoston toiminnan kanssa 
erityisesti 5 artiklassa tarkoitetun vuotuisen 
työohjelmansa osalta. Sitä varten yhteisö 
tekee perustamissopimuksen 300 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti Euroopan 
neuvoston kanssa sopimuksen, jonka 
tarkoituksena on Euroopan neuvoston ja 
viraston välisen läheisen yhteistyön 
käynnistäminen. Sopimukseen sisältyy 
Euroopan neuvoston velvoite nimetä 
riippumaton henkilö viraston 
hallintoneuvostoon 11 artiklan mukaisesti.

Virasto sovittaa toimintansa yhteen 
Euroopan neuvoston toiminnan kanssa 
erityisesti 5 artiklassa tarkoitetun vuotuisen 
työohjelmansa osalta. Sitä varten yhteisö 
tekee perustamissopimuksen 300 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti Euroopan 
neuvoston kanssa kahdenkeskisen 
sopimuksen, jonka tarkoituksena on 
Euroopan neuvoston ja viraston välisen 
läheisen yhteistyön käynnistäminen. 
Sopimukseen sisältyvät muun muassa 
seuraavat seikat:

a) Euroopan neuvoston mahdollisuus 
nimetä ihmisoikeusvaltuutettunsa viraston 
hallintoneuvostoon 11 artiklan mukaisesti; 
b) viraston ja Euroopan neuvoston 
toimivaltaisten elinten välinen tehostettu 
yhteistyö, joka koskee niitä Euroopan 
unionin ulkopuolisia maita, jotka ovat 
Euroopan neuvoston jäseniä.

Tarkistus 40
10 artiklan otsikko, johdantokappale ja - a kohta

Viraston elimet Viraston virkamiehet ja hallintoelimet
Virastolla on: Virastolla on:

-a) puheenjohtaja, joka toimii
hallintoneuvoston puheenjohtajana;

Tarkistus 41
11 artiklan 1 kohta

1. Hallintoneuvosto koostuu seuraavista 
henkilöistä, joilla on asianmukainen 
kokemus perusoikeuksista ja julkisen 

1. Hallintoneuvosto koostuu seuraavista 
henkilöistä, joilla on asianmukainen 
kokemus perusoikeuksista ja julkisen 
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sektorin organisaatioiden hallinnoinnista: sektorin organisaatioiden hallinnoinnista:

a) yksi kunkin jäsenvaltion nimeämä 
riippumaton jäsen,

a) yksi kunkin jäsenvaltion nimeämä 
riippumaton jäsen, jolla on laaja kokemus; 
tämän jäsenen on täytettävä ehdottavan 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaiset 
nimittämisvaatimukset korkeimman
perustuslakituomioistuimen tai 
oikeudellisen elimen jäseneksi, 

b) yksi Euroopan parlamentin nimeämä 
riippumaton jäsen, 
c) yksi Euroopan neuvoston nimeämä 
riippumaton jäsen ja

c) Euroopan neuvoston edustaja, joka voi 
9 artiklan mukaisesti olla sen 
ihmisoikeusvaltuutettu, 

d) kaksi komission edustajaa. d) kaksi komission nimeämää henkilöä; 
toisen heistä on oltava komission nimeämä 
riippumaton henkilö, joka on valittu
sellaisten henkilöiden joukosta, joiden 
pätevyys ja kokemus perusoikeuksien alalla 
on tunnustettu ja myönnetty; toisen on 
oltava komission edustaja.

Edellä a kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä 
on oltava
– kokemusta erittäin vastuullisesta työstä 
riippumattoman kansallisen 
ihmisoikeuselimen hallinnossa tai
– muissa riippumattomissa laitoksissa tai 
elimissä hankittu laaja asiantuntemus 
perusoikeuskysymyksistä.
Kutakin hallintoneuvoston jäsentä voi 
edustaa varajäsen, joka täyttää edellä 
mainitut vaatimukset.
Virasto julkaisee verkkosivuillaan 
hallintoneuvoston jäsenluettelon ja pitää sen 
ajan tasalla.

Virasto julkaisee verkkosivuillaan 
hallintoneuvoston jäsenluettelon ja pitää sen 
ajan tasalla.

Tarkistus 42
11 artiklan 3 kohta

3. Hallintoneuvosto valitsee
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
kahden ja puolen vuoden mittaiseksi 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran.

