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POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 2

(2) Karta Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej potwierdza prawa wynikające 
zwłaszcza z tradycji konstytucyjnych i 
zobowiązań międzynarodowych wspólnych 
Państwom Członkowskim, z Traktatu o Unii 
Europejskiej, Traktatów wspólnotowych, 
europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, Kart 
Społecznych przyjętych przez Wspólnotę i 
Radę Europy oraz orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

(2) Karta Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej potwierdza prawa wynikające 
zwłaszcza z tradycji konstytucyjnych i 
zobowiązań międzynarodowych wspólnych 
państwom członkowskim, takich jak te 
wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka Narodów Zjednoczonych z 
Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatów 
wspólnotowych, europejskiej Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, Kart Społecznych przyjętych 
przez Wspólnotę i Radę Europy oraz 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Wspólnot Europejskich i Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 3

(3) Wspólnota i Państwa Członkowskie, 
wykonując prawo wspólnotowe, 
zobowiązane są przestrzegać praw 
podstawowych.

(3) Wspólnota i państwa członkowskie, 
uchwalając i wykonując prawo 
wspólnotowe, zobowiązane są przestrzegać 
praw podstawowych.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 7

(7) Tym samym należy ustanowić Agencję (7) Tym samym należy ustanowić Agencję 
  

1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych, 
na bazie istniejącego Europejskiego 
Centrum Monitorowania Rasizmu i 
Ksenofobii, która zapewniać będzie 
informacje, pomoc oraz wiedzę fachową w 
zakresie praw podstawowych odpowiednim 
instytucjom i władzom Wspólnoty i Państw 
Członkowskich, aby zagwarantować pełne 
przestrzeganie praw podstawowych poprzez 
wsparcie przy podejmowaniu środków lub 
określaniu linii działania w ramach ich 
kompetencji.

Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych, 
na bazie istniejącego Europejskiego 
Centrum Monitorowania Rasizmu i 
Ksenofobii, która stworzy ośrodek 
skupiający wszelką działalność w zakresie 
praw człowieka w obrębie Unii 
Europejskiej i zapewniać będzie informacje, 
pomoc oraz wiedzę fachową w zakresie 
praw podstawowych odpowiednim 
instytucjom i władzom Wspólnoty i państw 
członkowskich, aby zagwarantować pełne 
przestrzeganie praw podstawowych poprzez 
wsparcie przy podejmowaniu środków lub 
określaniu linii działania w ramach ich 
kompetencji.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 8

(8) Przy ustanawianiu agencji należycie 
uwzględnione zostaną ramy prawne dla 
europejskich agencji regulacyjnych zawarte 
we złożonym przez Komisję dnia 25 lutego 
2005 r. projekcie porozumienia 
międzyinstytucjonalnego1.

skreślony

_____

1 COM(2005)0059, 25.2.2005.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 9

(9) Agencja powinna w swoich pracach 
odnosić się do praw podstawowych 
określonych w art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej, a szczegółowo 
przedstawionych w Karcie Praw 
Podstawowych. Nazwa agencji powinna 
odzwierciedlać jej bliskie powiązanie z 
Kartą.

Obszary tematyczne działalności agencji 
powinny zostać określone w wieloletnich 
ramach, określających tym samym granice 
działalności agencji, która zgodnie z 
ogólnymi zasadami instytucjonalnymi nie 
powinna tworzyć własnego politycznego 

(9) Agencja powinna w swoich pracach 
odnosić się do praw podstawowych 
określonych w art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej, a szczegółowo 
przedstawionych w Karcie Praw 
Podstawowych. Nazwa agencji powinna 
odzwierciedlać jej bliskie powiązanie z 
Kartą.
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programu odnoszącego się do praw 
podstawowych.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 10

(10) Agencja powinna gromadzić informacje 
obiektywne, rzetelne i porównywalne, 
dotyczące rozwoju sytuacji w zakresie praw 
podstawowych, analizować te informacje 
pod kątem przyczyn łamania praw, 
wynikających z tego konsekwencji i 
skutków oraz badać przykłady dobrych 
praktyk w rozwiązywaniu tego rodzaju 
problemów. Sieci kontaktów są skutecznymi 
narzędziami pozwalającymi na aktywne 
gromadzenie informacji i ich ocenę.

(10) Agencja powinna gromadzić informacje 
obiektywne, rzetelne i porównywalne, 
dotyczące rozwoju sytuacji w zakresie praw 
podstawowych, rozwijać metody służące 
polepszeniu porównywalności, 
obiektywności i wiarygodności danych na 
poziomie europejskim, oraz analizować te 
informacje pod kątem przyczyn łamania 
praw, wynikających z tego konsekwencji i 
skutków oraz badać przykłady dobrych 
praktyk w rozwiązywaniu tego rodzaju 
problemów.  Sieci kontaktów instytucji 
narodowych z zakresu praw podstawowych
oraz sieci trybunałów konstytucyjnych, 
sądów najwyższych, organizacji 
pozarządowych i niezależnych ekspertów 
mogą być skutecznymi narzędziami 
pozwalającymi na aktywne gromadzenie 
informacji i ich ocenę.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 11

(11) Agencja powinna mieć prawo do 
przekazywania instytucjom unijnym i 
Państwom Członkowskim swoich opinii 
dotyczących procesu wykonywania prawa 
wspólnotowego - albo z własnej inicjatywy 
albo na wniosek Parlamentu Europejskiego, 
Rady lub Komisji - nie naruszając procedur 
legislacyjnych i sądowych ustanowionych na 
mocy Traktatu.

