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MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja  az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

(2) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
megerősíti azon jogokat, melyek különösen 
a tagállamok közös alkotmányos 
hagyományaiból és nemzetközi 
kötelezettségeiből, az Európai Unióról szóló 
szerződésből és a közösségi szerződésekből, 
az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezményből, a 
Közösség és az Európa Tanács által 
elfogadott szociális chartából, továbbá az 
Európai Közösségek Bíróságának, valamint 
az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
esetjogából erednek.

(2) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
megerősíti azon jogokat, melyek különösen 
a tagállamok közös alkotmányos 
hagyományaiból és nemzetközi 
kötelezettségeiből, mint az ENSZ Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozatából, az 
Európai Unióról szóló szerződésből és a 
közösségi szerződésekből, az emberi jogok 
és alapvető szabadságok védelméről szóló
európai egyezményből, a Közösség és az 
Európa Tanács által elfogadott szociális 
chartából, továbbá az Európai Közösségek 
Bíróságának, valamint az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának esetjogából erednek.

Módosítás: 2
(3) preambulumbekezdés

(3) A Közösségnek, valamint a közösségi 
jog végrehajtása során a tagállamoknak 
tiszteletben kell tartaniuk az alapvető 
jogokat.

(3) A Közösségnek, valamint a közösségi 
jog elfogadása és végrehajtása során a 
tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az 
alapvető jogokat.

Módosítás: 3
(7) preambulumbekezdés

(7) Ennek megfelelően a Rasszizmus és 
Idegengyűlölet Európai 
Megfigyelőközpontjára épülve létre kell 

(7) Ennek megfelelően a Rasszizmus és 
Idegengyűlölet Európai 
Megfigyelőközpontjára épülve létre kell 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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hozni az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségét, hogy az a Közösség és 
tagállamai érdekelt intézményeit és 
hatóságait az alapvető jogokkal 
kapcsolatosan információkkal lássa el, 
valamint támogatást és szakmai segítséget 
nyújtson annak érdekében, hogy 
segítségükre legyen az alapvető jogok teljes 
mértékű tiszteletben tartásában, amikor 
hatáskörükön belül intézkedéseket hoznak 
vagy fellépéseiket meghatározzák.

hozni az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségét, hogy az az Európai Unióban 
zajló valamennyi emberi jogi munka 
központját alkossa, valamint a Közösség és 
tagállamai érdekelt intézményeit és 
hatóságait az alapvető jogokkal 
kapcsolatosan információkkal lássa el, 
valamint támogatást és szakmai segítséget 
nyújtson annak érdekében, hogy 
segítségükre legyen az alapvető jogok teljes 
mértékű tiszteletben tartásában, amikor 
hatáskörükön belül intézkedéseket hoznak 
vagy fellépéseiket meghatározzák.

Módosítás: 4
(8) preambulumbekezdés

(8) Az Ügynökség létrehozásakor megfelelő 
figyelmet kell fordítani az európai 
szabályozási ügynökségek 
keretszabályának, melyet a Bizottság a 
2005. február 25-i intézményközi 
megállapodástervezetben1 javasolt.

törölve

_____

1 COM(2005)59 végleges, 2005.2.25.

Módosítás: 5
(9) preambulumbekezdés

(9) Az Ügynökségnek a munkája során 
hivatkoznia kell az alapvető jogokra, 
ahogyan azokat az Európai Unióról szóló 
szerződés 6. cikkének (2) bekezdése 
meghatározza, és mindenekelőtt az Alapjogi 
Charta rögzíti. Az Ügynökség nevének ki 
kell fejeznie a Chartával fennálló szoros 
kapcsolatot.

Az Ügynökség tematikus tevékenységi 
területeit egy többéves keretben kell 
meghatározni, így határolva le az 
Ügynökség munkáját, amelynek az 
általános intézményi elvekkel összhangban 
nem kell kidolgoznia saját politikai alapjogi 
programot.

(9) Az Ügynökségnek a munkája során 
hivatkoznia kell az alapvető jogokra, 
ahogyan azokat az Európai Unióról szóló 
szerződés 6. cikkének (2) bekezdése 
meghatározza, és mindenekelőtt az Alapjogi 
Charta rögzíti. Az Ügynökség nevének ki 
kell fejeznie a Chartával fennálló szoros 
kapcsolatot.
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Módosítás: 6
(10) preambulumbekezdés

(10) Az Ügynökségnek objektív, megbízható 
és összehasonlítható információkat kell 
gyűjtenie az alapvető jogok helyzetének 
fejlődéséről, ezen információkat elemeznie 
kell az alapvető jogok megsértésének okai, 
következményei és hatásai szempontjából, 
valamint meg kell vizsgálnia e kérdések 
kezelésének helyes gyakorlatait. A 
hálózatok kialakítása az aktív 
információgyűjtés és -elemzés hatékony 
eszköze.

(10) Az Ügynökségnek objektív, megbízható 
és összehasonlítható információkat kell 
gyűjtenie az alapvető jogok helyzetének 
fejlődéséről, módszereket kell kidolgoznia 
az adatok fokozottabb 
összehasonlíthatóságának, objektivitásának 
és megbízhatóságának biztosítására 
európai szinten, ezen információkat 
elemeznie kell az alapvető jogok 
megsértésének okai, következményei és 
hatásai szempontjából, valamint meg kell 
vizsgálnia e kérdések kezelésének helyes 
gyakorlatait. Az alapvető jogok területén 
működő nemzeti intézmények hálózatának, 
valamint alkotmánybíróságok, legfelső 
bíróságok, nem kormányzati szervezetek és 
független szakértők hálózatainak
kialakítása az aktív információgyűjtés és -
elemzés hatékony eszköze.

Módosítás: 7
(11) preambulumbekezdés

(11) A Szerződésben megállapított 
jogalkotási és bírósági eljárások sérelme 
nélkül, az Ügynökségnek biztosítani kell a 
jogot, hogy az uniós intézmények és – a 
közösségi jog végrehajtásával 
összefüggésben – a tagállamok számára 
véleményt nyilvánítson saját 
kezdeményezésére vagy az Európai 
Parlament, a Tanács illetve a Bizottság 
kérésére.

(11) Az Ügynökségnek biztosítani kell a 
jogot, hogy az uniós intézmények és – a 
közösségi jog elfogadásával és
végrehajtásával összefüggésben – a 
tagállamok számára véleményt nyilvánítson 
saját kezdeményezésére vagy az Európai 
Parlament, a Tanács illetve a Bizottság 
kérésére anélkül, hogy azok kötelező 
érvényű hatással lennének a Szerződésben 
megállapított jogalkotási és bírósági
eljárásokra.