3. Hallintoneuvostolla on puheenjohtaja ja
se valitsee varapuheenjohtajan kahden ja 
puolen vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, 
joka voidaan uusia kerran.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät 
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voi olla komission edustajia.
Kullakin hallintoneuvoston jäsenellä tai 
hänen poissa ollessaan varajäsenellä on 
yksi ääni.

Kullakin hallintoneuvoston jäsenellä on yksi 
ääni.

Tarkistus 43
11 artiklan 4 kohdan g alakohta

g) hyväksyy viraston työjärjestyksen 
johtajan esittämän luonnoksen pohjalta 
komission annettua lausuntonsa;

g) hyväksyy viraston työjärjestyksen 
johtajan esittämän luonnoksen pohjalta;

Tarkistus 44
11 artiklan 5 kohta

5. Hallintoneuvosto voi siirtää osan 
tehtävistään johtokunnalle, lukuun ottamatta 
4 kohdan a, b, c, d, g ja h alakohdassa 
mainittuja asioita.

5. Hallintoneuvosto voi siirtää osan 
tehtävistään johtokunnalle, lukuun ottamatta 
4 kohdan a, b, c, d, e, g ja h alakohdassa 
mainittuja asioita, ja kehottaa johtokuntaa 
suorittamaan määrättyjä tehtäviä.

Tarkistus 45
11 artiklan 6 kohta

6. Hallintoneuvosto tekee päätökset 
annettujen äänten yksinkertaisella 
enemmistöllä lukuun ottamatta 4 kohdan a, 
c, d ja e alakohdassa tarkoitettuja päätöksiä, 
joiden kohdalla edellytetään kahta 
kolmasosaa kaikista jäsenistä. 
Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten 
mennessä tasan. Euroopan neuvoston 
nimittämä henkilö voi äänestää ainoastaan
4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista 
päätöksistä.

6. Hallintoneuvosto tekee päätökset 
annettujen äänten yksinkertaisella 
enemmistöllä lukuun ottamatta 4 kohdan a, 
c, d ja e alakohdassa tarkoitettuja päätöksiä, 
joiden kohdalla edellytetään kahta 
kolmasosaa kaikista jäsenistä. 
Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten 
mennessä tasan. Euroopan neuvoston 
nimittämällä henkilöllä on oikeus 
osallistua neuvotteluihin ja keskusteluihin,
mutta hän ei saa äänestää 4 kohdan i ja 
j alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä.

Tarkistus 46
11 artiklan 7 kohta

7. Puheenjohtaja kutsuu hallintoneuvoston 
koolle kerran vuodessa, sanotun 

7. Puheenjohtaja kutsuu hallintoneuvoston 
koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
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kuitenkaan rajoittamatta ylimääräisiä 
kokouksia. Puheenjohtaja kutsuu koolle 
ylimääräisiä kokouksia joko omasta 
aloitteestaan tai kun vähintään kolmasosa 
hallintoneuvoston jäsenistä sitä pyytää.

Puheenjohtaja kutsuu hallintoneuvoston 
koolle myös omasta aloitteestaan tai
johtajan pyynnöstä taikka kun vähintään 
kolmasosa hallintoneuvoston jäsenistä sitä 
pyytää.

Tarkistus 47
11 artiklan 8 kohta

8. Euroopan tasa-arvoinstituutin johtaja voi 
osallistua tarkkailijana hallintoneuvoston 
kokouksiin. Muiden yhteisön virastojen ja 
unionin laitosten johtajat voivat myös 
osallistua tarkkailijoina hallintoneuvoston 
kokouksiin, jos johtokunta on lähettänyt 
niille kutsun.

8. Euroopan tasa-arvoinstituutin johtaja voi 
osallistua tarkkailijana hallintoneuvoston 
kokouksiin. Muiden yhteisön virastojen ja 
unionin laitosten johtajat sekä 
kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun ja Etyjin, edustajat
voivat myös osallistua tarkkailijoina 
hallintoneuvoston kokouksiin, jos 
hallintoneuvoston puheenjohtaja on 
lähettänyt niille kutsun.

Tarkistus 48
11 artiklan 8 a-c kohta (uusi)

8 a. Euroopan parlamentti nimittää 
viraston puheenjohtajana toimivan 
hallintoneuvoston puheenjohtajan 
komission ehdottamasta ja neuvoston 
hyväksymästä ehdokasluettelosta; 
ehdokkaat esittäytyvät parlamentin asiasta 
vastaavan valiokunnan 
kuulemistilaisuudessa. Puheenjohtajan 
nimittämisperusteena ovat henkilökohtaiset 
ansiot, kokemus perusoikeuksien alalla 
sekä hallinto- ja johtamistaidot. 
8 b. Puheenjohtajan toimikausi on viisi 
vuotta, ja se voidaan uusia kerran 
korkeintaan viideksi vuodeksi.