(11) Agencja powinna mieć prawo do 
przekazywania instytucjom unijnym i 
państwom członkowskim swoich opinii 
dotyczących procesu uchwalania i 
wykonywania prawa wspólnotowego - albo 
z własnej inicjatywy albo na wniosek 
Parlamentu Europejskiego, Rady lub 
Komisji – nie mając wiążących skutków dla 
procedur legislacyjnych i sądowych 
ustanowionych na mocy Traktatu.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 12

(12) Rada powinna mieć możliwość (12) Parlament Europejski, Rada, Komisja i 
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zwracania się do agencji z wnioskami o 
ekspertyzę w kontekście postępowań 
wszczętych na mocy art. 7 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość zwracania się do agencji z 
wnioskami o ekspertyzę w związku z i w 
kontekście postępowań na mocy art. 7 
Traktatu o Unii Europejskiej.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 13

(13) Agencja powinna przedstawiać roczne 
sprawozdanie na temat sytuacji w zakresie 
praw podstawowych w Unii i ich 
przestrzegania w toku wykonywania prawa 
unijnego przez instytucje, organy i agencje 
UE oraz Państwa Członkowskie. Ponadto 
agencja powinna przygotowywać 
sprawozdania tematyczne dotyczące 
zagadnień szczególnie istotnych z punktu 
widzenia polityki Unii.

(13) Agencja powinna przedstawiać 
Parlamentowi Europejskiemu w obecności 
Rady i Komisji roczne sprawozdanie na 
temat sytuacji w zakresie praw 
podstawowych w Unii i ich przestrzegania w 
toku uchwalania i wykonywania prawa 
unijnego przez instytucje, organy i agencje 
UE oraz państwa członkowskie. Ponadto 
agencja powinna przygotowywać 
sprawozdania tematyczne dotyczące 
zagadnień szczególnie istotnych z punktu 
widzenia polityki Unii.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 14

(14) Agencja powinna podejmować środki 
zmierzające do uświadamiania opinii 
publicznej w kwestii praw podstawowych 
oraz możliwości i różnych mechanizmy ich 
egzekwowania, nie zajmując się jednak 
pojedynczymi skargami.

(nie dotyczy wersji polskiej)

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 15

(15) Agencja powinna prowadzić jak 
najściślejszą współpracę ze wszystkimi 
odpowiednimi programami, organami i 
agencjami wspólnotowymi oraz organami 
Unii, aby unikać powielania prac, zwłaszcza 
w odniesieniu do mającego powstać
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Mężczyzn i Kobiet.

(15) Agencja powinna prowadzić jak 
najściślejszą współpracę ze wszystkimi 
odpowiednimi programami, organami i 
agencjami wspólnotowymi oraz organami 
Unii, aby unikać powielania prac, zwłaszcza 
w odniesieniu do Europejskiego Instytutu ds. 
Równości Mężczyzn i Kobiet.
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Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 16

(16) Agencja powinna ściśle współpracować 
z Radą Europy. Współpraca ta powinna 
zapewniać unikanie nakładania się 
działalności agencji na kompetencje Rady 
Europy, zwłaszcza przy opracowywaniu 
mechanizmów zapewniających synergię, 
takich jak zawarcie porozumienia o 
wzajemnej współpracy i udział niezależnej 
osoby nominowanej przez Radę Europy w 
strukturach zarządzających agencją, która to 
osoba posiadać będzie jasno określone 
prawo głosu, analogicznie do EUMC.

(16) Agencja powinna ściśle współpracować 
z Radą Europy. Współpraca ta powinna 
zapewniać unikanie nakładania się
działalności agencji na kompetencje Rady 
Europy czy też konfliktu między nimi, 
zwłaszcza przy opracowywaniu 
mechanizmów zapewniających synergię, 
takich jak zawarcie porozumienia o 
wzajemnej współpracy i udział niezależnej 
osoby nominowanej przez Radę Europy w 
strukturach zarządzających agencją, która to 
osoba posiadać będzie jasno określone 
prawo głosu, analogicznie do EUMC oraz 
rozwiązywać ewentualne kwestie sporne.

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 18

(18) Parlament Europejski odgrywa istotną 
rolę w dziedzinie praw podstawowych.
Powinien on nominować jedną niezależną 
osobę na członka zarządu agencji.

(18) Parlament Europejski, jako instytucja 
europejska bezpośrednio wybrana przez 
obywateli Europy, powinien desygnować 
przewodniczącego zarządu.

Uzasadnienie

Parlament Europejski przyczynia się do prawomocności agencji i jego rola nie może w 
żadnym razie być równa roli poszczególnych państw członkowskich, co miałoby miejsce 
gdyby Parlament Europejski wyznaczał tylko jednego członka zarządu.

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 19

(19) Należy ustanowić forum konsultacyjne 
w celu zapewnienia w strukturach agencji 
pluralistycznej reprezentacji sił społecznych 
społeczeństwa obywatelskiego działających 
w zakresie praw podstawowych, aby 
ustanowić skuteczną współpracę ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami.

(19) Należy ustanowić konsultacyjne forum 
w celu zapewnienia w strukturach agencji 
pluralistycznej reprezentacji sił społecznych 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
instytucji działających na szczeblu państw 
członkowskich w zakresie praw 
podstawowych, aby ustanowić skuteczną 
współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami.
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Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 23

(23) Ponieważ środki potrzebne do 
wykonania rozporządzenia są środkami o 
ogólnym zakresie w znaczeniu art. 2 decyzji 
Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 
1999 r. ustanawiającej warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji1 środki wykonania 
niniejszej decyzji przyjmuje się w drodze 
procedury regulacyjnej, o której mowa w 
art. 5 omawianej decyzji.

skreślony

____

1 Dz.U. L 184, 17.7.1999, str. 23.

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 25

(25) Wkład agencji w zapewnianie pełnego 
przestrzegania praw podstawowych w
ramach prawa wspólnotowego może pomóc
w osiągnięciu celów Wspólnoty. Do celów 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia jako 
jedyne kompetencje przewidziane w 
Traktacie przyjmuje się te określone w art. 
308.

(25) Wkład agencji w zapewnianie pełnego 
przestrzegania praw podstawowych w 
ramach prawa wspólnotowego w 
zdecydowany sposób przyczyni się do 
osiągnięcia celów Wspólnoty.  Do celów 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia jako 
jedyne kompetencje przewidziane w 
Traktacie przyjmuje się te określone w art. 
308.

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 26

(26) Rada powinna mieć możliwość 
przyjęcia decyzji zgodnie z tytułem VI 
Traktatu o Unii Europejskiej, aby upoważnić
agencję do prowadzenia działalności 
również w zakresie objętym owym tytułem.