Módosítás: 8
(12) preambulumbekezdés

(12) A Tanácsnak rendelkeznie kell a 
lehetőséggel, hogy az Európai Unióról szóló 

(12) Az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
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szerződés 7. cikke szerint megindított
eljárásokban az Ügynökség szakmai 
támogatását kérje.

tagállamoknak rendelkezniük kell a 
lehetőséggel, hogy az Európai Unióról szóló 
szerződés 7. cikke szerinti eljárások 
érdekében az Ügynökség szakmai 
támogatását kérje.

Módosítás: 9
(13) preambulumbekezdés

(13) Az Ügynökségnek évente jelentést kell 
benyújtania az alapvető jogok helyzetéről az 
Unióban, továbbá arról, hogy az EU 
intézményei, szervei és ügynökségei, 
valamint az uniós jog végrehajtása során a 
tagállamok hogyan tartják tiszteletben 
azokat. Továbbá az Ügynökségnek 
tematikus jelentéseket kell készítenie az 
uniós politikák vonatkozásában kiemelt 
jelentőségű témákban.

(13) Az Ügynökségnek évente jelentést kell 
tennie az Európai Parlamentnek, a Tanács 
és a Bizottság jelenlétében, az alapvető 
jogok helyzetéről az Unióban, továbbá arról, 
hogy az EU intézményei, szervei és 
ügynökségei, valamint az uniós jog 
elfogadása és végrehajtása során a 
tagállamok hogyan tartják tiszteletben 
azokat. Továbbá az Ügynökségnek 
tematikus jelentéseket kell készítenie az 
uniós politikák vonatkozásában kiemelt 
jelentőségű témákban.

Módosítás: 10
(14) preambulumbekezdés

(14) Az Ügynökségnek intézkedéseket kell 
tennie annak érdekében, hogy a nagy 
nyilvánosság még inkább tudatában legyen 
alapvető jogainak, valamint az azok 
kikényszerítésére általában rendelkezésre 
álló lehetőségeknek és különböző 
mechanizmusoknak, anélkül azonban, hogy 
maga az Ügynökség foglalkozna egyedi 
panaszokkal.

(14) Az Ügynökségnek intézkedéseket kell 
tennie annak érdekében, hogy a nagy 
nyilvánosság még inkább tudatában legyen 
az alapvető jogoknak, valamint az azok 
kikényszerítésére általában rendelkezésre 
álló lehetőségeknek és különböző 
mechanizmusoknak, anélkül azonban, hogy 
maga az Ügynökség foglalkozna egyedi 
panaszokkal.

Módosítás: 11
(15) preambulumbekezdés

(15) Az Ügynökségnek a lehető 
legszorosabban együtt kell működnie 
valamennyi érdekelt közösségi programmal, 
szervvel és ügynökséggel, valamint uniós 
szervvel a párhuzamos munkavégzés 
elkerülése érdekében, mindenekelőtt a 

(15) Az Ügynökségnek a lehető 
legszorosabban együtt kell működnie 
valamennyi érdekelt közösségi programmal, 
szervvel és ügynökséggel, valamint uniós 
szervvel a párhuzamos munkavégzés 
elkerülése érdekében, mindenekelőtt a 
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jövőbeni Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézete vonatkozásában.

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 
vonatkozásában.

Módosítás: 12
(16) preambulumbekezdés

(16) Az Ügynökségnek szorosan együtt kell 
működnie az Európa Tanáccsal. Ezen 
együttműködésnek biztosítania kell az 
Ügynökség és az Európa Tanács 
tevékenységei közötti átfedések elkerülését 
különösen a szinergiahatásokat biztosító 
mechanizmusok kialakításával, úgymint 
kétoldalú együttműködési megállapodás 
kötése, valamint az Európa Tanács által 
kinevezett független, megfelelően 
meghatározott szavazati joggal rendelkező 
személy részvétele az Ügynökség 
irányításában, az EUMC-ben jelenlegi 
gyakorlatával megegyezően.

(16) Az Ügynökségnek szorosan együtt kell 
működnie az Európa Tanáccsal. Ezen 
együttműködésnek biztosítania kell az 
Ügynökség és az Európa Tanács 
tevékenységei közötti átfedések és ellentétek 
elkerülését különösen a szinergiahatásokat 
biztosító és a lehetséges nézeteltérések 
kiküszöbölését szolgáló mechanizmusok 
kialakításával, úgymint kétoldalú 
együttműködési megállapodás kötése, 
valamint az Európa Tanács által kinevezett 
független, megfelelően meghatározott 
szavazati joggal rendelkező személy 
részvétele az Ügynökség irányításában, az 
EUMC-ben jelenlegi gyakorlatával 
megegyezően.

Módosítás: 13
(18) preambulumbekezdés

(18) Az Európai Parlament jelentős szerepet 
játszik az alapvető jogok területén. Ki kell 
neveznie egy független személyt az 
Ügynökség igazgatósága tagjának.

(18) Az igazgatóság elnökét az Európai 
Parlament, mint az európai polgárok által 
közvetlenül választott európai intézmény 
nevezi ki.

Indokolás

Az Európai Parlament hozzájárul az Ügynökség legitimitásához, és szerepét semmilyen 
körülmények között nem lehetne azonosítani az egyes tagállamok szerepével, ami abban az 
esetben történne meg, ha az Európai Parlament nevezné ki az igazgatóságnak még egy tagját.

Módosítás: 14
(19) preambulumbekezdés

(19) A valamennyi érdekelt féllel való 
hatékony együttműködés kialakítása céljából 
létre kell hozni egy konzultatív fórumot 
annak biztosítása érdekében, hogy a polgári 

(19) A valamennyi érdekelt féllel való 
hatékony együttműködés kialakítása céljából 
létre kell hozni egy konzultatív fórumot 
annak biztosítása érdekében, hogy a polgári 
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társadalom alapvető jogok területén 
tevékeny szociális szereplői pluralista 
képviselettel rendelkezzenek az Ügynökség 
struktúráiban.

társadalom és a tagállamok már meglévő 
intézményeinek alapvető jogok területén 
tevékeny szociális szereplői pluralista 
képviselettel rendelkezzenek az Ügynökség 
struktúráiban.

