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PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 konstatuojamoji dalis

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje dar kartą įtvirtinamos teisės, 
kylančios iš visoms valstybėms narėms 
bendrų konstitucinių tradicijų ir 
tarptautinių įsipareigojimų, Europos 
Sąjungos sutarties, Bendrijos sutarčių, 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos, Bendrijos ir 
Europos Tarybos priimtų socialinių 
chartijų ir Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo 
teisminės praktikos.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje dar kartą įtvirtinamos teisės, 
kylančios iš visoms valstybėms narėms 
bendrų konstitucinių tradicijų ir 
tarptautinių įsipareigojimų, kaip antai 
Jungtinių Tautų Visuotinės žmogaus 
teisių deklaracijos, Europos Sąjungos 
sutarties, Bendrijos sutarčių, Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos, Bendrijos ir 
Europos Tarybos priimtų socialinių 
chartijų ir Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo 
teisminės praktikos.

Pakeitimas 2
3 konstatuojamoji dalis

(3) Bendrija ir jos valstybės narės, 
įgyvendindamos Bendrijos teisę, privalo 
gerbti pagrindines teises.

(3) Bendrija ir jos valstybės narės, 
priimdamos ir įgyvendindamos Bendrijos 
teisę, privalo gerbti pagrindines teises.

Pakeitimas 3
7 konstatuojamoji dalis

(7) Dabartinio Europos rasizmo ir (7) Dabartinio Europos rasizmo ir 
  

1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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ksenofobijos kontrolės centro pagrindu 
turėtų būti atitinkamai įsteigta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, kuri 
teiktų atitinkamoms Bendrijos ir jos 
valstybių narių institucijoms ir įstaigoms 
informaciją, pagalbą ir patirtį pagrindinių 
teisių srityje, siekiant joms padėti 
visapusiškai gerbti pagrindines teises, kai jos 
savo atitinkamos kompetencijos ribose imasi 
priemonių ar nustato veiklos kryptis.

ksenofobijos kontrolės centro pagrindu 
turėtų būti atitinkamai įsteigta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, kuri 
sukurtų visų Europos Sąjungoje žmogaus 
teisių srityje vykdomų darbų centrą ir teiktų 
atitinkamoms Bendrijos ir jos valstybių 
narių institucijoms ir įstaigoms informaciją, 
pagalbą ir patirtį pagrindinių teisių srityje, 
siekiant joms padėti visapusiškai gerbti 
pagrindines teises, kai jos savo atitinkamos 
kompetencijos ribose imasi priemonių ar 
nustato veiklos kryptis.

Pakeitimas4
8 konstatuojamoji dalis 

(8) Steigiant Agentūrą deramas dėmesys 
bus skiriamas Europos kontrolės agentūrų 
valdymo sistemai, kurią 2005 m. vasario 25 
d. pasiūlė Komisija Tarpinstitucinio 
susitarimo projekte.

Išbraukta.

_____

1 KOM(2005)0059, 2005 2 25.

Pakeitimas 5
9 konstatuojamoji dalis

(9) Savo darbe Agentūra turėtų remtis 
pagrindinėmis teisėmis, kaip jos apibrėžtos 
Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 
dalyje ir ypač kaip nustatyta Pagrindinių 
teisių chartijoje. Agentūros pavadinimas 
turėtų atspindėti glaudų ryšį su chartija. 

Agentūros veiklos teminės sritys turėtų būti 
išdėstytos daugiametėje programoje, taip 
apibrėžiant Agentūros, kuri, laikantis 
bendrųjų institucinių principų, neturėtų 
nustatyti savo pačios politinės darbotvarkės 
pagrindinių teisių srityje, veiklos ribas.

(9) Savo darbe Agentūra turėtų remtis 
pagrindinėmis teisėmis, kaip jos apibrėžtos 
Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 
dalyje ir ypač kaip nustatyta Pagrindinių 
teisių chartijoje. Agentūros pavadinimas 
turėtų atspindėti glaudų ryšį su chartija. 

Pakeitimas 6
10 konstatuojamoji dalis
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(10) Agentūra turėtų rinkti objektyvią, 
patikimą ir palyginamą informaciją apie 
besikeičiančią situaciją pagrindinių teisių 
srityje, nagrinėti šią informaciją siekiant 
nustatyti tokių teisių pažeidimo priežastis, 
padarinius ir poveikį, bei tirti geros tokių
klausimų nagrinėjimo praktikos 
pavyzdžius. Tinklai yra veiksmingos 
aktyvaus informacijos rinkimo ir vertinimo 
priemonės.

(10) Agentūra turėtų rinkti objektyvią, 
patikimą ir palyginamą informaciją apie 
besikeičiančią situaciją pagrindinių teisių 
srityje, rengti metodus, kad duomenys 
būtų geriau palyginami, būtų objektyvesni 
ir patikimesni Europos lygiu, nagrinėti šią 
informaciją siekiant nustatyti tokių teisių 
pažeidimo priežastis, padarinius ir poveikį, 
bei tirti geros tokių klausimų nagrinėjimo 
praktikos pavyzdžius. Nacionalinių 
institucijų tinklai, taip pat ir konstitucinių 
teismų, aukščiausiųjų teismų, NVO ir 
nepriklausomų ekspertų tinklai 
pagrindinių žmogaus teisių srityje gali 
būti veiksmingos aktyvaus informacijos 
rinkimo ir vertinimo priemonės.

Pakeitimas 7
11 konstatuojamoji dalis

(11) Nepažeidžiant Sutartyje nustatytų 
teisėkūros ir teisminių procedūrų, Agentūra 
turėtų turėti teisę teikti nuomones Sąjungos 
institucijoms ir valstybėms narėms, joms 
įgyvendinant Bendrijos teisę, tiek savo 
iniciatyva, tiek Europos Parlamento, 
Tarybos ar Komisijos prašymu.

(11) Neįpareigojant taikyti Sutartyje 
nustatytų teisėkūros ir teisminių procedūrų, 
Agentūra turėtų turėti teisę teikti nuomones 
Sąjungos institucijoms ir valstybėms 
narėms, joms priimant ir įgyvendinant 
Bendrijos teisę, tiek savo iniciatyva, tiek 
Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos 
prašymu.

Pakeitimas 8
12 konstatuojamoji dalis

(12) Taryba turėtų turėti galimybę kreiptis į 
Agentūrą techninės kompetencijos 
klausimais pagal Europos Sąjungos sutarties 
7 straipsnį pradėtos procedūros atveju. 

