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KRATKA OBRAZLOŽITEV

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da vključi v svoje poročilo naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 2

(2) Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah potrjuje pravice, ki izhajajo zlasti 
iz skupnih ustavnih tradicij in skupnih 
mednarodnih obveznosti držav članic, iz 
Pogodbe o Evropski uniji, Pogodb 
Skupnosti, Evropske konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
socialnih listin, ki sta jih sprejela Skupnost 
in Svet Evrope, ter iz sodne prakse Sodišča 
Evropskih skupnosti in Evropskega sodišča 
za človekove pravice.

(2) Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah potrjuje pravice, ki izhajajo zlasti 
iz skupnih ustavnih tradicij in skupnih 
mednarodnih obveznosti držav članic, kot 
so tiste, ki izhajajo iz Splošne deklaracije 
človekovih pravic Združenih narodov, iz 
Pogodbe o Evropski uniji, Pogodb 
Skupnosti, Evropske konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
socialnih listin, ki sta jih sprejela Skupnost 
in Svet Evrope, ter iz sodne prakse Sodišča 
Evropskih skupnosti in Evropskega sodišča 
za človekove pravice.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 3

(3) Pri izvajanju prava Skupnosti morajo 
Skupnost in njene države članice spoštovati 
temeljne pravice.

(3) Pri sprejemanju in izvajanju prava 
Skupnosti morajo Skupnost in njene države 
članice spoštovati temeljne pravice.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 7

(7) Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice naj bi bila tako ustanovljena kot 

(7) Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice mora tako biti ustanovljena kot 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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nadgradnja obstoječega Evropskega centra 
za spremljanje rasizma in ksenofobije, ki bi
zadevnim institucijam in organom Skupnosti 
ter njenim državam članicam zagotavljala
podatke, pomoč in strokovno znanje o 
temeljnih pravicah v podporo polnemu 
spoštovanju temeljnih pravic pri sprejemanju 
ukrepov ali oblikovanju poteka dejavnosti v 
okviru njihovih pristojnosti.

nadgradnja obstoječega Evropskega centra 
za spremljanje rasizma in ksenofobije, ki 
vzpostavi informacijsko točko za celotno 
delo na področju človekovih pravic v 
Evropski uniji in ki zadevnim institucijam 
in organom Skupnosti ter njenim državam 
članicam zagotavlja podatke, pomoč in 
strokovno znanje o temeljnih pravicah v 
podporo polnemu spoštovanju temeljnih 
pravic pri sprejemanju ukrepov ali 
oblikovanju poteka dejavnosti v okviru 
njihovih pristojnosti.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 8

(8) Ob ustanavljanju Agencije bo primerna 
pozornost namenjena operativnemu okviru 
za evropske regulativne agencije, kakor je 
predlagala Komisija v osnutku 
Medinstitucionalnega sporazuma1

25. februarja 2005.

črtano

_____

1 KOM(2005)0059, 25.2.2005.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 9

(9) Pri svojem delovanju bi se morala
Agencija sklicevati na temeljne pravice, 
kakor so opredeljene v členu 6(2) Pogodbe o 
Evropski uniji in določene zlasti v Listini o 
temeljnih pravicah. Tesna povezava z 
Listino bi se morala kazati že v samem 
imenu Agencije. 

Tematska področja dejavnosti Agencije je 
treba določiti v večletnem okviru in tako 
omejiti delovne naloge Agencije, ki naj v 
skladu s splošnimi institucionalnimi načeli 
ne bi določale lastnega političnega 
programa na področju temeljnih pravic.

(9) Pri svojem delovanju se mora Agencija 
sklicevati na temeljne pravice, kakor so 
opredeljene v členu 6(2) Pogodbe o 
Evropski uniji in določene zlasti v Listini o 
temeljnih pravicah. Tesna povezava z 
Listino se mora kazati že v samem imenu 
Agencije. 

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 10
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(10) Agencija naj bi zbirala objektivne, 
zanesljive in primerljive podatke o razvoju 
razmer na področju temeljnih pravic, 
analizirala posledice in učinke v primeru 
nespoštovanja temeljnih pravic ter proučila
primere dobre prakse na tem področju. 
Mreže so učinkovita orodja za aktivno 
zbiranje in vrednotenje podatkov.