(26) Do niniejszego rozporządzenia dołącza 
się decyzję Rady zgodnie z tytułem VI 
Traktatu o Unii Europejskiej upoważniającą
agencję do prowadzenia działalności 
również w zakresie objętym owym tytułem.

Poprawka 18
Artykuł 2

Celem agencji jest zapewnianie pomocy 
oraz wiedzy fachowej w zakresie praw 
podstawowych odpowiednim instytucjom, 

Celem agencji jest stworzenie ośrodka 
skupiającego wszelką działalność w 
zakresie praw człowieka w obrębie Unii 
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organom, biurom i agencjom Wspólnoty i 
Państw Członkowskich przy wykonywaniu 
prawa wspólnotowego, aby zagwarantować
pełne przestrzeganie praw podstawowych
poprzez wsparcie przy podejmowaniu 
środków lub określaniu linii działania w 
ramach ich kompetencji.

Europejskiej oraz zapewnianie pomocy oraz 
wiedzy fachowej w zakresie praw 
podstawowych odpowiednim instytucjom, 
organom, biurom i agencjom Wspólnoty i 
państw członkowskich przy uchwalaniu i 
wykonywaniu prawa wspólnotowego, aby 
wesprzeć je przy podejmowaniu środków 
lub określaniu linii działania w ramach ich 
kompetencji.

Poprawka 19
Artykuł 3 ustęp 2

2. Agencja w swoich pracach odnosi się do 
praw podstawowych określonych w art. 6 
ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a 
szczegółowo przedstawionych w Karcie 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
ogłoszonej w Nicei dnia 7 grudnia 2000 r.

2. Agencja w swoich pracach odnosi się do 
zasad i praw podstawowych określonych w 
art. 6 ust. 1, 2 i 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej, a szczegółowo 
przedstawionych w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej ogłoszonej 
w Nicei dnia 7 grudnia 2000 r. z należytym 
uwzględnieniem istniejących 
międzynarodowych standardów praw 
człowieka w tym standardów ustalonych 
przez Radę Europy, w szczególności w 
europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności i jej 
Protokołach.

Poprawka 20
Artykuł 3 ustęp 3

3. Prowadząc swoją działalność agencja 
zajmuje się sytuacją praw podstawowych w 
Unii Europejskiej i Państwach 
Członkowskich przy wykonywaniu przez nie 
prawa wspólnotowego, bez uszczerbku dla 
pkt 4 i art. 4 ust. 1 lit. e) oraz art. 27 i 28.

3. Prowadząc swoją działalność agencja 
zajmuje się przede wszystkim sytuacją praw 
podstawowych w Unii Europejskiej i 
państwach członkowskich przy uchwalaniu 
i wykonywaniu przez nie prawa 
wspólnotowego.

Agencja zajmuje się również sytuacją praw 
podstawowych w krajach trzecich, w 
zakresie i zgodnie z ust. 4, a także z 
decyzjami Rady Stowarzyszenia podjętymi 
w świetle art. 27.
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Poprawka 21
Artykuł 3 ustęp 4

4. Bez uszczerbku dla art. 27, na wniosek 
Komisji agencja przedstawia informacje i 
analizy dotyczące problematyki praw 
podstawowych w odniesieniu do państw 
trzecich, z którymi Wspólnota zawarła 
porozumienia o stowarzyszeniu lub 
porozumienia zawierające postanowienia 
dotyczące przestrzegania praw człowieka 
lub z którymi rozpoczęła lub planuje 
rozpoczęcie negocjacji dotyczących tego 
rodzaju porozumień, zwłaszcza zaś krajów 
objętych europejską polityką sąsiedztwa.

4. Jedynie na wniosek Parlamentu 
Europejskiego, Rady lub Komisji agencja 
przedstawia informacje i analizy dotyczące 
problematyki praw podstawowych, o ile ma 
to znaczenie dla uchwalania i wdrażania 
polityki UE, w odniesieniu do państw 
trzecich, z którymi Wspólnota zawarła 
porozumienia o stowarzyszeniu lub 
porozumienia zawierające postanowienia 
dotyczące przestrzegania praw człowieka 
lub z którymi rozpoczęła lub planuje 
rozpoczęcie negocjacji dotyczących tego 
rodzaju porozumień, zwłaszcza zaś krajów 
objętych europejską polityką sąsiedztwa, a 
także państw, które złożyły wniosek o 
przystąpienie do Unii, i z którymi 
Wspólnota rozpoczęła negocjacje lub 
planuje ich rozpoczęcie.

Należy wziąć pod uwagę wszelkie działania 
Rady Europy w celu uniknięcia nakładania 
się obowiązków, jak przewidziano w art. 9.

Poprawka 22
Artykuł 4 ustęp 1 litera a)

a) gromadzi, rejestruje, analizuje i 
rozpowszechnia stosowne, obiektywne, 
rzetelne i porównywalne informacje oraz 
dane, łącznie z wynikami badań i 
monitorowania przekazywanymi jej przez 
Państwa Członkowskie, instytucje unijne, 
agencje wspólnotowe, ośrodki badawcze, 
organy krajowe, organizacje pozarządowe, 
odpowiednie państwa trzecie i organizacje 
międzynarodowe;

a) gromadzi, rejestruje, analizuje i 
rozpowszechnia stosowne, obiektywne, 
rzetelne i porównywalne informacje oraz 
dane, łącznie z wynikami badań i 
monitorowania przekazywanymi jej przez 
państwa członkowskie, instytucje unijne, 
agencje wspólnotowe, ośrodki badawcze, 
organy krajowe, organizacje pozarządowe, 
odpowiednie państwa trzecie i organizacje 
międzynarodowe, w szczególności przez 
właściwe organy Rady Europy;

Poprawka 23
Artykuł 4 ustęp 1 litera d)
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d) z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Parlamentu Europejskiego, Rady lub 
Komisji formułuje wnioski i opinie na 
tematy ogólne dla instytucji unijnych i 
Państw Członkowskich wykonujących 
prawo wspólnotowe;

d) z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Parlamentu Europejskiego, Rady lub 
Komisji formułuje opinie, wnioski i 
zalecenia na tematy ogólne dla instytucji 
unijnych uchwalających i wykonujących 
prawo wspólnotowe i państw członkowskich 
wykonujących prawo wspólnotowe;