Módosítás: 15
(23) preambulumbekezdés

(23) Mivel az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedések a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozat1 2. cikke 
szerinti általános hatályú intézkedések, az 
ilyen intézkedéseket az említett határozat 5. 
cikkében előírt szabályozási eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

törölve

____

1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Módosítás: 16
(25) preambulumbekezdés

(25) Az Ügynökség hozzájárulása annak 
biztosításához, hogy az alapvető jogokat a 
közösségi jog keretében teljes mértékben 
tiszteletben tartsák, valószínűleg segíteni 
fogja a Közösség célkitűzéseinek 
megvalósítását. E rendelet elfogadásához a 
308. cikken kívül a Szerződés nem 
rendelkezik hatáskörökről.

(25) Az Ügynökség hozzájárulása annak 
biztosításához, hogy az alapvető jogokat a 
közösségi jog keretében teljes mértékben 
tiszteletben tartsák, jelentősen segíteni fogja 
a Közösség célkitűzéseinek megvalósítását.
E rendelet elfogadásához a 308. cikken kívül 
a Szerződés nem rendelkezik hatáskörökről.

Módosítás: 17
(26) preambulumbekezdés

(26) A Tanácsnak rendelkeznie kell azzal a 
lehetőséggel, hogy az Európai Unióról szóló 
szerződés VI. címe alapján elfogadjon egy 
olyan határozatot, amelyben felhatalmazza 
az Ügynökséget, hogy tevékenységeit az 
említett cím hatálya alá tartozó területeken is 

(26) Jelen rendeletet kísérnie kell egy, az 
Európai Unióról szóló szerződés VI. címe 
alapján elfogadott tanácsi határozatnak,
amely felhatalmazza az Ügynökséget, hogy 
tevékenységeit az említett cím hatálya alá 
tartozó területeken is folytassa.
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folytassa.

Módosítás: 18
2. cikk

Az Ügynökség célja, hogy a Közösség, 
valamint – a közösségi jog végrehajtásával 
összefüggésben – a tagállamok érintett 
intézményei, szervei, hivatalai és 
ügynökségei számára az alapvető jogokkal 
kapcsolatosan támogatást és szakmai 
segítséget nyújtson annak érdekében, hogy 
segítségükre legyen az alapvető jogok teljes 
mértékű tiszteletben tartásában, amikor 
hatáskörükön belül intézkedéseket hoznak 
vagy fellépéseiket meghatározzák.

Az Ügynökség célja, hogy az Európai 
Unióban zajló valamennyi emberi jogi 
munka központja legyen és hogy a 
Közösség, valamint – a közösségi jog 
elfogadásával és végrehajtásával 
összefüggésben – a tagállamok érintett 
intézményei, szervei, hivatalai és 
ügynökségei számára az alapvető jogokkal 
kapcsolatosan támogatást és szakmai 
segítséget nyújtson annak érdekében, hogy 
segítségükre legyen amikor hatáskörükön 
belül intézkedéseket hoznak vagy 
fellépéseiket meghatározzák.

Módosítás: 19
3. cikk (2) bekezdés

(2) Az Ügynökség feladatai ellátása során 
hivatkozik az alapvető jogokra, ahogyan 
azokat az Európai Unióról szóló szerződés 6. 
cikkének (2) bekezdése meghatározza, és 
mindenekelőtt a az Európai Unió 2000. 
december 7-én Nizzában kihirdetett Alapjogi 
Chartája rögzíti.

(2) Az Ügynökség feladatai ellátása során 
hivatkozik az elvekre és alapvető jogokra, 
ahogyan azokat az Európai Unióról szóló 
szerződés 6. cikkének (1), (2) és (3)
bekezdése meghatározza, és mindenekelőtt a 
az Európai Unió 2000. december 7-én 
Nizzában kihirdetett Alapjogi Chartája 
rögzíti, megfelelően figyelembe véve a 
meglévő nemzetközi emberi jogi normákat, 
többek között az Európa Tanács által 
különösen az Emberi Jogok Európai 
Egyezményében és annak jegyzőkönyveiben 
meghatározott előírásokat.

Módosítás: 20
3. cikk (3) bekezdés

(3) A (4) bekezdés, a 4. cikk (1) bekezdése 
e) pontja, valamint a 27. és a 28. cikk 
sérelme nélkül, tevékenységei ellátása során 
az Ügynökség figyelemmel kíséri az 
alapvető jogok helyzetét az Európai 

(3) Tevékenységei ellátása során az 
Ügynökség elsősorban figyelemmel kíséri 
az alapvető jogok helyzetét az Európai 
Unióban, valamint a közösségi jog 
elfogadásával és végrehajtásával 
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Unióban, valamint a közösségi jog 
végrehajtásával összefüggésben a 
tagállamokban.

összefüggésben a tagállamokban.

Az Ügynökség szintén figyelemmel kíséri az 
alapvető jogok helyzetét a harmadik 
országokban a (4) bekezdésben 
meghatározott mértékben és módon, 
valamint a Társulási Tanácsnak a 27. 
cikknek megfelelően hozott határozataival 
összhangban.

Módosítás: 21
3. cikk (4) bekezdés

(4) A 27. cikk sérelme nélkül az Ügynökség 
a Bizottság kérésére információkat 
szolgáltat és elemzéseket végez a 
kérelemben meghatározott alapjogi 
kérdésekben olyan harmadik országok –
különösen az európai 
szomszédságpolitikában érintett országok –
tekintetében, amelyekkel a Közösség 
társulási megállapodásokat vagy olyan 
megállapodásokat kötött, amelyek az emberi 
jogok tiszteletben tartására vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmaznak, vagy 
amelyekkel ilyen megállapodások 
megkötése érdekében tárgyalásokat kezdett 
vagy szándékozik kezdeni.

(4) Az Ügynökség csak az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság kérésére 
szolgáltat információkat és végez 
elemzéseket a kérelemben meghatározott 
alapjogi kérdésekben amennyiben ez az 
Európai Unió politikáinak elfogadása és 
végrehajtása szempontjából releváns olyan 
harmadik országok – különösen az európai 
szomszédságpolitikában érintett országok –
tekintetében, amelyekkel a Közösség 
társulási megállapodásokat vagy olyan 
megállapodásokat kötött, amelyek az emberi 
jogok tiszteletben tartására vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmaznak, vagy 
amelyekkel ilyen megállapodások 
megkötése érdekében tárgyalásokat kezdett 
vagy szándékozik kezdeni, valamint olyan 
harmadik országok tekintetében, amelyek 
európai uniós tagságra irányuló kérelmet 
adtak be, és amelyekkel a Közösség 
megkezdte, vagy meg fogja kezdeni a 
tárgyalásokat.
A párhuzamos munkavégzés elkerülése 
érdekében figyelembe kell venni az Európa 
Tanács vonatkozó tevékenységeit a 9. 
cikkben meghatározottak szerint.