(10) Agencija mora zbirati objektivne, 
zanesljive in primerljive podatke o razvoju 
razmer na področju temeljnih pravic, 
razvijati metode za izboljšanje 
primerljivosti, objektivnosti in 
zanesljivosti podatkov na evropski ravni, 
analizirati posledice in učinke v primeru 
nespoštovanja temeljnih pravic ter proučiti
primere dobre prakse na tem področju. 
Mreže nacionalnih institucij na področju 
temeljnih pravic ter tudi mreže ustavnih 
sodišč, vrhovnih sodišč, nevladnih 
organizacij in neodvisnih strokovnjakov 
so lahko učinkovita orodja za aktivno 
zbiranje in vrednotenje podatkov.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 11

(11) Brez poseganja v zakonodajne in sodne 
postopke iz Pogodbe, bi morala imeti 
Agencija pravico, da na lastno pobudo ali na 
zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali 
Komisije za institucije Unije in države 
članice oblikuje mnenja v zvezi z izvajanjem 
prava Skupnosti.

(11) Brez zavezujočih učinkov za
zakonodajne in sodne postopke iz Pogodbe 
mora imeti Agencija pravico, da na lastno 
pobudo ali na zahtevo Evropskega 
parlamenta, Sveta ali Komisije za institucije 
Unije in države članice oblikuje mnenja v 
zvezi s sprejemanjem in izvajanjem prava 
Skupnosti.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 12

(12) Svet bi moral imeti možnost, da v 
okviru postopkov, začetih v skladu s 
členom 7 Pogodbe o Evropski uniji, od 
Agencije zahteva tehnično strokovno 
podporo. 

(12) Evropski parlament, Svet, Komisija in 
države članice morajo imeti možnost, da 
zaradi in v okviru postopkov v skladu s 
členom 7 Pogodbe o Evropski uniji od 
Agencije zahtevajo tehnično strokovno 
podporo. 

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 13

(13) Agencija bi morala sestaviti letno 
poročilo o razmerah na področju temeljnih 
pravic v Uniji in njihovem spoštovanju s 

(13) Agencija mora za Evropski parlament, 
v navzočnosti Sveta in Komisije, sestaviti 
letno poročilo o razmerah na področju 
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strani institucij, organov in agencij EU ter 
držav članic pri izvajanju prava Unije. Poleg
tega naj bi Agencija izdelala tematska 
poročila o temah posebnega pomena za 
politike Unije.

temeljnih pravic v Uniji in njihovem 
spoštovanju s strani institucij, organov in 
agencij EU ter držav članic pri sprejemanju 
in izvajanju prava Unije. Razen tega mora
Agencija izdelati tematska poročila o temah 
posebnega pomena za politike Unije.

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 14

(14) Agencija naj bi sprejela ukrepe za 
povečanje osveščenosti širše javnosti o 
njihovih temeljnih pravicah ter o možnostih 
in različnih mehanizmih za njihovo 
uveljavljanje na splošno, ne da bi se ob tem 
sama ukvarjala s posameznimi pritožbami.

(14) Agencija mora sprejeti ukrepe za 
povečanje ozaveščenosti širše javnosti o 
temeljnih pravicah ter o možnostih in 
različnih mehanizmih za njihovo 
uveljavljanje na splošno, ne da bi se ob tem 
sama ukvarjala s posameznimi pritožbami.

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 15

(15) Agencija naj bi čim tesneje sodelovala
z vsemi zadevnimi programi, organi in 
agencijami Skupnosti ter organi Unije, da 
bi preprečila podvajanje, zlasti z bodočim
Evropskim inštitutom za enakost spolov.

(15) Agencija mora čim tesneje sodelovati
z vsemi zadevnimi programi, organi in 
agencijami Skupnosti ter organi Unije, da 
prepreči podvajanje, zlasti z Evropskim 
inštitutom za enakost spolov.

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 16

(16) Agencija naj bi tesno sodelovala s 
Svetom Evrope. Takšno sodelovanje naj bi 
zagotavljalo, da ne bi prišlo do prekrivanj 
med dejavnostmi Agencije in dejavnostmi 
Sveta Evrope, zlasti s pripravo mehanizmov 
za zagotavljanje sinergij, kot so sklenitev 
dvostranskega sporazuma o sodelovanju in 
sodelovanje neodvisne osebe, ki jo imenuje 
Svet Evrope, v upravi Agencije z ustrezno 
določenimi pravicami do glasovanja, kar 
trenutno velja za EUMC.