(12) Europos Parlamentas, Taryba, 
Komisija ir valstybės narės turėtų turėti 
galimybę kreiptis į Agentūrą techninės 
kompetencijos klausimais Europos Sąjungos 
sutarties 7 straipsnyje nurodytos procedūros
atveju. 

Pakeitimas 9
13 konstatuojamoji dalis

(13) Agentūra turėtų pateikti metinę (13) Dalyvaujant Tarybai ir Komisijai, 
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ataskaitą apie pagrindinių teisių situaciją 
Sąjungoje ir apie tai, kaip, įgyvendinant 
Sąjungos teisę, pagrindines teises gerbia ES 
institucijos, įstaigos ir agentūros bei 
valstybės narės. Be to, Agentūra turėtų 
parengti temines ataskaitas Sąjungos 
politikos krypčių atžvilgiu aktualiomis 
temomis.

Agentūra turėtų pateikti Europos 
Parlamentui metinę ataskaitą apie 
pagrindinių teisių situaciją Sąjungoje ir apie 
tai, kaip, priimant ir įgyvendinant Sąjungos 
teisę, pagrindines teises gerbia ES 
institucijos, įstaigos ir agentūros bei 
valstybės narės. Be to, Agentūra turėtų 
parengti temines ataskaitas Sąjungos 
politikos krypčių atžvilgiu aktualiomis 
temomis.

Pakeitimas 10
14 konstatuojamoji dalis

(14) Agentūra turėtų imtis priemonių, kad 
labiau informuotų plačiąją visuomenę apie 
jų pagrindines teises, galimybes jomis 
naudotis ir įvairius jų įgyvendinimo 
užtikrinimo mechanizmus, tačiau ji neturėtų 
būti įgaliota nagrinėti individualių skundų.

(14) Agentūra turėtų imtis priemonių, kad 
labiau informuotų plačiąją visuomenę apie 
pagrindines teises, galimybes jomis naudotis 
ir įvairius jų įgyvendinimo užtikrinimo 
mechanizmus, tačiau ji neturėtų būti įgaliota 
nagrinėti individualių skundų.

Pakeitimas 11
15 konstatuojamoji dalis

(15) Dirbdama Agentūra turėtų palaikyti 
kaip galima glaudesnius ryšius su visomis 
susijusiomis Bendrijos programomis, 
įstaigomis ir agentūromis bei Sąjungos 
institucijomis, kad išvengtų veiklos 
dubliavimosi, ypač būsimo Europos lyčių 
lygybės instituto atžvilgiu.

(15) Dirbdama Agentūra turėtų palaikyti 
kaip galima glaudesnius ryšius su visomis 
susijusiomis Bendrijos programomis, 
įstaigomis ir agentūromis bei Sąjungos 
institucijomis, kad išvengtų veiklos 
dubliavimosi, ypač Europos lyčių lygybės 
instituto atžvilgiu.

Pakeitimas 12
16 konstatuojamoji dalis

(16) Agentūra turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti su Europos Taryba. Toks 
bendradarbiavimas turėtų garantuoti, kad 
bus išvengta bet kokio Agentūros ir Europos 
Tarybos veiklos dubliavimosi, ypač plėtojant 
sąveiką užtikrinančius mechanizmus, 
pavyzdžiui, dvišalio bendradarbiavimo 
susitarimo sudarymas ir Europos Tarybos 

(16) Agentūra turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti su Europos Taryba. Toks 
bendradarbiavimas turėtų garantuoti, kad 
bus išvengta bet kokio Agentūros ir Europos 
Tarybos veiklos dubliavimosi arba 
prieštaravimo, ypač plėtojant sąveiką ir 
sprendimų dėl galimų nesutarimų 
priėmimą užtikrinančius mechanizmus, 
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paskirto nepriklausomo asmens dalyvavimas 
Agentūros valdymo struktūrose tinkamai 
apibrėžtomis balsavimo teisėmis, kaip yra 
dabartinio Europos rasizmo ir ksenofobijos 
kontrolės centro atveju.

pavyzdžiui, dvišalio bendradarbiavimo 
susitarimo sudarymas ir Europos Tarybos 
paskirto nepriklausomo asmens dalyvavimas 
Agentūros valdymo struktūrose tinkamai 
apibrėžtomis balsavimo teisėmis, kaip yra 
dabartinio Europos rasizmo ir ksenofobijos 
kontrolės centro atveju.

Pakeitimas 13
18 konstatuojamoji dalis

(18) Europos Parlamentas vaidina svarbų 
vaidmenį pagrindinių teisių srityje. Jis 
turėtų paskirti vieną nepriklausomą asmenį 
Agentūros Valdančiosios tarybos nariu.

(18) Europos Parlamentas, kaip tiesiogiai 
Europos piliečių išrinkta Europos 
institucija, turi skirti Valdančiosios tarybos 
pirmininką. 

Pagrindimas

Europos Parlamentas prisideda prie Agentūros teisėtumo, ir jo vaidmuo jokiomis 
aplinkybėmis negali būti prilygintas bet kurios valstybės narės vaidmeniui. Toks vaidmuo 
būtų neužtikrintas, jeigu Europos Parlamentas skirtų dar vieną Valdančiosios tarybos narį. 

Pakeitimas 14
19 konstatuojamoji dalis

(19) Siekiant įtvirtinti veiksmingą 
bendradarbiavimą su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis, reikėtų įsteigti 
konsultacinį forumą, kuris užtikrintų 
pilietinės visuomenės socialinių jėgų, 
aktyvių pagrindinių teisių srityje Agentūros 
struktūrų viduje, pliuralistinį atstovavimą.

(19) Siekiant įtvirtinti veiksmingą 
bendradarbiavimą su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis, reikėtų įsteigti 
konsultacinį forumą, kuris užtikrintų 
pilietinės visuomenės socialinių jėgų ir 
valstybių narių lygmeniu veikiančių 
institucijų, aktyvių pagrindinių teisių srityje 
Agentūros struktūrų viduje, pliuralistinį 
atstovavimą.

Pakeitimas15
23 konstatuojamoji dalis

(23) Kadangi šiam reglamentui įgyvendinti 
būtinos priemonės – tai bendro pobūdžio 
priemonės, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 
28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EEB, 

Išbraukta.
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nustatančio Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką 
2 straipsnyje, jos turėtų būti priimamos 
laikantis to sprendimo 5 straipsnyje 
numatytos reguliavimo tvarkos.
____

1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

Pakeitimas16
25 konstatuojamoji dalis

(25) Prisidėdama prie visapusiškos pagarbos 
pagrindinėms teisėms Bendrijos teisės srityje 
užtikrinimo, Agentūra galės padėti Bendrijai 
siekti savo tikslų. Sutartis nenumato kitų 
įgaliojimų šiam reglamentui priimti, išskyrus 
nurodytus 308 straipsnyje.