Módosítás: 22
4. cikk (1) bekezdés a) pont

a) összegyűjti, tárolja, elemzi és terjeszti a 
tagállamok, az uniós intézmények, a 
közösségi ügynökségek, kutatóközpontok, 

a) összegyűjti, tárolja, elemzi és terjeszti a 
tagállamok, az uniós intézmények, a 
közösségi ügynökségek, kutatóközpontok, 
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nemzeti szervek, nem kormányzati 
szervezetek, valamint érintett harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek által 
közölt releváns, objektív, megbízható és 
összehasonlítható információkat és adatokat, 
ideértve a kutatások és megfigyelések 
eredményeit is;

nemzeti szervek, nem kormányzati 
szervezetek, valamint érintett harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek,
különösen az Európa Tanács illetékes 
testületei által közölt releváns, objektív, 
megbízható és összehasonlítható 
információkat és adatokat, ideértve a 
kutatások és megfigyelések eredményeit is;

Módosítás: 23
4. cikk (1) bekezdés d) pont

d) az uniós intézmények, valamint – a 
közösségi jog végrehajtásával 
összefüggésben – a tagállamok számára 
általános témákban következtetéseket és 
véleményeket dolgoz ki saját 
kezdeményezésére vagy az Európai 
Parlament, a Tanács, illetve a Bizottság 
kérésére.

d) az uniós intézmények, valamint – a 
közösségi jog elfogadásával és
végrehajtásával összefüggésben – a 
tagállamok számára általános témákban 
véleményeket, következtetéseket és 
ajánlásokat dolgoz ki saját 
kezdeményezésére vagy az Európai 
Parlament, a Tanács, illetve a Bizottság 
kérésére.

Módosítás: 24
4. cikk (1) bekezdés e) pont

e) szakértelmét a Tanács rendelkezésére 
bocsátja, amikor a Tanács az Európai 
Unióról szóló szerződés 7. cikkének (1) 
bekezdése alapján független személyeket 
kér fel arra, hogy készítsenek jelentést 
valamely tagállamban fennálló helyzetről, 
vagy amikor a 7. cikk (2) bekezdése szerinti 
javaslatot nyújtanak be hozzá, és a Tanács 
az Európai Unióról szóló szerződés 7. 
cikkének e bekezdései szerinti eljárásnak
megfelelően eljárva az Ügynökségtől ilyen 
szakmai támogatást kér;

e) szakértelmét a tagállamok, az Európai 
Parlament, a Bizottság vagy a Tanács 
rendelkezésére bocsátja, amikor a 
tagállamok egyharmada, az Európai 
Parlament, a Bizottság vagy a Tanács az 
Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének 
vonatkozó bekezdései szerinti eljárásoknak
megfelelően eljárva az Ügynökségtől ilyen 
szakmai támogatást kérnek;

Módosítás: 25
4. cikk (1) bekezdés f) pont

f) éves jelentést tesz közzé az alapvető jogok 
helyzetéről, a helyes gyakorlatokból vett 
példákra is rávilágítva;

f) éves jelentést tesz – amely később 
közzétételre kerül – az Európai 
Parlamentnek, a Tanács és az Európai 
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Bizottság jelenlétében, az alapvető jogok 
helyzetéről, a helyes gyakorlatokból vett 
példákra is rávilágítva;

Módosítás: 26
4. cikk (1) bekezdés g) pont

g) elemzései, kutatásai és adatfelvételei 
alapján tematikus jelentéseket tesz közzé;

g) elemzései, kutatásai és adatfelvételei 
alapján tematikus jelentéseket tesz közzé, 
beleértve azokat a jelentéseket, melyek a 
közösségi jognak az alapvető jogok 
helyzetére való hatásáról szólnak a 3 cikk.
(3) bekezdésében meghatározott 
államokban.

Módosítás: 27
4. cikk (2) bekezdés

(2) Az Ügynökség által az (1) bekezdésben 
említett feladatok végrehajtása során 
megfogalmazott következtetések, 
vélemények és jelentések nem vonatkoznak
a Bizottság által a Szerződés 250. cikke 
alapján benyújtott javaslatok 
jogszerűségének kérdésére, az intézmények 
jogalkotási eljárásokban hozott 
állásfoglalásaira, valamint az aktusok
jogszerűségének kérdésére a Szerződés 230. 
cikke értelmében. Nem foglalkoznak azon 
kérdéssel sem, hogy a Szerződés 226. cikke 
értelmében egy tagállam nem teljesítette a 
Szerződésből eredő valamely 
kötelezettségét.

(2) Az Ügynökség által az (1) bekezdésben 
említett feladatok végrehajtása során 
megfogalmazott jelentések, vélemények, 
következtetések vagy ajánlások nem 
alkotnak előzetes ítéletet az illetékes 
bizottság észrevételeiről a Bizottság által a 
Szerződés 250. cikke alapján benyújtott 
javaslatok jogszerűségének kérdésére
vonatkozóan, az intézmények jogalkotási 
eljárásokban hozott állásfoglalásai és
aktusai tekintetében a Szerződés 230. cikke 
értelmében vagy azon kérdés tekintetében, 
hogy a Szerződés 226. cikke értelmében egy 
tagállam nem teljesítette a Szerződésből 
eredő valamely kötelezettségét.

Módosítás: 28
5. cikk (1) bekezdés bevezető rész

(1) A Bizottság a 29. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási eljárással 
összhangban egy többéves keretet fogad el 
az Ügynökség számára. A keret:

(1) Az Ügynökség egy többéves keretet 
fogad el tevékenységei számára. A keret:
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Módosítás: 29
5. cikk (1) bekezdés d) pont

d) megfelelően figyelembe veszi az 
Ügynökség pénzügyi és humán 
erőforrásait; és

törölve

Módosítás: 30
5. cikk (1) bekezdés e) pont

e) rendelkezéseket tartalmaz a tematikus 
átfedések elkerülése érdekében más 
közösségi szervek, hivatalok és 
ügynökségek megbízatására figyelemmel.

e) rendelkezéseket tartalmaz a tematikus 
átfedések elkerülése érdekében más 
közösségi szervek, hivatalok és 
ügynökségek, és az Európa Tanács
megbízatására figyelemmel.

Módosítás: 31
5. cikk (1a) bekezdés (új)

A többéves keret elfogadása előtt az 
Ügynökség konzultál az Európai 
Parlamenttel, a Tanáccsal és a Bizottsággal 
annak tervezetéről.