(16) Agencija mora tesno sodelovati s 
Svetom Evrope. Takšno sodelovanje mora
zagotavljati, da ne pride do prekrivanj ali 
navzkrižij med dejavnostmi Agencije in 
dejavnostmi Sveta Evrope, zlasti s pripravo 
mehanizmov za zagotavljanje sinergij in 
odpravljanje morebitnih nesoglasij, kot so 
sklenitev dvostranskega sporazuma o 
sodelovanju in sodelovanje neodvisne osebe, 
ki jo imenuje Svet Evrope, v upravi 
Agencije z ustrezno določenimi pravicami 
do glasovanja, kar trenutno velja za EUMC.

Predlog spremembe 13
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Uvodna izjava 18

(18) Evropski parlament igra na področju 
temeljnih pravic pomembno vlogo. Za 
člana uprave Agencije imenuje eno 
neodvisno osebo.

(18) Evropski parlament kot evropska 
institucija, ki jo neposredno izvolijo 
evropski državljani, mora imenovati
predsednika upravnega odbora.

Obrazložitev

Evropski parlament prispeva k legitimnosti Agencije in njegova vloga v nobenem primeru ne 
more biti enakovredna vlogi vsake posamezne države članice, kar bi se zgodilo, če bi 
Evropski parlament imenoval le enega člana upravnega odbora več.

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 19

(19) Ustanoviti je treba svetovalni forum, ki 
bo zagotovil pluralistično zastopanost 
socialnih udeležencev civilne družbe, 
aktivne na področju temeljnih pravic, v 
okviru struktur Agencije za vzpostavitev 
učinkovitega sodelovanja z vsemi 
interesnimi skupinami.

(19) Ustanoviti je treba svetovalni forum, ki 
bo zagotovil pluralistično zastopanost 
socialnih udeležencev civilne družbe in 
obstoječih institucij na ravni držav članic, 
dejavnih na področju temeljnih pravic, v 
okviru struktur Agencije za vzpostavitev 
učinkovitega sodelovanja z vsemi 
interesnimi skupinami.

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 23

23. Ker so ukrepi, potrebni za izvajanje te 
uredbe, ukrepi splošnega obsega v smislu 
člena 2 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 
28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil1, bi bilo treba take 
ukrepe sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 5 navedenega sklepa.

črtano

____

1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 25

(25) Prispevek Agencije k zagotavljanju 
polnega spoštovanja temeljnih pravic v 

(25) Prispevek Agencije k zagotavljanju 
polnega spoštovanja temeljnih pravic v 
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okviru prava Skupnosti bo verjetno 
pripomogel k doseganju ciljev Skupnosti. Za 
sprejetje te uredbe Pogodba ne predvideva 
drugih pooblastil razen tistih, določenih v 
členu 308.

okviru prava Skupnosti bo občutno 
pripomogel k doseganju ciljev Skupnosti. Za 
sprejetje te uredbe Pogodba ne predvideva 
drugih pooblastil razen tistih, določenih v 
členu 308.

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 26

(26) Svet bi moral imeti možnost sprejetja 
sklepa v skladu z naslovom VI Pogodbe o 
Evropski uniji, da bi pooblastil Agencijo za 
izvajanje dejavnosti tudi na področjih iz 
navedenega naslova.

(26) Tej uredbi mora biti priložen sklep 
Sveta v skladu z naslovom VI Pogodbe o 
Evropski uniji, ki pooblašča Agencijo za 
izvajanje dejavnosti tudi na področjih iz 
navedenega naslova.

Predlog spremembe 18
Člen 2

Cilj Agencije je zadevnim institucijam, 
organom, uradom in agencijam Skupnosti ter 
njenim državam članicam v zvezi z
izvajanjem prava Skupnosti na področju 
temeljnih pravic zagotoviti pomoč in 
strokovno znanje v podporo polnemu 
spoštovanju temeljnih pravic pri 
sprejemanju ukrepov ali oblikovanju poteka 
dejavnosti v okviru njihovih pristojnosti.

Cilj Agencije je služiti kot informacijska 
točka za celotno delo na področju 
človekovih pravic v Evropski uniji ter
zadevnim institucijam, organom, uradom in 
agencijam Skupnosti ter njenim državam 
članicam v zvezi s sprejemanjem in
izvajanjem prava Skupnosti na področju 
temeljnih pravic zagotoviti pomoč in 
strokovno znanje v podporo pri sprejemanju 
ukrepov ali oblikovanju poteka dejavnosti v 
okviru njihovih pristojnosti.