(25) Prisidėdama prie visapusiškos pagarbos 
pagrindinėms teisėms Bendrijos teisės srityje 
užtikrinimo, Agentūra iš esmės padės
Bendrijai siekti savo tikslų. Sutartis 
nenumato kitų įgaliojimų šiam reglamentui 
priimti, išskyrus nurodytus 308 straipsnyje.

Pakeitimas17
26 konstatuojamoji dalis

(26) Taryba turėtų turėti galimybę priimti
sprendimą pagal Europos Sąjungos sutarties 
VI antraštinę dalį, kuriuo įgaliotų Agentūrą 
vykdyti savo veiklą, taip pat atsižvelgiant į 
toje antraštinėje dalyje nurodytas sritis.

(26) Remiantis šiuo reglamentu turi būti 
priimtas Tarybos sprendimas pagal Europos 
Sąjungos sutarties VI antraštinę dalį, 
įgaliojant Agentūrą vykdyti savo veiklą, taip 
pat atsižvelgiant į toje antraštinėje dalyje 
nurodytas sritis.

Pakeitimas18
2 straipsnis

Agentūros tikslas yra teikti atitinkamoms 
Bendrijos ir jos valstybių narių institucijoms, 
įstaigoms, biurams ir agentūroms, joms 
įgyvendinant Bendrijos teisę, pagalbą ir 
patirtį pagrindinių teisių srityje, siekiant 
joms padėti visapusiškai gerbti pagrindines 
teises, kai jos savo atitinkamos 
kompetencijos ribose imasi priemonių ar 
nustato veiksmų kryptis.

Agentūros tikslas yra būti visų Europos 
Sąjungoje žmogaus teisių srityje vykdomų 
darbų centru ir teikti atitinkamoms 
Bendrijos ir jos valstybių narių institucijoms, 
įstaigoms, biurams ir agentūroms, joms 
priimant ir įgyvendinant Bendrijos teisę, 
pagalbą ir patirtį pagrindinių teisių srityje, 
kai jos savo atitinkamos kompetencijos 
ribose imasi priemonių ar nustato veiksmų 
kryptis.
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Pakeitimas19
3 straipsnio 2 dalis

2. Vykdydama veiklą Agentūra remiasi 
pagrindinėmis teisėmis, kaip jos apibrėžtos 
Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 
dalyje ir ypač kaip nustatyta 2000 m. 
gruodžio 7 d. Nicoje paskelbtoje Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

2. Vykdydama veiklą Agentūra remiasi 
principais ir pagrindinėmis teisėmis, kaip jie
apibrėžtos Europos Sąjungos sutarties 6
straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse ir ypač kaip 
nustatyta 2000 m. gruodžio 7 d. Nicoje 
paskelbtoje Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, atitinkamai atsižvelgdama į 
galiojančius tarptautinius žmogaus teisių 
standartus, įskaitant Europos Tarybos 
nustatytus standartus, ypač Europos 
konvencijoje dėl žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos ir jos 
protokole nustatytus standartus.

Pakeitimas 20
3 straipsnio 3 dalis

3. Vykdydama savo veiklą, Agentūra 
atidžiai stebi pagrindinių teisių situaciją 
Europos Sąjungoje ir jos valstybėse narėse 
įgyvendinant Bendrijos teisę, nepažeidžiant 
šio straipsnio 4 dalies ir 4 straipsnio 1 
dalies e punkto, 27 ir 28 straipsnių.

3. Vykdydama savo veiklą, pirmiausia 
Agentūra atidžiai stebi pagrindinių teisių 
situaciją Europos Sąjungoje ir jos valstybėse 
narėse priimant ir įgyvendinant Bendrijos 
teisę.

Vadovaudamasi 4 dalyje nustatyta taikymo 
apimtimi bei būdais ir remdamasi pagal 27 
straipsnį priimtais Asociacijos Tarybos 
sprendimais, Agentūra taip pat stebi 
pagrindinių teisių situaciją trečiosiose 
šalyse 

Pakeitimas 21
3 straipsnio 4 dalis

4. Nepažeidžiant 27 straipsnio, Agentūra 
Komisijos prašymu teikia informaciją ir 
nagrinėja prašyme nurodytus su 
pagrindinėmis teisėmis susijusius klausimus 
apie trečiąsias šalis, su kuriomis Bendrija 
yra sudariusi asociacijos susitarimus ar 

4. Tiek, kiek gali būti susiję su ES politikos 
priėmimu ir įgyvendinimu, Agentūra tik 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
prašymu teikia informaciją ir nagrinėja 
prašyme nurodytus su pagrindinėmis 
teisėmis susijusius klausimus apie trečiąsias 
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susitarimus, kuriuose yra nuostatų dėl 
pagarbos žmogaus teisėms, arba jau pradėjo 
ar ketina pradėti derybas dėl tokių 
susitarimų, ypač su šalimis, kurios dalyvauja 
Europos kaimynystės politikoje.

šalis, su kuriomis Bendrija yra sudariusi 
asociacijos susitarimus ar susitarimus, 
kuriuose yra nuostatų dėl pagarbos žmogaus 
teisėms, arba jau pradėjo ar ketina pradėti 
derybas dėl tokių susitarimų, ypač su 
šalimis, kurios dalyvauja Europos 
kaimynystės politikoje, ir trečiosiomis 
šalimis, kurios pateikė prašymus tapti 
Sąjungos narėmis ir su kuriomis Bendrija 
pradėjo arba planuoja pradėti derybas.
Siekiant išvengti, kad 9 straipsnyje 
nurodyta veikla nesidubliuotų, turi būti 
atsižvelgiama į visas atitinkamas Europos 
Tarybos veiklas.