Módosítás: 32
5. cikk (2) bekezdés

(2) Az Ügynökség a többéves keretben 
meghatározott tematikus területeken végzi 
feladatait. Ez nem érinti azt a lehetőséget, 
hogy az Ügynökség a 3. cikk (4) bekezdése, 
valamint a 4. cikk (1) bekezdésének d) és e) 
pontja értelmében az Európai Parlament, a 
Tanács vagy a Bizottság e tematikus 
területeket nem érintő megkereséseire 
válaszoljon, feltéve, hogy pénzügyi és 
humán erőforrásai ezt lehetővé teszik.

(2) Az Ügynökség a többéves keretben 
meghatározott tematikus területeken végzi 
feladatait. Ez nem érinti azt a lehetőséget, 
hogy az Ügynökség a 3. cikk (4) bekezdése, 
valamint a 4. cikk (1) bekezdésének d) és e) 
pontja értelmében az Európai Parlament, a 
Tanács vagy a Bizottság e tematikus 
területeket nem érintő megkereséseire 
válaszoljon.

Módosítás: 33
5. cikk (3) bekezdés

(3) Az Ügynökség az éves munkaprogramja 
alapján, valamint a rendelkezésre álló 

törölve
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pénzügyi és humán erőforrásokra 
figyelemmel végzi feladatait.

Módosítás: 34
5. cikk (4) bekezdés

(4) A 11. cikk (4) bekezdésének a) pontja 
alapján elfogadott éves munkaprogramnak 
összhangban kell lennie a Bizottság éves 
munkaprogramjával, ideértve a kutatási 
munkáit és a közösségi statisztikai program 
keretében tett statisztikai intézkedéseit is.

törölve

Módosítás: 35
6. cikk (3) bekezdés

(3) Az Ügynökség szerződéses 
kapcsolatokat alakíthat ki, különösen 
alvállalkozói megállapodásokat köthet más 
szervezetekkel a rájuk bízott feladatok 
elvégzése érdekében. Az Ügynökség a 
megfelelő együttműködés és a közös 
fellépések elősegítése érdekében támogatást 
is nyújthat, különösen a 8. és 9. cikkben 
említett nemzeti, európai és nemzetközi 
szervezeteknek.

(3) Az Ügynökség szerződéses 
kapcsolatokat alakíthat ki, különösen 
alvállalkozói megállapodásokat köthet más 
szervezetekkel a rájuk bízott feladatok 
elvégzése érdekében.

Módosítás: 36
7. cikk

Az Ügynökség tevékenységeit megfelelően 
egyezteti az érdekelt közösségi szervek, 
hivatalok és ügynökségek tevékenységeivel.
Az együttműködés feltételeit adott esetben 
szándéknyilatkozatban kell lefektetni.

A Tanács és a Bizottság meghatározza az 
Ügynökség és az érdekelt közösségi szervek, 
hivatalok és ügynökségek közötti 
információcsere keretrendszerét. Az 
együttműködés feltételeit adott esetben 
szándéknyilatkozatban kell lefektetni.

Módosítás: 37
8. cikk (1) bekezdés

(1) Feladatai elvégzése érdekében az 
Ügynökség együttműködik olyan 

(1) Feladatai elvégzése érdekében az 
Ügynökség együttműködik olyan 
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kormányzati és nem kormányzati 
szervezetekkel, valamint szervekkel, melyek
tagállami vagy európai szinten alapjogi 
kérdésekben hatáskörrel rendelkeznek.

kormányzati és nem kormányzati 
szervezetekkel és szervekkel, független 
szakértőkkel és meglévő hálózatokkal, 
amelyek tagállami vagy európai szinten 
alapjogi kérdésekben hatáskörrel 
rendelkeznek.

Módosítás: 38
8. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködés 
igazgatási szabályainak összhangban kell 
lenniük a közösségi joggal, és azokat az 
igazgatóság az igazgató által benyújtott 
tervezet alapján fogadja el azután, hogy a 
Bizottság arról véleményt nyilvánított.
Amennyiben a Bizottság e szabályokkal 
nem ért egyet, az igazgatóság újra 
megvizsgálja, szükség esetén módosítja, és 
az összes tag kétharmados többségével 
elfogadja azokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködés 
igazgatási szabályainak összhangban kell 
lenniük a közösségi joggal, és azokat az 
igazgatóság az igazgató által benyújtott 
tervezet alapján fogadja el azután, hogy a
Bizottság arról véleményt nyilvánított.

Módosítás: 39
9. cikk

Az Ügynökség tevékenységeit egyezteti az 
Európa Tanács tevékenységeivel, különösen 
a 5. cikk szerinti munkaprogramja 
tekintetében. A Közösség ennek érdekében a 
Szerződés 300. cikkében előírt eljárásnak 
megfelelően megállapodást köt az Európa 
Tanáccsal, hogy ez utóbbi és az Ügynökség 
között szoros együttműködést alakítsanak ki.
E megállapodás előírja az Európa Tanács 
kötelezettségét, hogy a 11. cikkel 
összhangban az Ügynökség igazgatóságába 
kinevezzen egy független személyt.

Az Ügynökség tevékenységeit egyezteti az 
Európa Tanács tevékenységeivel, különösen 
a 5. cikk szerinti munkaprogramja 
tekintetében. A Közösség ennek érdekében a 
Szerződés 300. cikkében előírt eljárásnak 
megfelelően kétoldalú megállapodást köt az 
Európa Tanáccsal, hogy ez utóbbi és az 
Ügynökség között szoros együttműködést 
alakítsanak ki. E megállapodás többek között 
előírja:

a) a lehetőséget az Európa Tanács számára, 
hogy a 11. cikkel összhangban az 
Ügynökség igazgatóságába kinevezze
emberi jogi biztosát;

b) a megerősített együttműködést az 
Ügynökség és az Európa Tanács releváns 
szervei között olyan harmadik országok 
vonatkozásában, amelyek az Európa 
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Tanács tagjai.

Módosítás: 40
10. cikk cím és bevezető rész

Az Ügynökség szervei

Az Ügynökség szervei a következők:

Az Ügynökség tisztviselői és irányító
szervei

Az Ügynökség szervei a következők:

-a) az igazgatóság elnökségét ellátó elnök;

Módosítás: 41
11. cikk (1) bekezdés

(1) Az igazgatóság az alapvető jogok, 
valamint a közszektor szervezeteinek 
irányítása terén megfelelő tapasztalattal 
rendelkező következő személyekből áll:

(1) Az igazgatóság az alapvető jogok, 
valamint a közszektor szervezeteinek 
irányítása terén megfelelő tapasztalattal 
rendelkező következő személyekből áll:

a) az egyes tagállamok által kinevezett egy-
egy független személy;

a) az egyes tagállamok által kinevezett, 
átfogó tapasztalattal bíró egy-egy független 
személy. E személynek a javaslattévő 
tagállam jogszabályai értelmében meg kell 
felelnie a legmagasabb alkotmánybíróság 
vagy bírói testület tagjaival szemben 
támasztott követelményeknek;

b) egy, az Európai Parlament által 
kinevezett független személy;
c) egy, az Európa Tanács által kinevezett 
független személy; és

c) az Európa Tanács képviselője, aki a 9. 
cikk alapján az Európa Tanács Emberi 
Jogi Főbiztosa;

d) a Bizottság két képviselője.