Predlog spremembe 19
Člen 3, odstavek 2

2. Pri opravljanju svojih nalog se Agencija 
sklicuje na temeljne pravice, kakor je 
opredeljeno v členu 6(2) Pogodbe o 
Evropski uniji in določeno zlasti v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah, 
razglašeni 7. decembra 2000 v Nici.

2. Pri opravljanju svojih nalog se Agencija 
sklicuje na načela in temeljne pravice, kakor 
je opredeljeno v členu 6(1), (2) in (3)
Pogodbe o Evropski uniji in določeno zlasti 
v Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah, razglašeni 7. decembra 2000 v 
Nici, z upoštevanjem obstoječih 
mednarodnih standardov človekovih pravic, 
vključno s tistimi, ki jih je določil Svet 
Evrope, zlasti v Evropski konvenciji o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 
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svoboščin ter njenih protokolih.

Predlog spremembe 20
Člen 3, odstavek 3

3. Pri izvajanju dejavnosti se Agencija brez 
poseganja v odstavek 4 in člene 4(1)(e), 27 
in 28 ukvarja z razmerami na področju 
temeljnih pravic v Evropski uniji in njenih 
državah članicah v zvezi z izvajanjem prava 
Skupnosti.

3. Pri izvajanju dejavnosti se Agencija 
predvsem ukvarja z razmerami na področju 
temeljnih pravic v Evropski uniji in njenih 
državah članicah v zvezi s sprejemanjem in
izvajanjem prava Skupnosti.

Agencija se ukvarja tudi z razmerami na 
področju temeljnih pravic v tretjih državah 
v takem obsegu in na take načine, kot je 
določeno v odstavku 4, ter v skladu s sklepi 
Pridružitvenega sveta, sprejetimi v skladu s 
členom 27.

Predlog spremembe 21
Člen 3, odstavek 4

4. Brez poseganja v člen 27 Agencija na 
zahtevo Komisije zagotovi podatke in 
analize o vprašanjih na področju temeljnih 
pravic, opredeljene v zahtevi, v zvezi s 
tretjimi državami, s katerimi je Skupnost 
sklenila pridružitvene sporazume ali 
sporazume z določbami na področju 
spoštovanja človekovih pravic oziroma je 
začela ali namerava začeti pogajanja za 
takšne sporazume, zlasti z državami, ki jih 
zajema evropska sosedska politika.

4. Agencija le na zahtevo Evropskega 
parlamenta, Sveta ali Komisije, v takem 
obsegu, kot je pomemben za sprejemanje in 
izvajanje politik EU, zagotovi podatke in 
analize o vprašanjih na področju temeljnih 
pravic, opredeljene v zahtevi, v zvezi s 
tretjimi državami, s katerimi je Skupnost 
sklenila pridružitvene sporazume ali 
sporazume z določbami na področju 
spoštovanja človekovih pravic ali je začela 
ali namerava začeti pogajanja za takšne
sporazume, zlasti z državami, ki jih zajema 
evropska sosedska politika, in v zvezi s 
tretjimi državami, ki kandidirajo za 
članstvo v Uniji in s katerimi je Skupnost 
začela ali namerava začeti pogajanja.

Za izognitev podvajanju dela se upoštevajo 
vse ustrezne dejavnosti Sveta Evrope, kot je 
predvideno v členu 9. 

Predlog spremembe 22
Člen 4, odstavek 1, točka (a)

(a) zbira, zapisuje, analizira in širi (a) zbira, zapisuje, analizira in širi 
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pomembne, objektivne, zanesljive in 
primerljive informacije in podatke, 
vključno z rezultati raziskav in 
spremljanja, ki so jih posredovale države 
članice, institucije Unije, agencije 
Skupnosti, raziskovalni centri, nacionalni 
organi, nevladne organizacije, zadevne 
tretje države in mednarodne organizacije;

pomembne, objektivne, zanesljive in 
primerljive informacije in podatke, 
vključno z rezultati raziskav in 
spremljanja, ki so jih posredovale države 
članice, institucije Unije, agencije 
Skupnosti, raziskovalni centri, nacionalni 
organi, nevladne organizacije, zadevne 
tretje države in mednarodne organizacije, 
zlasti pristojni organi Sveta Evrope;