Poprawka 24
Artykuł 4 ustęp 1 litera e)

e) udostępnia Radzie ekspertyzy techniczne, 
jeżeli Rada na mocy art. 7 ust.1 Traktatu o 
Unii Europejskiej wzywa niezależne osoby 
do przedstawienia sprawozdania z sytuacji 
w Państwie Członkowskim lub jeżeli do 
agencji wpłynie wniosek zgodnie z art. 7 
ust. 2, a Rada, działając zgodnie z 
procedurą określoną w wymienionych 
ustępach art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, 
wystąpiła do agencji z wnioskiem o tego 
rodzaju ekspertyzy techniczne;

e) udostępnia państwom członkowskim, 
Parlamentowi Europejskiemu, Komisji lub
Radzie ekspertyzy techniczne, jeżeli jedna 
trzecia państw członkowskich, Parlament 
Europejski, Komisja lub Rada działając 
zgodnie z procedurami określonymi w 
wymienionych ustępach art. 7 Traktatu o 
Unii Europejskiej, wystąpiły do agencji z 
wnioskiem o tego rodzaju ekspertyzy 
techniczne;

Poprawka 25
Artykuł 4 ustęp 1 litera f)

f) publikuje roczne sprawozdanie w sprawie 
sytuacji w zakresie praw podstawowych, 
podkreślając w nim również przykłady 
dobrych praktyk;

f) przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu w obecności Rady i Komisji 
Europejskiej roczne sprawozdanie, które 
zostanie następnie opublikowane, w 
sprawie sytuacji w zakresie praw 
podstawowych, podkreślając w nim również 
przykłady dobrych praktyk;

Poprawka 26
Artykuł 4 ustęp 1 litera g)

g) publikuje sprawozdania tematyczne 
oparte na prowadzonych przez nią analizach, 
badaniach i sondażach;

g) publikuje sprawozdania tematyczne 
oparte na prowadzonych przez nią analizach, 
badaniach i sondażach, w tym sprawozdania 
na temat potencjalnego lub rzeczywistego 
wpływu prawodawstwa wspólnotowego na 
sytuację praw podstawowych w państwach 
członkowskich, zgodnie z art. 3 ust. 3.
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Poprawka 27
Artykuł 4 ustęp 2

2. Konkluzje, opinie i sprawozdania
przygotowane przez agencję w ramach 
prowadzonej przez nią działalności opisanej
w ust. 1 nie dotyczą kwestii legalności 
wniosków Komisji na mocy art. 250 
Traktatu, stanowisk przyjętych przez 
instytucje w toku procedury legislacyjnej 
lub legalności aktów prawnych w 
rozumieniu art. 230 Traktatu. Agencja nie 
rozstrzyga tego, czy Państwo Członkowskie 
uchybiło zobowiązaniu na mocy Traktatu w 
rozumieniu art. 226 Traktatu.

2. Sprawozdania, opinie, konkluzje lub 
zalecenia przygotowane przez agencję w 
ramach prowadzonej przez nią działalności 
opisanej w ust. 1 nie powinny przesądzać o 
konkluzjach stosownych władz w 
odniesieniu do kwestii legalności wniosków 
Komisji na mocy art. 250 Traktatu, 
stanowisk przyjętych przez instytucje w toku 
procedury legislacyjnej i aktów prawnych w 
rozumieniu art. 230 Traktatu lub kwestii
tego, czy państwo członkowskie uchybiło 
zobowiązaniu na mocy Traktatu w 
rozumieniu art. 226 Traktatu.

Poprawka 28
Artykuł 5 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Komisja przyjmuje wieloletnie ramy dla 
agencji zgodnie z procedurą regulacyjną, o 
której mowa w art. 29 ust. 2. Ramy takie:

1. Agencja przyjmuje wieloletnie ramy 
dotyczące swojej działalności. Ramy takie:

Poprawka 29
Artykuł 5 ustęp 1 litera d)

d) należycie uwzględniają zasoby ludzkie i 
finansowe agencji oraz

skreślona

Poprawka 30
Artykuł 5 ustęp 1 litera e)

e) zawierają przepisy mające na celu 
uniknięcie tematycznego nakładania się 
kompetencji innych organów, biur i agencji 
wspólnotowych.

e) zawierają przepisy mające na celu 
uniknięcie tematycznego nakładania się 
kompetencji innych organów, biur i agencji 
wspólnotowych i Rady Europy.

Poprawka 31
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Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

Przed przyjęciem wieloletnich ram, Agencja 
przedstawia ich projekt do zaopiniowania 
przez Parlament Europejski, Radę i 
Komisję. 

Poprawka 32
Artykuł 5 ustęp 2

2. Agencja wykonuje zadania w zakresie 
działów tematycznych określonych w 
ramach wieloletnich. Dzieje się to bez 
uszczerbku dla przysługującej agencji 
możliwości odpowiedzi na wnioski 
Parlamentu Europejskiego, Rady lub 
Komisji na mocy art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 lit. 
d) i e) wykraczających poza te dziedziny, 
jeżeli pozwalają na to zasoby ludzkie i 
finansowe agencji.

2. Agencja wykonuje zadania w zakresie 
działów tematycznych określonych w 
ramach wieloletnich. Dzieje się to bez 
uszczerbku dla przysługującej agencji 
możliwości odpowiedzi na wnioski 
Parlamentu Europejskiego, Rady lub 
Komisji na mocy art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 lit. 
d) i e) wykraczających poza te dziedziny.