Az a) pontban említett személyek:
– egy független nemzeti emberi jogi 
intézmény irányításában felelősségteljes 
feladatokat látnak el; vagy
– az alapvető jogok területén más független 
intézményeknél vagy szerveknél alapos 
szakértelmet szereztek.

d) a Bizottság által kinevezett két személy.
Az egyik egy független személy, akit a 
Bizottság azon személyek közül nevez ki, 
akiknek az alapvető jogok terén szerzett 
szakértelme általánosan elismert. A másik a 
Bizottság egy képviselője.

Az igazgatóság valamennyi tagját 
képviselheti egy, a fenti követelményeknek 
megfelelő póttag.



PA\601634HU.doc PE 369.971v01-0017/24 PA\601634HU.doc

HU

Az Ügynökség az igazgatóság tagjainak 
listáját közzéteszi, és a honlapján 
rendszeresen frissíti.

Az Ügynökség az igazgatóság tagjainak 
listáját közzéteszi, és a honlapján 
rendszeresen frissíti.

Módosítás: 42
11. cikk (3) bekezdés

(3) Az igazgatóság két és fél évre 
megválasztja elnökét és alelnökét; a
megbízatás egyszer megújítható.

(3) Az igazgatóságot az elnök vezeti és két 
és fél éves időtartamra alelnököt választ, 
amely megbízatás egyszer megújítható.

Sem az elnök, sem az alelnök nem lehet a 
Bizottság képviselője.

Az igazgatóság minden tagja, illetve 
távollétében helyettese, egy szavazattal 
rendelkezik.

Az igazgatóság minden tagja egy szavazattal 
rendelkezik.

Módosítás: 43
11. cikk (4) bekezdés g) pont

g) elfogadja az Ügynökség eljárási 
szabályzatát az igazgató által benyújtott 
tervezet alapján azután, hogy a Bizottság 
arról véleményt nyilvánított;

g) elfogadja az Ügynökség eljárási 
szabályzatát az igazgató által benyújtott 
tervezet alapján;

Módosítás: 44
11. cikk (5) bekezdés

(5) A (4) bekezdés a), b), c), d), g) és h) 
pontjában említett feladatok kivételével az 
igazgatóság a végrehajtó bizottságra 
ruházhatja feladatait.

(5) A (4) bekezdés a), b), c), d), e), g) és h) 
pontjában említett feladatok kivételével az 
igazgatóság a végrehajtó bizottságra 
ruházhatja feladatait, és utasíthatja a 
végrehajtó bizottságot, hogy hajtson végre 
speciális feladatokat.

Módosítás: 45
11. cikk (6) bekezdés

(6) Az igazgatóság a határozatait a leadott 
szavazatok egyszerű többségével hozza, 
kivéve a (4) bekezdés a), c), d) és e) 
pontjában említett határozatokat, melyek 
esetén valamennyi tag kétharmados többsége 

(6) Az igazgatóság a határozatait a leadott 
szavazatok egyszerű többségével hozza, 
kivéve a (4) bekezdés a), c), d) és e) 
pontjában említett határozatokat, melyek 
esetén valamennyi tag kétharmados többsége 
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szükséges. Szavazategyenlőség esetén az 
elnök szavazata dönt. Az Európa Tanács 
által kinevezett személy csak a (4) bekezdés 
a) és b) pontjában említett határozatok 
meghozatalakor szavazhat.

szükséges. Szavazategyenlőség esetén az 
elnök szavazata dönt. Az Európa Tanács 
által kinevezett személy részt vehet az 
üléseken és a vitákban, de a (4) bekezdés i)
és j) pontjában említett határozatok 
meghozatalakor nem szavazhat.

Módosítás: 46
11. cikk (7) bekezdés

(7) A rendkívüli kiegészítő ülések sérelme 
nélkül az igazgatóságot évente egyszer az 
elnök hívja össze. Az elnök saját 
kezdeményezésére vagy az igazgatóság
tagjai egyharmadának kérésére rendkívüli 
üléseket hív össze.

(7) Az elnök évente legalább kétszer 
összehívja az igazgatóságot. Az elnök 
összehívhatja az igazgatóságot saját 
kezdeményezésére vagy az igazgató, illetve 
tagjai egyharmadának kérésére is.

Módosítás: 47
11. cikk (8) bekezdés

(8) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézetének igazgatója megfigyelőként részt 
vehet az igazgatóság ülésein. Más érdekelt 
közösségi ügynökségek és uniós szervek 
igazgatói az igazgatóság meghívására 
megfigyelőként szintén részt vehetnek az 
üléseken.

(8) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézetének igazgatója megfigyelőként részt 
vehet az igazgatóság ülésein. Más érdekelt 
közösségi ügynökségek és uniós szervek 
igazgatói, valamint nemzetközi szervezetek 
képviselői, mint például az ENSZ emberi 
jogi főbiztosa vagy az EBESZ képviselője az 
igazgatóság elnöke meghívására 
megfigyelőként szintén részt vehetnek az 
üléseken.

Módosítás: 48
11. cikk (8a), (8b) és (8c) bekezdés (új)

(8a) A Parlament a Bizottság által javasolt 
és a Tanács által jóváhagyott listáról nevezi 
ki az igazgatóság elnökét, aki az Ügynökség 
elnöke is lesz; a jelöltek meghallgatáson 
vesznek részt a megfelelő parlamenti 
bizottság előtt.
Az elnököt személyes érdemei, az alapvető 
jogok terén szerzett tapasztalata, illetve 
irányítási és igazgatási képességei alapján 
választják ki.
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(8b) Az elnök hivatali ideje öt év, ami 
egyszeri alkalommal megújítható legfeljebb 
öt évvel.

(8c) Az elnök felelőssége:

a) a 4. cikkben foglalt feladatok 
végrehajtásának biztosítása;

b) az Ügynökség éves programjának 
előkészítése és végrehajtása;

c) az Ügynökség képviselete;

d) az Ügynökség munkaprogramja, illetve 
adott esetben az éves jelentés bemutatása az 
illetékes bizottság számára, illetve a 
bizottság tagjai által feltett kérdésekre való 
válaszadás.