Predlog spremembe 23
Člen 4, odstavek 1, točka (d)

(d) na lastno pobudo ali zahtevo Evropskega 
parlamenta, Sveta ali Komisije oblikuje 
sklepne ugotovitve in mnenja o splošnih 
zadevah za institucije Unije in države 
članice v zvezi z izvajanjem prava 
Skupnosti;

(d) na lastno pobudo ali zahtevo Evropskega 
parlamenta, Sveta ali Komisije oblikuje 
mnenja, sklepne ugotovitve in priporočila o 
splošnih zadevah za institucije Unije v zvezi 
s sprejemanjem in izvajanjem prava 
Skupnosti ter države članice v zvezi z 
izvajanjem prava Skupnosti;

Predlog spremembe 24
Člen 4, odstavek 1, točka (e)

(e) Svetu zagotavlja tehnično strokovno 
pomoč, če slednji v skladu s členom 7(1) 
Pogodbe o Evropski uniji od neodvisne 
osebe zahteva, da posreduje poročilo o 
razmerah v državi članici ali če le-ta prejme 
predlog v skladu s členom 7(2), ter če je
Svet v skladu s postopkom, določenim v 
ustreznih odstavkih člena 7 Pogodbe o 
Evropski uniji, od Agencije takšno tehnično 
strokovno pomoč zahteval;

(e) državam članicam, Evropskemu 
parlamentu, Komisiji ali Svetu zagotavlja 
tehnično strokovno pomoč, če je tretjina 
držav članic, Evropski parlament, Komisija 
ali Svet v skladu s postopki, določenimi v 
ustreznih odstavkih člena 7 Pogodbe o 
Evropski uniji, od Agencije takšno tehnično 
strokovno pomoč zahteval;

Predlog spremembe 25
Člen 4, odstavek 1, točka (f) 

(f) objavi letno poročilo o razmerah na 
področju temeljnih pravic, ki izpostavlja tudi 
primere dobre prakse;

(f) Evropskemu parlamentu, v navzočnosti 
Sveta in Evropske komisije, predstavi letno 
poročilo o razmerah na področju temeljnih 
pravic, ki izpostavlja tudi primere dobre 
prakse in se ga pozneje objavi;
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Predlog spremembe 26
Člen 4, odstavek 1, točka (g)

(g) objavi tematska poročila, ki temeljijo na 
lastnih analizah, raziskavah in anketah;

(g) objavi tematska poročila, ki temeljijo na 
lastnih analizah, raziskavah in anketah, 
vključno s poročili o morebitnih ali 
dejanskih vplivih zakonodaje Skupnosti na 
razmere na področju temeljnih pravic v 
državah, kot je določeno v členu 3(3);

Predlog spremembe 27
Člen 4, odstavek 2

2. Sklepne ugotovitve, mnenja in poročila, 
ki jih pri izvajanju nalog iz odstavka 1 
oblikuje Agencija, se ne nanašajo na 
vprašanja o zakonitosti predlogov Komisije 
v smislu člena 250 Pogodbe, na stališča
institucij v okviru zakonodajnih postopkov 
ali na legalnost delovanja v smislu 
člena 230 Pogodbe. Prav tako se ne 
ukvarjajo z vprašanjem ali državi članici ni 
izpolnila obveznosti iz Pogodbe v smislu 
člena 226 Pogodbe.

2. Poročila, mnenja, sklepne ugotovitve ali 
priporočila, ki jih pri izvajanju nalog iz 
odstavka 1 oblikuje Agencija, ne 
prejudicirajo ugotovitev pristojnih organov 
v zvezi z vprašanjem o zakonitosti predlogov 
Komisije v smislu člena 250 Pogodbe, 
stališč institucij v okviru zakonodajnih 
postopkov in delovanja v smislu člena 230 
Pogodbe ali z vprašanjem ali država članica
ni izpolnila obveznosti iz Pogodbe v smislu 
člena 226 Pogodbe.