Poprawka 33
Artykuł 5 ustęp 3

3. Agencja wykonuje swoje zadania na 
podstawie rocznego programu prac, 
należycie wykorzystując dostępne jej zasoby 
ludzkie i finansowe.

skreślony

Poprawka 34
Artykuł 5 ustęp 4

4. Roczny program prac, przyjęty zgodnie z 
art. 11 ust. 4 lit. a), jest zgodny z rocznym 
programem prac Komisji obejmującym 
prowadzone przez nią prace badawcze i 
działalność w zakresie statystyki 
prowadzoną w kontekście wspólnotowego 
programu statystycznego.

skreślony

Poprawka 35
Artykuł 6 ustęp 3
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3. Agencja może wchodzić w stosunki 
umowne, zwłaszcza umowy 
podwykonawstwa, w celu wykonania 
swoich zadań. Agencja może również 
udzielać dotacji na wspieranie 
odpowiedniej współpracy i wspólnych 
przedsięwzięć zwłaszcza organizacjom 
krajowym, europejskim i międzynarodowym 
opisanym w art. 8 i 9.

3. Agencja może wchodzić w stosunki 
umowne, zwłaszcza umowy 
podwykonawstwa, w celu wykonania 
swoich zadań.

Poprawka 36
Artykuł 7

Agencja zapewni odpowiednią koordynację 
z działalnością stosownych organów, biur i 
agencji Wspólnoty. Zasady współpracy 
ustalane są w stosownych przypadkach na 
mocy protokółów ustaleń.

Rada i Komisja określają ramy wymiany 
informacji pomiędzy agencją i stosownymi
organami, biurami i agencjami Wspólnoty.  
Zasady współpracy ustalane są w 
stosownych przypadkach na mocy 
protokółów ustaleń.

Poprawka 37
Artykuł 8 ustęp 1

1. Agencja współpracuje z organizacjami i 
organami rządowymi i pozarządowymi 
działającymi na polu praw podstawowych na 
szczeblu Państw Członkowskich i na 
szczeblu europejskim, aby pomóc im 
realizacji ich zadań.

1. Agencja współpracuje z organizacjami i 
organami rządowymi i pozarządowymi 
niezależnymi ekspertami, istniejącymi
sieciami działającymi na polu praw 
podstawowych na szczeblu państw 
członkowskich i na szczeblu europejskim, 
aby pomóc im realizacji ich zadań.

Poprawka 38
Artykuł 8 ustęp 2

2. Uzgodnienia administracyjne dotyczące 
współpracy ustalone w ust. 1 są zgodne z 
prawem wspólnotowym i przyjmowane są 
przez zarząd na podstawie projektu 
przedstawionego przez dyrektora po 
zaopiniowaniu go przez Komisję.

Jeżeli Komisja nie zgodzi się na omawiane 
ustalenia zarząd ponownie je przeanalizuje 
i przyjmie, wraz ze stosownymi zmianami, 
większością dwóch trzecich głosów 

2. Uzgodnienia administracyjne dotyczące 
współpracy ustalone w ust. 1 są zgodne z 
prawem wspólnotowym i przyjmowane są 
przez zarząd na podstawie projektu 
przedstawionego przez dyrektora po 
zaopiniowaniu go przez Komisję.
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wszystkich członków.

Poprawka 39
Artykuł 9

Agencja skoordynuje swoją działalność z 
pracami Rady Europy zwłaszcza w 
odniesieniu do rocznego programu pracy na 
mocy art. 5. W tym celu Wspólnota, zgodnie 
z procedurą ustanowioną na mocy art. 300 
Traktatu, zawiera umowę z Radą Europy w 
celu ustanowienia ścisłej współpracy 
pomiędzy Radą a agencją. Umowa taka 
obejmuje zobowiązanie Rady Europy do 
nominowania jednej niezależnej osoby, 
która zasiadać ma w zarządzie agencji, 
zgodnie z art. 11.

Agencja skoordynuje swoją działalność z 
pracami Rady Europy zwłaszcza w 
odniesieniu do rocznego programu pracy na 
mocy art. 5. W tym celu Wspólnota, zgodnie 
z procedurą ustanowioną na mocy art. 300 
Traktatu, zawiera umowę dwustronną z 
Radą Europy w celu ustanowienia ścisłej 
współpracy pomiędzy Radą a agencją.
Umowa taka obejmuje m.in.:

a) możliwość nominowania przez Radę 
Europy komisarza praw człowieka 
zasiadającego w zarządzie agencji, zgodnie 
z art. 11.

b) wzmocnioną współpracę między agencją 
a odpowiednimi organami Rady Europy w 
odniesieniu do państw trzecich będących 
członkami Rady Europy.

Poprawka 40
Artykuł 10 tytuł i część wprowadzająca

Organy Agencji Kierownictwo oraz organy zarządzające
Agencji

Agencja składa się z: Agencja składa się z:
(-a) przewodniczącego, który przewodniczy 
zarządowi;

Poprawka 41
Artykuł 11 ustęp 1

1. Zarząd składa się z osób posiadających 
stosowne doświadczenie w dziedzinie praw 
podstawowych i w zarządzaniu 
organizacjami sektora publicznego. W skład 
zarządu wchodzą:

1. Zarząd składa się z osób posiadających 
stosowne doświadczenie w dziedzinie praw 
podstawowych i w zarządzaniu 
organizacjami sektora publicznego. W skład 
zarządu wchodzą:
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a) po jednej niezależnej osobie nominowanej 
przez każde z Państw Członkowskich;

a) po jednej niezależnej osobie posiadającej 
obszerną wiedzę fachową, nominowanej 
przez każde z państw członkowskich. Osoba 
ta powinna spełniać, zgodnie z prawem 
danego państwa członkowskiego, kryteria 
niezbędne do mianowania na członka 
najwyższego trybunału konstytucyjnego lub 
organu sądowego;

b) jedna niezależna osoba nominowana 
przez Parlament Europejski;
c) jedna niezależna osoba nominowana 
przez Radę Europy; oraz

b) przedstawiciel Rady Europy, który 
mógłby być jej wysokim komisarzem ds. 
praw człowieka, jak przewidziano w art. 9;

d) dwóch przedstawicieli Komisji.
Osoby, o których mowa w lit. a):
- sprawują stanowiska wysokiego szczebla 
w strukturach zarządczych niezależnych 
krajowych instytucji działających na polu 
praw człowieka lub
posiadają obszerną wiedzę fachową w 
dziedzinie praw podstawowych, zebraną w 
innych niezależnych instytucjach lub 
organach.

d) dwie osoby nominowane przez Komisję.
Jedna z nich to niezależna osoba wskazana 
przez Komisję spośród osób posiadających 
kompetencje oraz ogólnie uznaną i 
poświadczoną wiedzę fachową z zakresu 
praw podstawowych. Druga z nich to 
przedstawiciel Komisji.