Módosítás: 49
12. cikk (1) bekezdés

(1) Az igazgatóságot a végrehajtó bizottság 
segíti. A végrehajtó bizottság az igazgatóság 
elnökéből és alelnökéből, valamint a 
Bizottság két képviselőjéből áll.

(1) Az igazgatóságot a végrehajtó bizottság 
segíti, amely nyolc tagból áll az alábbiak 
szerint:

(a) az elnök;

(b) az alelnök;

(c) az Európai Bizottság által az 
igazgatótanácsba kinevezett két személy;

(d) az igazgatótanács által saját tagjai közül 
választott három személy;

(e) az Európa Tanács képviselője, a 11. 
cikk (6) bekezdésben meghatározott 
szavazási korlátozás sérelme nélkül.

Módosítás: 50
12. cikk (2) bekezdés

(2) A végrehajtó bizottságot – amennyiben (2) A végrehajtó bizottságot – amennyiben 
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szükséges – az elnök hívja össze annak 
érdekében, hogy az előkészítse az 
igazgatóság határozatait, segítséget nyújtson 
az igazgatónak, és tanácsokkal lássa el őt.
Határozatait egyszerű többséggel hozza.

szükséges – az elnök hívja össze annak 
érdekében, hogy az előkészítse az 
igazgatóság határozatait, segítséget nyújtson 
az igazgatónak, és tanácsokkal lássa el őt.
Határozatait egyszerű többséggel hozza, a 
döntő szavazattal az elnök rendelkezik.

Indokolás

E módosítás kiegyensúlyozott összetételt biztosít a végrehajtó bizottságban: egy tagját az 
Európai Parlament választja, négy tagját a tagállamok, két tagját a Bizottság nevezi ki és egy 
tagja az Európa Tanács képviselője.

Módosítás: 51
13. cikk (1) bekezdés

(1) Az Ügynökséget a Bizottság által 
javasolt jelöltek listája alapján az 
igazgatóság által kinevezett igazgató vezeti.
Az igazgatót érdemei, igazgatási és 
irányítási képességei, valamint az alapvető 
jogok területén szerzett tapasztalatai alapján 
nevezik ki. Kinevezése előtt az igazgatóság 
által kiválasztott jelöltet felkérhetik az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtti nyilatkozattételre és az e bizottság 
tagjai által feltett kérdések 
megválaszolására.

(1) Az Ügynökséget a Bizottság által 
javasolt jelöltek listája alapján az 
igazgatóság által kinevezett igazgató 
irányítja. Az igazgatót érdemei, igazgatási 
és irányítási képességei, valamint az 
alapvető jogok területén szerzett 
tapasztalatai alapján nevezik ki.

Módosítás: 52
13. cikk (2) bekezdés

(2) Az igazgató megbízatásának időtartama 
öt év. A Bizottság javaslata alapján és az
értékelést követően legfeljebb 5 éves 
időszakra egyszer meghosszabbítható. Az 
értékelésben a Bizottság különösen az első 
megbízatás ideje alatt elért eredményeket, 
azok elérésének módját, valamint az 
elkövetkező évekre az Ügynökségre rótt 
feladatokat, és a vele szemben támasztott 
követelményeket vizsgálja.

(2) Az igazgató megbízatásának időtartama 
öt év. A Bizottság véleménye alapján az
igazgatóság ezt legfeljebb 5 éves időszakra 
egyszer meghosszabbíthatja. Véleményében
a Bizottság különösen az első megbízatás 
ideje alatt elért eredményeket, azok 
elérésének módját, valamint az elkövetkező 
évekre az Ügynökségre rótt feladatokat, és a 
vele szemben támasztott követelményeket 
vizsgálja.

Módosítás: 53
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13. cikk (5) bekezdés

(5) Az igazgatót hivatali idejének lejárta 
előtt a Bizottság javaslatára az igazgatóság 
mentheti fel.

(5) Az igazgatót hivatali idejének lejárta 
előtt az igazgatóság mentheti fel, 
amennyiben már nem felel meg a feladatai 
ellátása során megkövetelt feltételeknek 
vagy súlyos kötelességszegést követett el. Az 
igazgatóság saját kezdeményezésére vagy a 
Bizottság javaslatára járhat el.

Módosítás: 54
14. cikk (2) bekezdés

(2) A fórum tagjait az igazgatóság által 
meghatározandó nyílt kiválasztási eljárásban 
választják ki. A tagok számának felső határa 
100 fő. Megbízatásuk öt évre szól és egy 
alkalommal megújítható.

(2) A fórum tagjait az igazgatóság által 
meghatározandó nyílt kiválasztási eljárásban 
választják ki. A tagok számának felső határa 
50 fő. Megbízatásuk öt évre szól és egy 
alkalommal megújítható.

Módosítás: 55
14. cikk (6) bekezdés

(6) A fórum elnöke az igazgató. A fórum 
évente vagy az igazgatóság kérésére 
ülésezik. Működésének szabályait az 
Ügynökség eljárási szabályzata tartalmazza, 
amelyet nyilvánosságra hoznak.

(6) A fórum elnöke az Ügynökség elnöke. A 
fórum évente vagy az igazgatóság kérésére 
ülésezik. Működésének szabályait az 
Ügynökség eljárási szabályzata tartalmazza, 
amelyet nyilvánosságra hoznak.

Módosítás: 56
15. cikk (2) bekezdés második albekezdés

Az igazgatóságnak a 11. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és c) pontja alapján 
kinevezett tagjai, az igazgató, valamint a
fórum tagjai vállalják, hogy függetlenül 
járnak el. E célból érdekeltségi nyilatkozatot 
tesznek, melyben vagy kijelentik, hogy 
nincsenek olyan érdekeltségeik, amelyekről 
feltételezhető, hogy veszélyeztethetik 
függetlenségüket, vagy megnevezik azokat a 
közvetlen vagy közvetett érdekeltségeiket, 
amelyekről feltételezhető, hogy 
veszélyeztethetik függetlenségüket.