8 c. Puheenjohtaja on vastuussa:
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a) edellä 4 artiklassa lueteltujen tehtävien 
suorittamisesta;

b) viraston vuotuisen työohjelman 
valmistelusta ja täytäntöönpanosta;

c) viraston edustamisesta;

d) viraston työohjelman ja tarvittaessa 
vuosikertomuksen esittelemisestä 
parlamentin asiasta vastaavalle 
valiokunnalle ja valiokunnan jäsenten 
esittämiin kysymyksiin vastaamisesta. 

Tarkistus 49
12 artiklan 1 kohta

1. Hallintoneuvostoa avustaa johtokunta. 
Johtokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 
kaksi komission edustajaa.

1. Hallintoneuvostoa avustaa johtokunta, 
johon kuuluvat seuraavat kahdeksan 
jäsentä:

a) puheenjohtaja;
b) varapuheenjohtaja;
c) komission hallintoneuvostoon nimeämät 
kaksi henkilöä;
d) hallintoneuvoston keskuudestaan 
valitsemat kolme jäsentä;
e) Euroopan neuvoston edustaja, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 
6 kohdassa säädettyä äänestysrajoitusta.

Tarkistus 50
12 artiklan 2 kohta

2. Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan 
tarvittaessa koolle valmistelemaan 
hallintoneuvoston päätöksiä sekä 
avustamaan johtajaa ja antamaan tälle 
ohjeita. Se tekee päätökset yksinkertaisella 
enemmistöllä.

2. Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan 
tarvittaessa koolle valmistelemaan 
hallintoneuvoston päätöksiä sekä 
avustamaan johtajaa ja antamaan tälle 
ohjeita. Se tekee päätökset yksinkertaisella 
enemmistöllä, ja puheenjohtajan ääni 
ratkaisee.
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Perustelu

Tällä tarkistuksella johtokunnan kokoonpanosta tulee paljon tasapainoisempi: yksi Euroopan 
parlamentin valitsema jäsen, neljä jäsenvaltioiden valitsemaa jäsentä, kaksi Euroopan 
komission nimeämää jäsentä ja yksi Euroopan neuvoston edustaja.

Tarkistus 51
13 artiklan 1 kohta

1. Virastoa johtaa johtaja, jonka 
hallintoneuvosto nimittää komission 
ehdokasluettelon perusteella. Johtajan 
nimittämisperusteena ovat henkilökohtaiset 
ansiot, hallinto- ja johtamistaidot sekä 
kokemus perusoikeuksien alalla. Ennen 
nimittämistä hallintoneuvoston valitsema 
ehdokas voidaan kutsua antamaan asiasta 
vastaavalle Euroopan parlamentin 
valiokunnalle lausunto ja vastaamaan 
valiokunnan jäsenten kysymyksiin.

1. Virastoa johtaa johtaja, jonka 
hallintoneuvosto nimittää komission 
ehdokasluettelon perusteella. Johtajan 
nimittämisperusteena ovat henkilökohtaiset 
ansiot, hallinto- ja johtamistaidot sekä 
kokemus perusoikeuksien alalla. 

Tarkistus 52
13 artiklan 2 kohta

2. Johtajan toimikausi on viisi vuotta. 
Toimikautta voidaan komission 
ehdotuksesta ja arvioinnin jälkeen jatkaa 
kerran enintään viidellä vuodella. Komissio 
arvioi erityisesti ensimmäisellä 
toimikaudella saavutettuja tuloksia ja 
tuloksiin johtanutta toimintaa sekä viraston 
tehtäviä ja tarpeita tulevina vuosina.

2. Johtajan toimikausi on viisi vuotta. 
Komission lausunnon huomioon ottaen 
hallintoneuvosto voi jatkaa sitä kerran 
enintään viidellä vuodella. Lausunnossaan 
komissio arvioi erityisesti ensimmäisellä 
toimikaudella saavutettuja tuloksia ja 
tuloksiin johtanutta toimintaa sekä viraston 
tehtäviä ja tarpeita tulevina vuosina.