Każdego członka zarządu może 
reprezentować członek zastępca spełniający 
powyższe kryteria.
Lista członków zarządu zostanie ogłoszona 
publicznie, a jej uaktualniona wersja będzie 
publikowana przez agencję na jej stronie 
internetowej.

Lista członków zarządu zostanie ogłoszona 
publicznie, a jej uaktualniona wersja będzie 
publikowana przez agencję na jej stronie 
internetowej.

Poprawka 42
Artykuł 11 ustęp 3

3. Zarząd wybiera przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego na dwuipółroczną 
kadencję, która może zostać przedłużona 
jednokrotnie.

3. Zarządowi przewodniczy 
przewodniczący; zarząd wybiera także 
wiceprzewodniczącego. Ich kadencja 
wynosi dwa i pół roku i może zostać 
przedłużona jednokrotnie.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący nie 
mogą być przedstawicielami Komisji.

Każdy członek zarządu, lub w przypadku 
jego nieobecności jego zastępca, ma jeden 
głos.

Każdy członek zarządu ma jeden głos.
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Poprawka 43
Artykuł 11 ustęp 4 litera g)

g) przyjmuje regulamin agencji na 
podstawie projektu przedstawionego przez 
dyrektora agencji po zaopiniowaniu go 
przez Komisję;

g) przyjmuje regulamin agencji na 
podstawie projektu przedstawionego przez 
dyrektora agencji;

Poprawka 44
Artykuł 11 ustęp 5

5. Zarząd może przekazać część swoich 
obowiązków radzie wykonawczej, z 
wyjątkiem kwestii określonych w ust. 4 lit. 
a), b), c), d), g) i h).

5. Zarząd może przekazać część swoich 
obowiązków radzie wykonawczej, z 
wyjątkiem kwestii określonych w ust. 4 lit. 
a), b), c), d), e), g) i h) oraz nakazać 
zarządowi przeprowadzenie określonych 
działań.

Poprawka 45
Artykuł 11 ustęp 6

Zarząd podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów, z wyjątkiem decyzji 
określonych w ust. 4 lit. a), c), d), i e), kiedy 
to wymagana jest większość dwóch trzecich 
głosów wszystkich członków.
Przewodniczący ma głos rozstrzygający.
Osoba wyznaczona przez Radę Europy może 
głosować tylko w sprawie decyzji opisanych
w ust. 4 lit. a) i b).

Zarząd podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów, z wyjątkiem decyzji 
określonych w ust. 4 lit. a), c), d), i e), kiedy 
to wymagana jest większość dwóch trzecich 
głosów wszystkich członków.
Przewodniczący ma głos rozstrzygający.
Osoba wyznaczona przez Radę Europy może 
zabierać głos podczas dyskusji i debat, ale 
nie może głosować w sprawie decyzji 
opisanych w ust. 4 lit. i) i j).

Poprawka 46
Artykuł 11 ustęp 7

Przewodniczący zwołuje zarząd raz do roku, 
nie licząc posiedzeń nadzwyczajnych lub 
dodatkowych. Przewodniczący zwołuje 
posiedzenia nadzwyczajne z własnej 
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 
jednej trzeciej członków zarządu.

Przewodniczący zwołuje zarząd co 
najmniej dwa razy do roku. Przewodniczący 
zwołuje także posiedzenia zarządu z własnej 
inicjatywy lub na wniosek dyrektora lub na 
wniosek co najmniej jednej trzeciej 
członków zarządu.
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Poprawka 47
Artykuł 11 ustęp 8

Dyrektor Europejskiego Instytutu ds. 
Równości Mężczyzn i Kobiet może 
uczestniczyć w posiedzeniach zarządu w roli 
obserwatora. Dyrektorzy odpowiednich 
agencji wspólnotowych i organów Unii 
mogą również uczestniczyć w posiedzeniach 
w roli obserwatorów, jeżeli zostaną 
zaproszeni przez zarząd.

Dyrektor Europejskiego Instytutu ds. 
Równości Mężczyzn i Kobiet może 
uczestniczyć w posiedzeniach zarządu w roli 
obserwatora. Dyrektorzy odpowiednich 
agencji wspólnotowych i organów Unii, a 
także przedstawiciele organizacji 
międzynarodowych, jak na przykład Wysoki 
Komisarz NZ ds. Praw Człowieka oraz 
przedstawiciele OBWE, mogą również 
uczestniczyć w posiedzeniach w roli 
obserwatorów, jeżeli zostaną zaproszeni 
przez przewodniczącego zarządu.

Poprawka 48
Artykuł 11 ustępy 8 a, 8 b i 8 c (nowe)

8a. Przewodniczącego zarządu, który będzie 
przewodniczącym agencji, mianuje 
Parlament Europejski, wybierając z listy 
kandydatów przedstawionych przez Komisję 
i zatwierdzonych przez Radę; kandydaci 
stawiają się na przesłuchanie przed 
właściwą komisją parlamentarną.
Przewodniczący mianowany jest na 
podstawie osobistych zasług, doświadczenia 
w dziedzinie praw podstawowych oraz 
umiejętności administracyjnych i 
zarządczych.

8b. Kadencja przewodniczącego wynosi 5 
lat z możliwością jednokrotnego jej 
przedłużenia, maksymalnie do 5 lat.

8c. Przewodniczący jest odpowiedzialny za:

a) zapewnienie wykonywania zadań 
wymienionych w art. 4;

b) przygotowywanie i wdrażanie rocznego 
programu prac agencji;

c) reprezentowanie agencji;

d) przedstawianie właściwej komisji 
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parlamentarnej programu prac agencji 
oraz, gdy ma to zastosowanie, rocznego 
sprawozdania oraz udzielanie odpowiedzi 
na pytania zadane przez członków komisji.