Pakeitimas 22
4 straipsnio 1 dalies a punktas

a) renka, įrašo, nagrinėja ir skleidžia 
atitinkamą objektyvią, patikimą ir 
palyginamą informaciją bei duomenis, 
įskaitant valstybių narių, Sąjungos 
institucijų, Bendrijos agentūrų, mokslinių 
tyrimų centrų, nacionalinių įstaigų, 
nevyriausybinių organizacijų, atitinkamų 
trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų jai 
perduotų tyrimų ir kontrolės rezultatus;

a) renka, įrašo, nagrinėja ir skleidžia 
atitinkamą objektyvią, patikimą ir 
palyginamą informaciją bei duomenis, 
įskaitant valstybių narių, Sąjungos 
institucijų, Bendrijos agentūrų, mokslinių 
tyrimų centrų, nacionalinių įstaigų, 
nevyriausybinių organizacijų, atitinkamų 
trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų, 
ypač Europos Tarybos kompetentingų 
institucijų jai perduotų tyrimų ir kontrolės 
rezultatus;

Pakeitimas 23
4 straipsnio 1 dalies d punktas

d) formuluoja išvadas ir nuomones bendrais 
klausimais Sąjungos institucijoms ir 
valstybėms narėms, joms įgyvendinant 
Bendrijos teisę, tiek savo iniciatyva, tiek 
Europos Parlamento, Tarybos arba 
Komisijos prašymu;

d) formuluoja nuomones, išvadas ir 
rekomendacijas bendrais klausimais 
Sąjungos institucijoms, joms priimant ir 
įgyvendinant Bendrijos teisę, ir valstybėms 
narėms, joms įgyvendinant Bendrijos teisę, 
tiek savo iniciatyva, tiek Europos 
Parlamento, Tarybos arba Komisijos 
prašymu;

Pakeitimas 24
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4 straipsnio 1 dalies e punktas

e) suteikia Tarybai galimybę pasinaudoti 
savo technine kompetencija, kai Taryba, 
taikant Europos Sąjungos sutarties 7 
straipsnio 1 dalį, prašo nepriklausomų 
asmenų pateikti ataskaitą apie situaciją tam 
tikroje valstybėje narėje arba kai ji gauna 
pasiūlymą pagal 7 straipsnio 2 dalį, ir kai 
Taryba, laikydamasi šiose Europos Sąjungos 
sutarties 7 straipsnio atitinkamose dalyse 
nustatytos tvarkos, paprašo Agentūros tokios 
techninės kompetencijos;

e) suteikia valstybėms narėms, Europos 
Parlamentui, Komisijai arba Tarybai 
galimybę pasinaudoti savo technine 
kompetencija, kai viena trečioji valstybių 
narių, Europos Parlamentas, Komisija arba 
Taryba, laikydamiesi Europos Sąjungos 
sutarties 7 straipsnio atitinkamose dalyse 
nustatytos tvarkos, paprašo Agentūros tokios 
techninės kompetencijos;

Pakeitimas 25
4 straipsnio 1 dalies f punktas

f) skelbia metinę ataskaitą apie pagrindinių 
teisių situaciją, taip pat akcentuojant geros 
praktikos pavyzdžius;

f) dalyvaujant Tarybai ir Europos 
Komisijai metinę ataskaitą apie pagrindinių 
teisių situaciją, kuri vėliau yra skelbiama, 
pristato Europos Parlamentui, taip pat 
akcentuojant geros praktikos pavyzdžius; 

Pakeitimas 26
4 straipsnio 1 dalies g punktas

g) analizės, mokslinių bei nuomonių tyrimų 
pagrindu skelbia temines ataskaitas;

g) analizės, mokslinių bei nuomonių tyrimų 
pagrindu skelbia temines ataskaitas, 
įskaitant ataskaitas dėl galimo arba realaus 
Bendrijos teisės aktų poveikio pagrindinių 
teisių situacijai valstybėse, kaip nurodyta 3 
straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 27
4 straipsnio 2 dalis

2. Vykdant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus 
uždavinius Agentūros suformuluotos 
išvados, nuomonės ir ataskaitos nėra
susijusios su Komisijos pasiūlymų, kaip 
apibrėžta Sutarties 250 straipsnyje, pozicijų, 
kurių teisėkūros procedūrų metu laikosi 

2. Vykdant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus 
uždavinius Agentūros suformuluotos 
ataskaitos, nuomonės, išvados arba 
rekomendacijos neturi pažeisti 
kompetentingų institucijų išvadų, susijusių 
su Komisijos pasiūlymų, kaip apibrėžta 
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institucijos, teisėtumo klausimais, arba
aktų, kaip apibrėžta Sutarties 230 
straipsnyje, teisėtumu. Jose 
nenagrinėjamas klausimas ar valstybė narė 
neįvykdė savo įsipareigojimo pagal Sutartį, 
kaip apibrėžta Sutarties 226 straipsnyje.

Sutarties 250 straipsnyje, pozicijų, kurių 
teisėkūros procedūrų metu laikosi 
institucijos, teisėtumo klausimais ir aktais, 
kaip apibrėžta Sutarties 230 straipsnyje, 
arba klausimas ar valstybė narė neįvykdė 
savo įsipareigojimo pagal Sutartį, kaip 
apibrėžta Sutarties 226 straipsnyje.

Pakeitimas 28
5 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Komisija priima daugiametę programą 
Agentūrai laikantis 29 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos reguliavimo tvarkos. Programa: 

1. Agentūra priima savo veiklos daugiametę 
programą. Programa: 

Pakeitimas 29
5 straipsnio 1 dalies d punktas

d) deramai atsižvelgia į Agentūros 
finansinius ir žmogiškuosius išteklius; ir

Išbraukta.

Pakeitimas 30
5 straipsnio 1 dalies e punktas

e) pateikia nuostatas siekiant išvengti 
teminių sričių dubliavimosi su kitų 
Bendrijos įstaigų, biurų ir agentūrų 
kompetencija.

e) pateikia nuostatas siekiant išvengti 
teminių sričių dubliavimosi su kitų 
Bendrijos įstaigų, biurų, agentūrų ir 
Europos Tarybos kompetencija.

Pakeitimas 31
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

Prieš priimdama daugiametę programą, 
Agentūra dėl savo programos projekto 
konsultuojasi su Europos Parlamentu, 
Taryba ir Komisija. 

Pakeitimas 32
5 straipsnio 2 dalis
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2. Agentūra savo veiklą vykdo 
neperžengdama daugiametėje programoje 
nustatytų teminių sričių ribų. Tai 
nepažeidžia galimybės Agentūrai atsakyti į 
Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos 
prašymus pagal 3 straipsnio 4 dalį, 4 
straipsnio 1 dalies d ir e punktus, 
peržengiant šių teminių sričių ribas, jei tai 
leidžia jos finansiniai ir žmogiškieji 
ištekliai.