Tarkistus 53
13 artiklan 5 kohta

5. Hallintoneuvosto voi komission 
ehdotuksesta erottaa johtajan ennen 
toimikauden päättymistä.

5. Hallintoneuvosto voi erottaa johtajan 
ennen toimikauden päättymistä, jos johtaja 
ei enää täytä velvollisuuksiensa 
suorittamiseen vaadittavia edellytyksiä tai 
on syyllistynyt vakavaan rikkomukseen. 
Hallintoneuvosto toimii omasta 
aloitteestaan tai komission ehdotuksesta.
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Tarkistus 54
14 artiklan 2 kohta

2. Foorumin jäsenet valitaan avoimessa 
valintamenettelyssä, josta päättää 
hallintoneuvosto. Foorumissa voi olla 
jäseniä enintään 100. Heidän toimikautensa 
pituus on viisi vuotta, ja se voidaan uusia 
kerran.

2. Foorumin jäsenet valitaan avoimessa 
valintamenettelyssä, josta päättää 
hallintoneuvosto. Foorumissa voi olla 
jäseniä enintään 50. Heidän toimikautensa 
pituus on viisi vuotta, ja se voidaan uusia 
kerran.

Tarkistus 55
14 artiklan 6 kohta

6. Foorumin puheenjohtajana toimii viraston 
johtaja. Foorumi kokoontuu vuosittain tai 
hallintoneuvoston pyynnöstä. Sen 
toimintamenettelyt vahvistetaan viraston 
sisäisissä säännöissä ja julkistetaan.

6. Foorumin puheenjohtajana toimii viraston 
puheenjohtaja. Foorumi kokoontuu 
vuosittain tai hallintoneuvoston pyynnöstä. 
Sen toimintamenettelyt vahvistetaan viraston 
sisäisissä säännöissä ja julkistetaan.

Tarkistus 56
15 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Edellä 11 artiklan 1 kohdan a, b ja 
c alakohdan nojalla nimetyt
hallintoneuvoston jäsenet, johtaja ja 
foorumin jäsenet sitoutuvat toimimaan 
riippumattomasti. Tämän vuoksi he tekevät 
etunäkökohdistaan ilmoituksen, jossa he 
joko ilmoittavat, että heidän 
riippumattomuuttaan mahdollisesti 
heikentäviä etunäkökohtia ei ole, tai 
mainitsevat sellaiset välittömät tai välilliset 
etunäkökohdat, joiden voidaan katsoa 
heikentävän heidän riippumattomuuttaan.

Hallintoneuvoston jäsenet ja johtaja 
sitoutuvat toimimaan riippumattomasti. 
Tämän vuoksi he tekevät etunäkökohdistaan 
ilmoituksen, jossa he joko ilmoittavat, että 
heidän riippumattomuuttaan mahdollisesti 
heikentäviä etunäkökohtia ei ole, tai 
mainitsevat sellaiset välittömät tai välilliset 
etunäkökohdat, joiden voidaan katsoa 
heikentävän heidän riippumattomuuttaan.

Tarkistus 57
22 artiklan 4 kohta

4. Virasto on oikeudellisesti Euroopan 
rasismin ja muukalaisvihan 
seurantakeskuksen seuraaja. Se ottaa 
hoidettavakseen kaikki seurantakeskuksen 
lailliset oikeudet, oikeudelliset velvoitteet, 
taloudelliset sitoumukset ja vastuut. Virasto 

4. Virasto on oikeudellisesti Euroopan 
rasismin ja muukalaisvihan 
seurantakeskuksen seuraaja. Se ottaa 
hoidettavakseen kaikki seurantakeskuksen 
lailliset oikeudet, oikeudelliset velvoitteet, 
taloudelliset sitoumukset ja vastuut. 
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noudattaa työsopimuksia, jotka 
seurantakeskus on tehnyt ennen tämän 
asetuksen antamista.

Tarkistus 58
26 artiklan 3 kohta

3. Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta 
ratkaista virastoa vastaan nostetut kanteet 
perustamissopimuksen 230 tai 
232 artiklassa määrätyin edellytyksin.

3. Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta 
ratkaista luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden virastoa vastaan 
nostamat kanteet perustamissopimuksen 
230 artiklassa määrätyin edellytyksin.