Predlog spremembe 28
Člen 5, odstavek 1, uvodni del

1. V skladu z regulativnim postopkom iz 
člena 29(2) Komisija za Agencijo sprejme 
večletni okvir, ki: 

1. Za svojo dejavnost sprejme Agencija
večletni okvir, ki: 

Predlog spremembe 29
Člen 5, odstavek 1, točka (d)

(d) ustrezno upošteva finančne in 
kadrovske vire Agencije; ter

črtano

Predlog spremembe 30
Člen 5, odstavek 1, točka (e)

(e) vključuje določbe za preprečevanje 
tematskega prekrivanja s pristojnostmi 

(e) vključuje določbe za preprečevanje 
tematskega prekrivanja s pristojnostmi 
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drugih organov, uradov in agencij 
Skupnosti.

drugih organov, uradov in agencij Skupnosti 
ter Sveta Evrope.

Predlog spremembe 31
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

Agencija se o osnutku večletnega okvira 
pred njegovim sprejetjem posvetuje z 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo. 

Predlog spremembe 32
Člen 5, odstavek 2

2. Agencija opravlja naloge v okviru 
tematskih področij, določenih v večletnem 
okviru. To ne posega v možnost, da 
Agencija odgovori na zahteve Evropskega 
parlamenta, Sveta ali Komisije v skladu s 
členi 3(4), 4(1)(d) in (e), ki ne zajemajo teh 
tematskih področij, če njeni finančni in 
kadrovski viri to dovoljujejo.

2. Agencija opravlja naloge v okviru 
tematskih področij, določenih v večletnem 
okviru. To ne posega v možnost, da 
Agencija odgovori na zahteve Evropskega 
parlamenta, Sveta ali Komisije v skladu s 
členi 3(4), 4(1)(d) in (e), ki ne zajemajo teh 
tematskih področij.

Predlog spremembe 33
Člen 5, odstavek 3

3. Agencija opravlja naloge na podlagi 
letnega delovnega programa in ob 
upoštevanju razpoložljivih finančnih in 
kadrovskih virov.

črtano

Predlog spremembe 34
Člen 5, odstavek 4

4. Letni delovni program, sprejet v skladu s 
členom 11(4)(a), je skladen z letnim 
programom Komisije, vključno z 
raziskovalnim delom in statističnimi ukrepi, 
izvedenimi v okviru statističnega programa 
Skupnosti.

črtano

Predlog spremembe 35
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Člen 6, odstavek 3

3. Agencija lahko sklene pogodbena 
razmerja, zlasti pogodbe za oddajanje del 
podizvajalcem, z drugimi organizacijami, 
da opravijo naloge, za katere jih je 
Agencija zadolžila. Poleg tega lahko za 
spodbujanje ustreznega sodelovanja in 
skupnih dejavnostih Agencija dodeli 
subvencije, zlasti nacionalnim, evropskim 
in mednarodnim organizacijam iz členov 
8 in 9.

3. Agencija lahko sklene pogodbena 
razmerja, zlasti pogodbe za oddajanje del 
podizvajalcem, z drugimi organizacijami, 
da opravijo naloge, za katere jih je 
Agencija zadolžila.

Predlog spremembe 36
Člen 7

Agencija zagotovi ustrezno usklajevanje z 
zadevnimi organi, uradi in agencijami 
Skupnosti. Pogoji sodelovanja se po 
potrebi določijo v memorandumih o 
soglasju.

Svet in Komisija opredelita okvir 
izmenjave informacij med Agencijo in 
zadevnimi organi, uradi in agencijami 
Skupnosti. Pogoji sodelovanja se po 
potrebi določijo v memorandumih o 
soglasju.

Predlog spremembe 37
Člen 8, odstavek 1

1. Kot pomoč pri opravljanju svojih nalog 
sodeluje Agencija na ravni držav članic in 
evropski ravni z vladnimi in nevladnimi 
organizacijami in organi, pristojnimi za 
vprašanja na področju temeljnih pravic.

1. Kot pomoč pri opravljanju svojih nalog 
sodeluje Agencija na ravni držav članic in 
evropski ravni z vladnimi in nevladnimi 
organizacijami in organi, neodvisnimi 
strokovnjaki in obstoječimi mrežami, 
pristojnimi za vprašanja s področja
temeljnih pravic.

Predlog spremembe 38
Člen 8, odstavek 2 

2. Upravni dogovori za sodelovanje, 
predvideni v odstavku 1, so skladni s 
pravom Skupnosti in jih sprejme upravni 
odbor na podlagi osnutka, ki ga posreduje 
direktor po prejetju mnenja Komisije. 