2. Agentūra savo veiklą vykdo 
neperžengdama daugiametėje programoje 
nustatytų teminių sričių ribų. Tai 
nepažeidžia galimybės Agentūrai atsakyti į 
Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos 
prašymus pagal 3 straipsnio 4 dalį, 4 
straipsnio 1 dalies d ir e punktus, 
peržengiant šių teminių sričių ribas.

Pakeitimas 33
5 straipsnio 3 dalis

3. Agentūra vykdo savo veiklą remdamasi 
savo metine darbo programa ir deramai 
atsižvelgdama į turimus finansinius ir 
žmogiškuosius išteklius.

Išbraukta.

Pakeitimas 34
5 straipsnio 4 dalis

4. Pagal 11 straipsnio 4 dalies a punktą 
priimta metinė darbo programa atitinka 
Komisijos metinę darbo programą, 
įskaitant jos tiriamąjį darbą ir veiksmus 
statistikos srityje pagal Bendrijos statistikos 
programą.

Išbraukta.

Pakeitimas 35
6 straipsnio 3 dalis

3. Siekdama įgyvendinti Agentūrai 
pavedamas užduotis, Agentūra gali su 
kitomis organizacijomis užmegzti 
sutartinius santykius, ypač pagal subrangos 
susitarimus. Agentūra taip pat gali teikti 
dotacijas atitinkamo bendradarbiavimo 
bei bendrų veiksmų skatinimui, ypač su 8 
ir 9 straipsniuose nurodytomis 
nacionalinėmis, Europos ir 
tarptautinėmis organizacijomis.

3. Siekdama įgyvendinti Agentūrai 
pavedamas užduotis, Agentūra gali su 
kitomis organizacijomis užmegzti 
sutartinius santykius, ypač pagal subrangos 
susitarimus.
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Pakeitimas 36
7 straipsnis

Agentūra užtikrina tinkamą veiklos 
koordinavimą su atitinkamomis Bendrijos 
įstaigomis, biurais ir agentūromis. 
Bendradarbiavimo sąlygos, prireikus, 
išdėstomos susitarimo memorandumuose.

Taryba ir Komisija nustato pagrindus, 
kaip Agentūra keičiasi informacija su 
atitinkamomis Bendrijos įstaigomis, biurais 
ir agentūromis. Bendradarbiavimo sąlygos, 
prireikus, išdėstomos susitarimo 
memorandumuose.

Pakeitimas 37
8 straipsnio 1 dalis

1. Vykdydama veiklą Agentūra 
bendradarbiauja su vyriausybinėmis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis bei 
įstaigomis, veikiančiomis pagrindinių 
teisių srityje valstybių narių ar Europos 
lygiu.

1. Vykdydama veiklą Agentūra 
bendradarbiauja su vyriausybinėmis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis bei 
įstaigomis, nepriklausomais ekspertais ir 
esamais tinklais, veikiančiais pagrindinių 
teisių srityje valstybių narių ar Europos 
lygiu.

Pakeitimas 38
8 straipsnio 2 dalis

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta 
administracinė bendradarbiavimo tvarka 
atitinka Bendrijos teisę; ją nustato 
Valdančioji taryba projekto, kurį pateikia 
direktorius, atsižvelgęs į Komisijos 
nuomonę, pagrindu. 

Tuo atveju, kai Komisija išreiškia 
nepritarimą tokiai tvarkai, Valdančioji 
taryba ją peržiūri ir priima su galimais 
pakeitimais dviejų trečdalių visų narių 
daugumos balsavimu.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta 
administracinė bendradarbiavimo tvarka 
atitinka Bendrijos teisę; ją nustato 
Valdančioji taryba projekto, kurį pateikia 
direktorius, atsižvelgęs į Komisijos 
nuomonę, pagrindu. 

Pakeitimas 39
9 straipsnis

Agentūra derina savo veiklą su Europos 
Tarybos veikla, ypač atsižvelgiant į jos 
metinę darbo programą pagal 5 straipsnį. 

Agentūra derina savo veiklą su Europos 
Tarybos veikla, ypač atsižvelgiant į jos 
metinę darbo programą pagal 5 straipsnį. 
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Todėl laikydamasi Sutarties 300 straipsnyje 
nustatytos tvarkos, Bendrija sudaro 
susitarimą su Europos Taryba siekiant 
įtvirtinti glaudų pastarosios ir Agentūros 
bendradarbiavimą. Šiame susitarime 
nustatomas Europos Tarybos 
įsipareigojimas paskirti nepriklausomą 
asmenį Agentūros Valdančiosios tarybos 
nariu pagal 11 straipsnį.

Todėl laikydamasi Sutarties 300 straipsnyje 
nustatytos tvarkos, Bendrija sudaro dvišalį 
susitarimą su Europos Taryba siekiant 
įtvirtinti glaudų pastarosios ir Agentūros 
bendradarbiavimą. Be kita ko, susitarime 
nustatoma: 

a) galimybė Europos Tarybai paskirti savo 
Žmogaus teisių komisarą Agentūros 
Valdančiosios tarybos nariu pagal 11 
straipsnį;

b) glaudesnis Agentūros ir atitinkamų 
Europos Tarybos institucijų 
bendradarbiavimas dėl trečiųjų šalių, 
kurios yra Europos Tarybos narės.

Pakeitimas 40
10 straipsnio antraštinė ir įvadinė dalys

Agentūros organai

Agentūrą sudaro:

Agentūros pareigūnai ir valdymo organai

Agentūrą sudaro:

(- a) pirmininkas, kuris pirmininkauja 
Valdančiajai tarybai;

Pakeitimas 41
11 straipsnio 1 dalis

1. Valdančiąją tarybą sudaro atitinkamą 
patirtį pagrindinių teisių ir valstybinio 
sektoriaus organizacijų valdymo srityje 
turintys asmenys:

1. Valdančiąją tarybą sudaro atitinkamą 
patirtį pagrindinių teisių ir valstybinio 
sektoriaus organizacijų valdymo srityje 
turintys asmenys:

a) vienas nepriklausomas asmuo, kurį 
paskiria kiekviena valstybė narė;

a) daug patirties turintis vienas 
nepriklausomas asmuo, kurį paskiria 
kiekviena valstybė narė; Šis asmuo turi 
atitikti kandidatams į aukščiausius 
konstitucinius teismus arba teismines 
institucijas keliamus reikalavimus pagal 
skiriančiosios valstybės narės teisės aktus.

b) vienas nepriklausomas asmuo, kurį 
paskiria Europos Parlamentas;
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b) vienas nepriklausomas asmuo, kurį
paskiria Europos Taryba; ir

c) Europos Tarybos atstovas, kuris gali būti 
jos Vyriausiasis žmogaus teisių komisaras, 
kaip nurodyta 9 straipsnyje;

d) du Komisijos atstovai.
a punkte nurodyti asmenys:
- turi užimti aukšto lygio pareigas 
nepriklausomos nacionalinės žmogaus 
teisių institucijos valdymo organuose; arba,
- turi turėti daug patirties pagrindinių teisių 
srityje, kurią įgijo dirbant kitose 
nepriklausomose institucijose ar įstaigose.

d) du Komisijos paskirti asmenys. Vienas iš 
jų turi būti nepriklausomas asmuo, kurį 
paskiria Komisija iš asmenų, turinčių 
patikrintą ir pripažintą kompetenciją ir 
patirtį žmogaus teisių srityje. Kitas asmuo 
yra Komisijos atstovas.