Tarkistus 59
27 artiklan otsikko

Ehdokasmaiden ja tulevien ehdokasmaiden
osallistuminen

Ehdokasmaiden osallistuminen

Tarkistus 60
27 artiklan 2 kohta

2. Siinä tapauksessa niiden osallistumisen 
edellytyksistä määrätään 
assosiaationeuvoston päätöksellä. 
Päätöksessä on määriteltävä kyseiselle 
maalle tarjottava asiantuntija-apu ja 
neuvonta ja mainittava erityisesti, miten ja 
missä laajuudessa nämä maat osallistuvat 
viraston toimintaan. Lisäksi päätöksessä on 
säädettävä viraston tekemiin aloitteisiin 
osallistumisesta, kyseisten maiden 
rahoitusosuudesta ja henkilöstöstä. 
Päätöksen on oltava tämän asetuksen sekä 
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin 
sovellettavien henkilöstösääntöjen ja 
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön 
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 
mukainen. Päätöksessä on mainittava, että 
viraston toimintaan osallistuva maa voi 
nimetä riippumattoman henkilön, joka 
täyttää 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
mainitut vaatimukset, tarkkailijaksi 
hallintoneuvostoon ilman äänivaltaa.

2. Siinä tapauksessa niiden osallistumisen 
edellytyksistä määrätään 
assosiaationeuvoston päätöksellä. 
Päätöksessä on määriteltävä kyseiselle 
maalle tarjottava asiantuntija-apu ja 
neuvonta ja mainittava erityisesti, miten ja 
missä laajuudessa nämä maat osallistuvat 
viraston toimintaan. Lisäksi päätöksessä on 
säädettävä viraston tekemiin aloitteisiin 
osallistumisesta, kyseisten maiden 
rahoitusosuudesta ja henkilöstöstä. 
Päätöksen on oltava tämän asetuksen sekä 
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin 
sovellettavien henkilöstösääntöjen ja 
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön 
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 
mukainen. Päätöksessä voidaan mainita, 
että viraston toimintaan osallistuva maa voi 
nimetä riippumattoman henkilön, joka 
täyttää 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
mainitut vaatimukset, tarkkailijaksi 
hallintoneuvostoon ilman äänivaltaa.
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Tarkistus 61
27 artiklan 3 kohta

3. Virasto tarkkailee sen toimintaan tämän 
artiklan nojalla osallistuvien maiden 
perusoikeustilannetta siinä määrin kuin 
kussakin assosiaatiosopimuksessa 
määrätään. Asetuksen 4 ja 5 artiklaa 
sovelletaan vastaavasti tässä tarkoituksessa.

Poistetaan.

Tarkistus 62
29 artikla

1. Komissiota avustaa komitea, joka 
koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka 
puheenjohtajana on komission edustaja.

Poistetaan.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä kyseisen 
päätöksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
3. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa säädetty määräaika on yksi 
kuukausi.

Tarkistus 63
31 artiklan 3 kohta

3. Virasto teettää viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2009 viraston kolmen 
ensimmäisen toimintavuoden saavutuksia 
koskevan riippumattoman ulkopuolisen 
arvioinnin hallintoneuvoston yhdessä 
komission kanssa antaman toimeksiannon 
pohjalta. Arvioinnissa otetaan huomioon 
viraston tehtävät, työskentelytavat ja 
vaikutus perusoikeuksien suojeluun ja 
edistämiseen sekä analysoidaan tehtävien 
laajentamisen synergiaetuja ja taloudellisia 
vaikutuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon 
sekä yhteisön että jäsenvaltioiden tasolla 
toimivien sidosryhmien näkemykset.

3. Virasto teettää viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2009 viraston kolmen 
ensimmäisen toimintavuoden saavutuksia 
koskevan riippumattoman ulkopuolisen 
arvioinnin hallintoneuvoston yhdessä 
komission kanssa antaman toimeksiannon 
pohjalta. Arvioinnissa otetaan huomioon 
viraston tehtävät, työskentelytavat ja 
vaikutus perusoikeuksien suojeluun ja 
edistämiseen sekä analysoidaan tehtävien 
laajentamisen synergiaetuja ja taloudellisia 
vaikutuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon 
sekä yhteisön että jäsenvaltioiden tasolla 
toimivien sidosryhmien näkemykset.

Arvioinnissa pohditaan myös, olisiko Arvioinnissa pohditaan myös, olisiko 
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viraston tehtäviä, toimivaltuuksia, toiminta-
aloja tai rakennetta muutettava tai 
laajennettava tai olisiko erityisesti 
toteutettava sellaisia rakenteellisia 
muutoksia, joilla varmistettaisiin, että 
viraston toiminta on sääntelyvirastoja 
koskevien horisontaalisten sääntöjen 
mukaista heti niiden tultua voimaan.

viraston tehtäviä, toimivaltuuksia, toiminta-
aloja tai rakennetta muutettava tai 
laajennettava..