Az igazgatóság tagjai és az igazgató 
vállalják, hogy függetlenül járnak el. E 
célból érdekeltségi nyilatkozatot tesznek, 
melyben vagy kijelentik, hogy nincsenek 
olyan érdekeltségeik, amelyekről 
feltételezhető, hogy veszélyeztethetik 
függetlenségüket, vagy megnevezik azokat a 
közvetlen vagy közvetett érdekeltségeiket, 
amelyekről feltételezhető, hogy 
veszélyeztethetik függetlenségüket.
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Módosítás: 57
22. cikk (4) bekezdés

(4) Az Ügynökség a Rasszizmus és 
Idegengyűlölet Európai 
Megfigyelőközpontjának jogutóda. Az 
Ügynökségre száll a Megfigyelőközpont 
valamennyi joga, valamint jogi és pénzügyi 
kötelezettsége. A Megfigyelőközpont által e 
rendelet elfogadása előtt kötött 
munkaszerződések továbbra is érvényben 
maradnak.

(4) Az Ügynökség a Rasszizmus és 
Idegengyűlölet Európai 
Megfigyelőközpontjának jogutóda. Az 
Ügynökségre száll a Megfigyelőközpont 
valamennyi joga, valamint jogi és pénzügyi 
kötelezettsége.

Módosítás: 58
26. cikk (3) bekezdés

(3) Az Ügynökség ellen indított peres 
eljárásokban a Szerződés 230. vagy 232. 
cikkében előírt feltételek szerint a Bíróság 
rendelkezik hatáskörrel.

(3) Az Ügynökség ellen természetes vagy 
jogi személyek által indított peres 
eljárásokban a Szerződés 230. cikkében 
előírt feltételek szerint a Bíróság rendelkezik 
hatáskörrel.

Módosítás: 59
27. cikk cím

Tagjelölt vagy esetleges tagjelölt országok 
részvétele

Tagjelölt országok részvétele

Módosítás: 60
27. cikk (2) bekezdés

(2) Ebben az esetben a részvétel feltételeit az 
érintett társulási tanács határozata állapítja 
meg. A határozat megállapítja az adott 
országnak nyújtandó szakmai segítséget és 
támogatást, különösen azt, hogy ezen 
országok milyen módon, mértékben és 
formában vesznek részt az Ügynökség 
munkájában, ideértve az Ügynökség általi 
kezdeményezésekben való részvételre, a 
pénzügyi hozzájárulásra és a személyzetre 
vonatkozó rendelkezéseket is. A 
határozatnak összhangban kell lennie e 
rendelettel, valamint az Európai Közösségek 

(2) Ebben az esetben a részvétel feltételeit az 
érintett társulási tanács határozata állapítja 
meg. A határozat megállapítja az adott 
országnak nyújtandó szakmai segítséget és 
támogatást, különösen azt, hogy ezen 
országok milyen módon, mértékben és 
formában vesznek részt az Ügynökség 
munkájában, ideértve az Ügynökség általi 
kezdeményezésekben való részvételre, a 
pénzügyi hozzájárulásra és a személyzetre 
vonatkozó rendelkezéseket is. A 
határozatnak összhangban kell lennie e 
rendelettel, valamint az Európai Közösségek 
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tisztviselőinek személyzeti szabályzatával és 
az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottainak alkalmazási feltételeivel. A 
határozatnak rendelkeznie kell arról, hogy a 
részt vevő ország kinevezhet egy, a 11. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
személyekre vonatkozó feltételeket teljesítő 
független személyt, aki az igazgatóságban 
szavazati jog nélkül, megfigyelőként vesz 
részt.

tisztviselőinek személyzeti szabályzatával és 
az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottainak alkalmazási feltételeivel. A 
határozat rendelkezhet arról, hogy a részt 
vevő ország kinevezhet egy, a 11. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
személyekre vonatkozó feltételeket teljesítő 
független személyt, aki az igazgatóságban 
szavazati jog nélkül, megfigyelőként vesz 
részt.

Módosítás: 61
27. cikk (3) bekezdés

Az Ügynökség az alapvető jogok azon 
országokban fennálló helyzetével, amelyek 
e cikkel összhangban az Ügynökség 
munkájában részt vesznek, olyan 
mértékben foglalkozik, amennyire az az 
érintett társulási megállapodás tekintetében 
releváns. E célból a 4. és 5. cikket 
hasonlóképpen kell alkalmazni.

törölve

Módosítás: 62
29. cikk

Eljárás
(1) A Bizottság munkáját a tagállamok 
képviselőiből álló bizottság segíti, amelynek 
elnöke a Bizottság képviselője.
(2) E bekezdésre történő hivatkozás esetén 
az 1999/468/EK határozat 5. cikkében 
foglalt szabályozási bizottsági eljárást kell 
alkalmazni a határozat 7. cikkének (3) 
bekezdésére is figyelemmel.
(3) Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének 
(6) bekezdése szerinti időszak egy hónap.

törölve

Módosítás: 63
31. cikk (3) bekezdés

(3) Az Ügynökség legkésőbb 2009. 
december 31-ig megrendeli a működésének 

(3) Az Ügynökség legkésőbb 2009. 
december 31-ig megrendeli a működésének 
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első három éve alatt elért eredmények 
független külső értékelését az igazgatóság 
által a Bizottsággal egyetértésben adott 
megbízás alapján. Az értékelés figyelembe 
veszi az Ügynökség feladatait és 
munkamódszereit, valamint az Ügynökség 
hatását az alapvető jogok védelmére és 
érvényesülésük elősegítésére, továbbá 
magában foglalja a szinergiahatások, 
valamint a feladatok esetleges kiterjesztése 
pénzügyi hatásainak elemzését is. Az 
értékelés figyelembe veszi a nemzeti és 
közösségi szinten érdekelt felek álláspontját 
is.
Az értékelés elemzi továbbá az Ügynökség 
feladatai, hatáskörei, tevékenységi területei 
vagy struktúrája esetleges módosításának 
vagy kiterjesztésének szükségességét, 
ideértve különösen azon strukturális 
módosításokat, melyek a szabályozási 
ügynökségekre vonatkozó horizontális 
szabályokkal való összhang biztosításához 
szükségesek e szabályok hatálybelépése 
esetén.

első három éve alatt elért eredmények 
független külső értékelését az igazgatóság 
által a Bizottsággal egyetértésben adott 
megbízás alapján. Az értékelés figyelembe 
veszi az Ügynökség feladatait és 
munkamódszereit, valamint az Ügynökség 
hatását az alapvető jogok védelmére és 
érvényesülésük elősegítésére, továbbá 
magában foglalja a szinergiahatások, 
valamint a feladatok esetleges kiterjesztése 
pénzügyi hatásainak elemzését is. Az 
értékelés figyelembe veszi a nemzeti és 
közösségi szinten érdekelt felek álláspontját 
is.
Az értékelés elemzi továbbá az Ügynökség 
feladatai, hatáskörei, tevékenységi területei 
vagy struktúrája esetleges módosításának 
vagy kiterjesztésének szükségességét.