Kiekvieną Valdančiosios tarybos narį gali 
atstovauti pirmiau nurodytus reikalavimus 
atitinkantis pakaitinis narys.
Agentūra skelbia ir nuolat atnaujina Tarybos 
narių sąrašą savo tinklavietėje.

Agentūra skelbia ir nuolat atnaujina Tarybos 
narių sąrašą savo tinklavietėje.

Pakeitimas 42
11 straipsnio 3 dalis

3. Valdančioji taryba pirmininką ir 
pirmininko pavaduotoją renka dviejų su 
puse metų laikotarpiui, kuris gali būti 
pratęstas vieną kartą.

3. Valdančiajai tarybai pirmininkauja 
pirmininkas, ji renka pirmininko 
pavaduotoją dviejų su puse metų 
laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas vieną 
kartą. 

Nei pirmininkas, nei pirmininko 
pavaduotojas negali atstovauti Komisijai.

Kiekvienas Valdančiosios tarybos narys 
arba, kai jo nėra, jo pakaitinis narys turi 
vieną balsą.

Kiekvienas Valdančiosios tarybos narys turi 
vieną balsą.

Pakeitimas 43
11 straipsnio 4 dalies g punktas

g) priima Agentūros darbo tvarkos taisykles 
remiantis projektu, kurį pateikia direktorius, 
atsižvelgęs į Komisijos nuomonę;

g) priima Agentūros darbo tvarkos taisykles 
remiantis projektu, kurį pateikia direktorius;

Pakeitimas 44
11 straipsnio 5 dalis
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5. Valdančioji taryba gali perduoti bet 
kuriuos iš savo įgaliojimų Vykdomajai 
valdybai, išskyrus šio straipsnio 4 dalies a, b, 
c, d, g ir h punktuose nurodytų klausimų 
atžvilgiu.

5. Valdančioji taryba gali perduoti bet 
kuriuos iš savo įgaliojimų Vykdomajai 
valdybai, išskyrus šio straipsnio 4 dalies a, b, 
c, d, g ir h punktuose nurodytų klausimų 
atžvilgiu, ir pavesti jai atlikti tam tikras 
užduotis.

Pakeitimas 45
11 straipsnio 6 dalis

Valdančioji taryba sprendimus priima 
paprasta balsų dauguma, išskyrus šio 
straipsnio 4 dalies a, c, d ir e punktuose 
nurodytus sprendimus, kuriems priimti 
būtina dviejų trečdalių visų narių balsų 
dauguma. Lemiamą balsą turi tarybos 
pirmininkas. Europos Tarybos paskirtas 
asmuo gali balsuoti tik priimant šio 
straipsnio 4 dalies a ir b punktuose 
nurodytus sprendimus.

Valdančioji taryba sprendimus priima 
paprasta balsų dauguma, išskyrus šio 
straipsnio 4 dalies a, c, d ir e punktuose 
nurodytus sprendimus, kuriems priimti 
būtina dviejų trečdalių visų narių balsų 
dauguma. Lemiamą balsą turi tarybos 
pirmininkas. Europos Tarybos paskirtas 
asmuo turi teisę dalyvauti diskusijose ir 
svarstymuose, tačiau negali balsuoti 
priimant šio straipsnio 4 dalies i ir j 
punktuose nurodytus sprendimus.

Pakeitimas 46
11 straipsnio 7 dalis

Pirmininkas kartą per metus sušaukia 
tarybos posėdį, nepažeidžiant galimybės 
sušaukti neeilinius papildomus posėdžius. 
Pirmininkas neeilinius posėdžius sušaukia 
savo iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdalio 
Valdančiosios tarybos narių prašymu.

Pirmininkas bent du kartus per metus
sušaukia Valdančiosios tarybos posėdį. 
Pirmininkas Valdančiosios tarybos posėdį
taip pat sušaukia savo iniciatyva arba 
direktoriaus prašymu, arba ne mažiau kaip 
trečdalio jos narių prašymu.

Pakeitimas 47
11 straipsnio 8 dalis

Europos lyčių lygybės instituto direktorius 
gali dalyvauti Valdančiosios tarybos 
posėdžiuose stebėtojo teisėmis. Kitų 
atitinkamų Bendrijos agentūrų ir Sąjungos
įstaigų direktoriai taip pat gali dalyvauti 
stebėtojo teisėmis, kai yra kviečiami 
Vykdomosios valdybos.

Europos lyčių lygybės instituto direktorius 
gali dalyvauti Valdančiosios tarybos 
posėdžiuose stebėtojo teisėmis. Kitų 
atitinkamų Bendrijos agentūrų ir Sąjungos 
įstaigų direktoriai bei tarptautinių 
organizacijų, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų 
vyriausiojo žmogaus teisių komisaro ir 
ESBO, atstovai taip pat gali dalyvauti 
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stebėtojo teisėmis, kai yra kviečiami 
Valdančiosios tarybos pirmininko.

Pakeitimas 48
11 straipsnio 8a, 8b ir 8c dalys (naujos)

8a. Valdančiosios tarybos pirmininkas yra 
Agentūros pirmininkas, kurį Europos 
Parlamentas skiria iš Komisijos pasiūlyto ir 
Tarybos patvirtinto kandidatų sąrašo; 
kandidatai turi dalyvauti atitinkamų 
parlamentinių komitetų svarstyme.  
Pirmininkas skiriamas remiantis jo arba 
jos nuopelnais, patirtimi pagrindinių teisių 
srityje, administraciniais ir valdymo 
įgūdžiais. 