Če se Komisija ne strinja s temi dogovori, 
jih upravni odbor ponovno prouči in 
sprejme – po potrebi s spremembami – z 

2. Upravni dogovori za sodelovanje, 
predvideni v odstavku 1, so skladni s 
pravom Skupnosti in jih sprejme upravni 
odbor na podlagi osnutka, ki ga posreduje 
direktor po prejetju mnenja Komisije. 
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dvotretjinsko večino glasov vseh članov.

Predlog spremembe 39
Člen 9

Agencija usklajuje svoje dejavnosti, zlasti v 
zvezi z letnim delovnim programom iz člena 
5, z dejavnostmi Sveta Evrope. Skupnost 
zato v skladu s postopkom, predvidenim v 
členu 300 Pogodbe, sklene sporazum s 
Svetom Evrope z namenom vzpostavitve 
tesnega sodelovanja med slednjim in 
Agencijo. Ta sporazum vključuje dolžnost
Sveta Evrope, da v skladu s členom 11 
imenuje neodvisno osebo v upravni odbor 
Agencije.

Agencija usklajuje svoje dejavnosti, zlasti v 
zvezi z letnim delovnim programom iz člena 
5, z dejavnostmi Sveta Evrope. Skupnost 
zato v skladu s postopkom, predvidenim v 
členu 300 Pogodbe, sklene dvostranski 
sporazum s Svetom Evrope z namenom 
vzpostavitve tesnega sodelovanja med 
slednjim in Agencijo. Ta sporazum med 
drugim vključuje:

(a) možnost Sveta Evrope, da v skladu s 
členom 11 imenuje svojega komisarja za 
človekove pravice v upravni odbor Agencije;

(b) okrepljeno sodelovanje med Agencijo in 
zadevnimi organi Sveta Evrope v zvezi s 
tretjimi državami, ki so članice Sveta 
Evrope.

Predlog spremembe 40
Člen 10, naslov in uvodni del

Organi Agencije

Agencijo sestavljajo:

Uradniki in upravljavski organi Agencije

Agencijo sestavljajo:

(-a) predsednik, ki predseduje upravnemu 
odboru;

Predlog spremembe 41
Člen 11, odstavek 1

1. Upravni odbor sestavljajo osebe z 
ustreznimi izkušnjami na področju temeljnih 
pravic in upravljanjem organizacij javnega 
sektorja:

1. Upravni odbor sestavljajo osebe z 
ustreznimi izkušnjami na področju temeljnih 
pravic in upravljanjem organizacij javnega 
sektorja:

(a) po ena neodvisna oseba, ki jo imenuje 
vsaka država članica;

(a) po ena neodvisna oseba s temeljitim 
strokovnim znanjem, ki jo imenuje vsaka 
država članica. Ta oseba mora v skladu z 
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zakonodajo države članice, ki jo imenuje, 
izpolnjevati zahteve za imenovanje v njeno 
ustavno sodišče ali najvišji sodni organ.

(b) ena neodvisna oseba, ki jo imenuje 
Evropski parlament; 
(c) ena neodvisna oseba, ki jo imenuje Svet
Evrope ter

(c) predstavnik Sveta Evrope, ki je lahko 
visoki komisar za človekove pravice v 
skladu s členom 9;

(d) dva predstavnika Komisije.

Osebe iz točke (a) so osebe:
– z visoko stopnjo odgovornosti v 
upravljanju neodvisne nacionalne 
institucije za človekove pravice ali
– s temeljitim strokovnim znanjem na 
področju temeljnih pravic, pridobljenih v 
okviru drugih neodvisnih institucij ali 
organov.

(d) dve osebi, ki ju imenuje Komisija. Ena 
od njiju je neodvisna oseba, ki jo imenuje 
Komisija med osebami, katerih 
usposobljenost in strokovno znanje na 
področju temeljnih pravic sta uradno in 
splošno priznana. Druga oseba je 
predstavnik Komisije.

Vsakega člana upravnega odbora lahko 
zastopa nadomestni član, če izpolnjuje 
zgoraj navedene pogoje.
Agencija na svoji spletni strani objavi 
seznam članov odbora in ga posodablja.

Agencija na svoji spletni strani objavi 
seznam članov odbora in ga posodablja.