Poprawka 49
Artykuł 12 ustęp 1

1. Zarządowi pomaga rada wykonawcza.
Rada wykonawcza składa się z 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 
zarządu oraz dwóch przedstawicieli 
Komisji.

1. Zarządowi pomaga rada wykonawcza 
składająca się z ośmiu członków:
a) przewodniczącego;
b) wiceprzewodniczącego;
c) dwóch osób wyznaczonych przez Komisję 
Europejską do zasiadania w zarządzie;
d) trzech członków wybranych przez zarząd 
spośród jego członków;
e) przedstawiciela Rady Europy, z 
zachowaniem ograniczeń co do prawa 
głosu przewidzianych w art. 11 ust. 6.

Poprawka 50
Artykuł 12 ustęp 2

2. Rada wykonawcza zwoływana jest przez 
przewodniczącego w razie potrzeby, aby 
uczestniczyć w przygotowywaniu decyzji 
zarządu oraz pomagać i doradzać 
dyrektorowi. Rada przyjmuje decyzje 
zwykłą większością głosów.

2. Rada wykonawcza zwoływana jest przez 
przewodniczącego w razie potrzeby, aby 
uczestniczyć w przygotowywaniu decyzji 
zarządu oraz pomagać i doradzać 
dyrektorowi. Rada przyjmuje decyzje 
zwykłą większością głosów, przy czym 
przewodniczący ma głos decydujący.

Uzasadnienie

Poprawka ta zapewnia Radzie wykonawczej bardziej zrównoważony skład: jeden członek 
wybrany przez Parlament Europejski, czterech członków wybranych przez państwa 
członkowskie, dwóch członków wyznaczonych przez Komisję Europejską oraz jeden 
przedstawiciel Rady Europy.

Poprawka 51
Artykuł 13 ustęp 1

1. Agencją kieruje dyrektor mianowany 
przez zarząd spośród listy kandydatów 
przedstawionej przez Komisję. Dyrektor 

1. Agencją zarządza dyrektor mianowany 
przez zarząd spośród listy kandydatów 
przedstawionej przez Komisję. Dyrektor 
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mianowany jest na podstawie posiadanych 
kompetencji, umiejętności 
administracyjnych i zarządczych oraz 
doświadczenia w dziedzinie praw 
podstawowych. Przed nominacją kandydat 
wybrany przez zarząd może być poproszony 
o przedstawienie oświadczenia na forum 
odpowiedniego komitetu Parlamentu 
Europejskiego i udzielenie odpowiedzi na 
pytania jego członków.

mianowany jest na podstawie posiadanych 
kompetencji, umiejętności 
administracyjnych i zarządczych oraz 
doświadczenia w dziedzinie praw 
podstawowych.

Poprawka 52
Artykuł 13 ustęp 2

2. Kadencja dyrektora trwa pięć lat. Na 
wniosek Komisji i po dokonaniu oceny 
kadencja może być przedłużona
jednokrotnie na okres nie dłuższy niż pięć 
lat. W ramach oceny Komisja bada przede 
wszystkim wyniki osiągnięte podczas 
pierwszej kadencji oraz sposób ich 
osiągnięcia, jak również obowiązki i 
wymagania agencji na najbliższe lata.

2.Kadencja dyrektora trwa pięć lat. Po 
uwzględnieniu opinii Komisji, zarząd może 
przedłużyć kadencję jednokrotnie na okres
nie dłuższy niż pięć lat. W ramach opinii
Komisja bada przede wszystkim wyniki 
osiągnięte podczas pierwszej kadencji oraz 
sposób ich osiągnięcia, jak również 
obowiązki i wymagania agencji na 
najbliższe lata.

Poprawka 53
Artykuł 13 ustęp 5

5. Dyrektor może zostać odwołany przez 
zarząd przed końcem jego kadencji na 
podstawie wniosku Komisji.

5. Dyrektor może zostać odwołany przez 
zarząd przed końcem jego kadencji, jeżeli 
nie spełnia już warunków wymaganych do 
pełnienia obowiązków dyrektora, lub jeżeli 
dopuścił się poważnego uchybienia. Zarząd 
działa z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Komisji.

Poprawka 54
Artykuł 14 ustęp 2

2. Członkowie forum wybierani są na 
podstawie otwartej ordynacji wyborczej 
ustalonej zarząd. Maksymalna liczba 
członków wynosi 100. Ich kadencja trwa 
pięć lat i może zostać jednokrotnie 
przedłużona.

2. Członkowie forum wybierani są na 
podstawie otwartej ordynacji wyborczej 
ustalonej zarząd. Maksymalna liczba 
członków wynosi 50. Ich kadencja trwa pięć 
lat i może zostać jednokrotnie przedłużona.
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Poprawka 55
Artykuł 14 ustęp 6

6. Forum przewodniczy dyrektor. Forum 
gromadzi się co roku lub na wniosek 
zarządu. Procedury działania forum określa 
regulamin wewnętrzny agencji; procedury są 
podawane do wiadomości publicznej.

6. Forum przewodniczy przewodniczący 
agencji. Forum gromadzi się co roku lub na 
wniosek zarządu. Procedury działania forum 
określa regulamin wewnętrzny agencji;
procedury są podawane do wiadomości 
publicznej.

Poprawka 56
Artykuł 15 ustęp 2 akapit 2

Członkowie zarządu nominowani zgodnie z 
art. 11 ust. 1 lit. a), b) i c), dyrektor i 
członkowie forum zobowiązują się do 
niezależnego działania. W tym celu składają 
oświadczenie o braku jakichkolwiek 
interesów, które mogłyby wpływać na ich 
niezależność, lub też braku bezpośrednich 
bądź pośrednich interesów, które mogłyby 
wpływać na ich niezależność.