8b. Pirmininko kadencija yra penkeri metai 
ir gali būti vieną kartą pratęsta ne 
ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

8c. Pirmininkas atsakingas už:

a) 4 straipsnyje nurodytų uždavinių 
vykdymą;

b) Agentūros metinės darbo programos 
rengimą ir įgyvendinimą;

c) atstovavimą Agentūrai;

d) Agentūros darbo programos ir, jei reikia, 
metinės ataskaitos kompetentingam 
Europos Parlamento komitetui pristatymą 
ir už atsakymus į komiteto narių pateiktus 
klausimus. 

Pakeitimas 49
12 straipsnio 1 dalis

1. Valdančiajai tarybai padeda Vykdomoji 1. Valdančiajai tarybai padeda Vykdomoji 
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valdyba. Vykdomąją valdybą sudaro 
Valdančiosios tarybos pirmininkas ir 
pirmininko pavaduotojas bei du Komisijos 
atstovai. 

valdyba, kurią sudaro aštuoni nariai:

a) pirmininkas;
b) pirmininko pavaduotojas;
c) du Europos Komisijos paskirti asmenys į 
Valdančiąją tarybą;

d) trys iš Valdančiosios tarybos išrinkti 
nariai;

e) Europos Tarybos atstovas, nepažeidžiant 
11 straipsnio 6 dalyje nurodyto balsavimo 
teisių apribojimo.

Pakeitimas 50
12 straipsnio 2 dalis

2. Vykdomosios valdybos posėdžius šaukia 
pirmininkas, kai būtina parengti 
Valdančiosios tarybos sprendimus ir padėti 
bei patarti direktoriui. Valdyba sprendimus 
priima paprasta balsų dauguma.

2. Vykdomosios valdybos posėdžius šaukia 
pirmininkas, kai būtina parengti 
Valdančiosios tarybos sprendimus ir padėti 
bei patarti direktoriui. Valdyba sprendimus 
priima paprasta balsų dauguma, lemiamą 
balsą turi pirmininkas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatoma labiau suderinta Vykdomosios valdybos sudėtis: vienas Europos 
Parlamento renkamas narys, keturi valstybių narių pasirinkti nariai, du Europos Komisijos 
paskirti nariai ir vienas Europos Tarybos atstovas.

Pakeitimas 51
13 straipsnio 1 dalis

1. Agentūrai vadovauja direktorius, kurį 
skiria Valdančioji taryba pagal Komisijos 
pateiktą kandidatų sąrašą. Direktorius 
skiriamas remiantis jo nuopelnais, 
administraciniais ir valdymo įgūdžiais, taip 
pat patirtimi pagrindinių teisių srityje. Prieš 
paskiriant, Valdančiosios tarybos parinktas 
kandidatas gali būti paprašytas pateikti 
pareiškimą Europos Parlamento 
kompetentingam komitetui ir atsakyti į šio 
komiteto narių klausimus.

1. Agentūrą valdo direktorius, kurį skiria 
Valdančioji taryba pagal Komisijos pateiktą 
kandidatų sąrašą. Direktorius skiriamas 
remiantis jo nuopelnais, administraciniais ir 
valdymo įgūdžiais, taip pat patirtimi 
pagrindinių teisių srityje.
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Pakeitimas 52
13 straipsnio 2 dalis

2. Direktoriaus kadencijos trukmė – penkeri 
metai. Komisijos pasiūlymu ir atlikus 
įvertinimą ji gali būti vieną kartą pratęsta ne 
ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. 
Atlikdama įvertinimą Komisija visų pirma 
atsižvelgia į per pirmos kadencijos laikotarpį 
pasiektus rezultatus ir tai, kaip jie buvo 
pasiekti, taip pat į ateinančių metų Agentūros 
uždavinius ir poreikius.

2. Direktoriaus kadencijos trukmė –
penkeri metai. Atsižvelgusi į Komisijos 
nuomonę, Valdančioji taryba gali vieną 
kartą pratęsti kadenciją ne ilgesniam kaip 
penkerių metų laikotarpiui. Nuomonėje
Komisija visų pirma atsižvelgia į per 
pirmos kadencijos laikotarpį pasiektus 
rezultatus ir tai, kaip jie buvo pasiekti, taip 
pat į ateinančių metų Agentūros 
uždavinius ir poreikius.

Pakeitimas 53
13 straipsnio 5 dalis

5. Valdančioji taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, gali atleisti direktorių 
nepasibaigus jo kadencijai.

5. Valdančioji taryba gali atleisti direktorių 
nepasibaigus jo kadencijai, jeigu jis/ji 
neatitinka pareigų vykdymui keliamų 
reikalavimų arba jeigu jis/ji yra pripažintas 
(-a) kaltas (-a) dėl rimto pareigų 
nevykdymo. Valdančioji taryba veikia savo 
iniciatyva arba remdamasi Komisijos 
pasiūlymu.

Pakeitimas 54
14 straipsnio 2 dalis

2. Forumo nariai renkami atviros atrankos 
procedūros, kurią nustato Valdančioji taryba, 
būdu. Didžiausias forumo narių skaičius –
100. Jų kadencija yra penkeri metai ir gali 
būti atnaujinta vieną kartą.

2. Forumo nariai renkami atviros atrankos 
procedūros, kurią nustato Valdančioji taryba, 
būdu. Didžiausias forumo narių skaičius –
50. Jų kadencija yra penkeri metai ir gali 
būti atnaujinta vieną kartą.

Pakeitimas 55
14 straipsnio 6 dalis

6. Forumui pirmininkauja direktorius. 
Forumas renkasi kasmet arba Valdančiosios 
tarybos prašymu. Jo darbo procedūros 
apibrėžiamos Agentūros vidaus taisyklėse ir 
skelbiamos viešai.

6. Forumui pirmininkauja Agentūros 
pirmininkas. Forumas renkasi kasmet arba 
Valdančiosios tarybos prašymu. Jo darbo 
procedūros apibrėžiamos Agentūros vidaus 
taisyklėse ir skelbiamos viešai.



PA\601634LT.doc 21/24 PE 369.971v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 56
15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Pagal 11 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktus paskirti Valdančiosios tarybos 
nariai, direktorius ir forumo nariai
įsipareigoja veikti nepriklausomai. Šiuo 
tikslu jie pateikia interesų deklaraciją, 
patvirtindami, kad neturi jokių interesų, 
kurie galėtų kelti abejonių dėl jų 
nepriklausomumo, arba jokių tiesioginių ar 
netiesioginių interesų, kurie tokiais galėtų 
būti pripažinti.