Członkowie zarządu i dyrektor zobowiązują 
się do niezależnego działania. W tym celu 
składają oświadczenie o braku 
jakichkolwiek interesów, które mogłyby 
wpływać na ich niezależność, lub też braku 
bezpośrednich bądź pośrednich interesów, 
które mogłyby wpływać na ich niezależność

Poprawka 57
Artykuł 22 ustęp 4

4. Agencja w sensie prawnym zastępuje 
Europejskie Centrum Monitorowania 
Rasizmu i Ksenofobii. Przejmuje ona 
wszystkie prawa i obowiązki, zobowiązania 
lub należności finansowe Centrum. Uznaje się 
umowy o pracę zawarte przez Centrum przez 
przyjęciem niniejszego rozporządzenia.

4. Agencja w sensie prawnym zastępuje 
Europejskie Centrum Monitorowania 
Rasizmu i Ksenofobii. Przejmuje ona 
wszystkie prawa i obowiązki, zobowiązania 
lub należności finansowe Centrum.

Poprawka 58
Artykuł 26 ustęp 3

Trybunał Sprawiedliwości ma właściwość w 
przypadku pozwów wnoszonych przeciwko 
agencji na warunkach określonych w art. 
230 lub 232 Traktatu.

Trybunał Sprawiedliwości ma właściwość w 
przypadku pozwów wnoszonych przeciwko 
agencji przez osoby fizyczne lub prawne na 
warunkach określonych w art. 230 Traktatu.
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Poprawka 59
Artykuł 27 tytuł

Udział państw kandydujących i 
potencjalnych państw kandydujących.

Udział państw kandydujących.

Poprawka 60
Artykuł 27 ustęp 2

Jeżeli tak się stanie, szczegółowe zasady ich 
uczestnictwa ustala się w drodze decyzji 
podjętej przez stosowną Radę 
Stowarzyszenia. Decyzja określa wiedzę 
fachową i pomoc oferowaną omawianym 
krajom i precyzuje charakter, zakres i 
sposób uczestnictwa tych krajów w pracach 
agencji, łącznie z postanowieniami 
dotyczącymi udziału w inicjatywach 
podejmowanych przez agencję, wkładem 
finansowym i personelem. Decyzja jest 
zgodna z Regulaminem pracowniczym 
urzędników Wspólnot Europejskich oraz 
warunki zatrudnienia innych pracowników 
Wspólnot Europejskich. Decyzja zawiera
postanowienia umożliwiające państwu 
uczestniczącemu wyznaczenie niezależnej 
osoby, spełniającej kwalifikacje opisane w 
art. 11 ust. 1 lit. a) w roli obserwatora 
zarządu bez prawa do głosowania.

Jeżeli tak się stanie, szczegółowe zasady ich 
uczestnictwa ustala się w drodze decyzji 
podjętej przez stosowną Radę 
Stowarzyszenia. Decyzja określa wiedzę 
fachową i pomoc oferowaną omawianym 
krajom i precyzuje charakter, zakres i 
sposób uczestnictwa tych krajów w pracach 
agencji, łącznie z postanowieniami 
dotyczącymi udziału w inicjatywach 
podejmowanych przez agencję, wkładem 
finansowym i personelem. Decyzja jest 
zgodna z Regulaminem pracowniczym 
urzędników Wspólnot Europejskich oraz 
warunki zatrudnienia innych pracowników 
Wspólnot Europejskich. Decyzja może 
zawierać postanowienia umożliwiające 
państwu uczestniczącemu wyznaczenie 
niezależnej osoby, spełniającej kwalifikacje 
opisane w art. 11 ust. 1 lit. a) w roli 
obserwatora zarządu bez prawa do 
głosowania.

Poprawka 61
Artykuł 27 ustęp 3

3. Agencja zajmuje się sytuacją praw 
podstawowych w krajach, które uczestniczą 
w niej na mocy niniejszego artykułu, w 
zakresie odpowiadającym stosownemu 
układowi o stowarzyszeniu. W tym celu 
poprzez analogię stosuje się art. 4 i 5.

skreślony

Poprawka 62
Artykuł 29
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Procedura
1. Komisja wspierana jest przez komitet 
składający się z przedstawicieli Państw 
Członkowskich, któremu przewodniczy 
przedstawiciel Komisji.
2. W przypadku odniesień do niniejszego 
ustępu, stosuje się procedurę regulacyjną 
ustanowioną w art. 5 decyzji 1999/468/WE, 
zgodnie z jej art. 7 ust. 3.
3. Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE wynosi jeden miesiąc.

skreślony

Poprawka 63
Artykuł 31 ustęp 3

Najpóźniej dnia 31 grudnia 2009 r. agencja 
zleci niezależną zewnętrzną ocenę swoich 
osiągnięć podczas pierwszych trzech lat 
działania, na podstawie zakresu zadań 
wydanego przez zarząd w porozumieniu z 
Komisją. Ocena uwzględnia zadania agencji, 
metody pracy i wpływ agencji na ochronę i 
promocję praw podstawowych i obejmuje 
analizę efektów synergii i wpływu 
finansowego ewentualnego rozszerzenia 
zakresu jej zadań. Ocena uwzględnia opinie 
zainteresowanych stron, zarówno na 
szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym.

Najpóźniej dnia 31 grudnia 2009 r. agencja 
zleci niezależną zewnętrzną ocenę swoich 
osiągnięć podczas pierwszych trzech lat 
działania, na podstawie zakresu zadań 
wydanego przez zarząd w porozumieniu z 
Komisją. Ocena uwzględnia zadania agencji, 
metody pracy i wpływ agencji na ochronę i 
promocję praw podstawowych i obejmuje 
analizę efektów synergii i wpływu 
finansowego ewentualnego rozszerzenia 
zakresu jej zadań. Ocena uwzględnia opinie 
zainteresowanych stron, zarówno na 
szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym.

Ocena obejmuje również ewentualną 
potrzebę zmiany lub rozszerzenia zadań 
agencji, zakresu, obszarów działania lub 
struktury łącznie z określonymi potrzebami 
zmian strukturalnych, w celu zapewnienia 
zgodności z zasadami horyzontalnymi 
dotyczącymi agencji regulacyjnych po 
nabraniu przez nie mocy prawnej.

Ocena obejmuje również ewentualną 
potrzebę zmiany lub rozszerzenia zadań 
agencji, zakresu, obszarów działania lub 
struktury.