Valdančiosios tarybos nariai ir direktorius 
įsipareigoja veikti nepriklausomai. Šiuo 
tikslu jie pateikia interesų deklaraciją, 
patvirtindami, kad neturi jokių interesų, 
kurie galėtų kelti abejonių dėl jų 
nepriklausomumo, arba jokių tiesioginių ar 
netiesioginių interesų, kurie tokiais galėtų 
būti pripažinti.

Pakeitimas 57
22 straipsnio 4 dalis

4. Agentūra perima Europos rasizmo ir 
ksenofobijos kontrolės centro teises ir 
pareigas. Ji prisiima visas Centro teises ir 
pareigas, finansinius įsipareigojimus. 
Laikomasi visų darbo sutarčių, kurias 
Centras sudarė iki šio reglamento 
priėmimo.

4. Agentūra perima Europos rasizmo ir 
ksenofobijos kontrolės centro teises ir 
pareigas. Ji prisiima visas Centro teises ir 
pareigas, finansinius įsipareigojimus. 

Pakeitimas 58
26 straipsnio 3 dalis

Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso 
nagrinėti ieškinius, pateiktus prieš Agentūrą 
pagal Sutarties 230 ar 232 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso 
nagrinėti ieškinius, pateiktus fizinių arba 
juridinių asmenų prieš Agentūrą pagal 
Sutarties 230 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Pakeitimas 59
27 straipsnio antraštinė dalis

Šalių kandidačių arba potencialių šalių 
kandidačių dalyvavimas

Šalių kandidačių dalyvavimas

Pakeitimas 60



PE 369.971v01-00 22/24 PA\601634LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

27 straipsnio 2 dalis

Tokiu atveju jų dalyvavimo sąlygas savo 
sprendimu nustato atitinkama Asociacijos 
Taryba. Sprendime nurodoma atitinkamai 
šaliai teiktina kompetencija bei pagalba ir 
ypač tiksliai apibrėžiama kokiais atvejais, 
kokiu mastu ir kokiu būdu šios šalys 
dalyvaus Agentūros darbe, įskaitant 
nuostatas dėl dalyvavimo Agentūros 
iniciatyvose, finansinių įmokų ir darbuotojų. 
Sprendimas atitinka šį reglamentą ir Europos 
Bendrijų pareigūnų personalo nuostatus ir 
kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygas. Sprendimas numato, kad 
dalyvaujanti šalis gali paskirti 
nepriklausomą asmenį, kuris atitinka 11 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus 
kvalifikacinius reikalavimus, stebėtoju į 
Valdančiąją tarybą be teisės balsuoti.

Tokiu atveju jų dalyvavimo sąlygas savo 
sprendimu nustato atitinkama Asociacijos 
Taryba. Sprendime nurodoma atitinkamai 
šaliai teiktina kompetencija bei pagalba ir 
ypač tiksliai apibrėžiama kokiais atvejais, 
kokiu mastu ir kokiu būdu šios šalys
dalyvaus Agentūros darbe, įskaitant 
nuostatas dėl dalyvavimo Agentūros 
iniciatyvose, finansinių įmokų ir darbuotojų. 
Sprendimas atitinka šį reglamentą ir Europos 
Bendrijų pareigūnų personalo nuostatus ir 
kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygas. Sprendime gali būti numatyta, kad 
dalyvaujanti šalis gali paskirti 
nepriklausomą asmenį, kuris atitinka 11 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus 
kvalifikacinius reikalavimus, stebėtoju į 
Valdančiąją tarybą be teisės balsuoti.

Pakeitimas 61
27 straipsnio 3 dalis

Agentūra atidžiai stebi pagrindinių teisių 
situaciją pagal šį straipsnį dalyvaujančiose 
šalyse, kiek tai yra susiję su atitinkamu 
asociacijos susitarimu. Todėl pagal 
analogiją taikomi 4 ir 5 straipsniai.

Išbraukta.

Pakeitimas 62
29 straipsnis
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Procedūra
1. Komisijai padeda iš valstybių narių 
atstovų sudarytas Komitetas, kuriam 
pirmininkauja Komisijos atstovas.
2. Kai nuoroda daroma į šią dalį, laikomasi 
Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnyje 
numatytos reguliavimo tvarkos, 
vadovaujantis šio sprendimo 7 straipsnio 3 
dalimi.
3. Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 
dalyje numatytas laikotarpis yra vienas 
mėnuo.

Išbraukta.

Pakeitimas 63
31 straipsnio 3 dalis

Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. 
Agentūra paveda atlikti nepriklausomą jos 
pasiekimų pirmaisiais trejais veiklos metais 
išorės vertinimą remiantis Valdančiosios 
tarybos, gavusios Komisijos pritarimą, 
pateiktomis darbo užduotimis. Šiame 
vertinime atsižvelgiama į Agentūros 
uždavinius, darbo praktiką ir Agentūros 
poveikį pagrindinių teisių apsaugai bei 
skatinimui ir nurodomas bet kokio uždavinių 
išplėtimo sinergijos efektas bei finansiniai 
padariniai. Vertinime atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių nuomones tiek 
Bendrijos, tiek nacionaliniu lygiu. 

Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. 
Agentūra paveda atlikti nepriklausomą jos 
pasiekimų pirmaisiais trejais veiklos metais 
išorės vertinimą remiantis Valdančiosios 
tarybos, gavusios Komisijos pritarimą, 
pateiktomis darbo užduotimis. Šiame 
vertinime atsižvelgiama į Agentūros 
uždavinius, darbo praktiką ir Agentūros 
poveikį pagrindinių teisių apsaugai bei 
skatinimui ir nurodomas bet kokio uždavinių 
išplėtimo sinergijos efektas bei finansiniai 
padariniai. Vertinime atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių nuomones tiek 
Bendrijos, tiek nacionaliniu lygiu. 

Įvertinime taip pat nagrinėjamas galimas 
poreikis pakeisti arba išplėsti Agentūros 
uždavinius, taikymo sritį, veiklos sritis arba 
struktūrą, įskaitant konkrečius struktūrinius 
pakeitimus, būtinus, kad būtų laikomasi 
reguliavimo agentūroms taikomų 
horizontalių taisyklių, kai tik jos įsigalios.

Įvertinime taip pat nagrinėjamas galimas 
poreikis pakeisti arba išplėsti Agentūros 
uždavinius, taikymo sritį, veiklos sritis arba 
struktūrą.