Predlog spremembe 42
Člen 11, odstavek 3

3. Upravni odbor izvoli predsednika in 
podpredsednika za mandat, ki traja dve leti 
in pol in se lahko enkrat obnovi.

3. Upravnemu odboru predseduje 
predsednik ter upravni odbor izvoli 
podpredsednika za mandat, ki traja dve leti 
in pol in se lahko enkrat obnovi. 

Predsednik in podpredsednik nista 
predstavnika Komisije.

Vsak član upravnega odbora ali – v primeru 
njegove odsotnosti – njegov namestnik ima 
en glas.

Vsak član upravnega odbora ima en glas.

Predlog spremembe 43
Člen 11, odstavek 4, točka (g)

(g) na podlagi osnutka, ki ga posreduje 
direktor Agencije po prejetju mnenja 
Komisije, sprejme poslovnik Agencije;

(g) na podlagi osnutka, ki ga posreduje 
direktor Agencije, sprejme poslovnik 
Agencije;
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Predlog spremembe 44
Člen 11, odstavek 5

5. Upravni odbor lahko razen zadev iz točk 
(a), (b), (c), (d), (g) in (h) odstavka 4 prenese 
katero koli svojih pristojnosti na izvršilni 
odbor.

5. Upravni odbor lahko razen zadev iz točk 
(a), (b), (c), (d), (e), (g) in (h) odstavka 4 
prenese katero koli od svojih pristojnosti na 
izvršilni odbor in mu naroči izvajanje 
posebnih nalog.

Predlog spremembe 45
Člen 11, odstavek 6

Sklepi upravnega odbora so sprejeti z 
navadno večino oddanih glasov, razen 
odločitev v točkah (a), (c), (d) in (e) 
odstavka 4 za katere je potrebna 
dvotretjinska večina glasov vseh članov. 
Predsednik ima odločilni glas. Oseba, ki jo 
imenuje Svet Evrope lahko glasuje samo o 
sklepih iz točk (a) in (b) odstavka 4.

Sklepi upravnega odbora so sprejeti z 
navadno večino oddanih glasov, razen 
odločitev v točkah (a), (c), (d) in (e) 
odstavka 4, za katere je potrebna 
dvotretjinska večina glasov vseh članov. 
Predsednik ima odločilni glas. Oseba, ki jo 
imenuje Svet Evrope, ima pravico pridružiti 
se dogovarjanjem in razpravam, vendar ne 
sme glasovati o sklepih iz točk (i) in (j) 
odstavka 4. 

Predlog spremembe 46
Člen 11, odstavek 7

Brez poseganja v dodatna izredna 
zasedanja predsednik enkrat letno skliče 
upravni odbor. Izredna zasedanja skliče 
predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo 
najmanj ene tretjine članov upravnega 
odbora.

Predsednik skliče upravni odbor vsaj 
dvakrat na leto. Predsednik skliče upravni 
odbor tudi na lastno pobudo ali na zahtevo 
direktorja ali na zahtevo najmanj ene 
tretjine njegovih članov.

Predlog spremembe 47
Člen 11, odstavek 8

Direktor Evropskega inštituta za enakost 
spolov se lahko udeleži zasedanj upravnega 
odbora kot opazovalec. Prav tako se lahko 
direktorji drugih zadevnih agencij Skupnosti 
in organov Unije na povabilo izvršilnega
odbora udeležijo zasedanj kot opazovalci.

Direktor Evropskega inštituta za enakost 
spolov se lahko udeleži zasedanj upravnega 
odbora kot opazovalec. Prav tako se lahko 
direktorji drugih zadevnih agencij Skupnosti 
in organov Unije ter tudi predstavniki 
mednarodnih organizacij, kot so Visoki 
komisar Združenih narodov za človekove 
pravice in predstavniki OVSE, na povabilo 
predsednika upravnega odbora udeležijo 
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zasedanj kot opazovalci.

Predlog spremembe 48
Člen 11, odstavki 8 a, 8 b in 8 c (novo)

8a. Evropski parlament imenuje 
predsednika upravnega odbora, ki bo 
predsednik Agencije, s seznama 
kandidatov, ki jih predlaga Komisija in 
potrdi Svet; kandidati se predstavijo pred 
ustreznim parlamentarnim odborom. 
Predsednik je imenovan na podlagi svojih 
osebnih zaslug, izkušenj na področju 
temeljnih pravic ter sposobnosti 
upravljanja in vodenja. 

8b. Predsednikov mandat traja pet let in se 
lahko enkrat podaljša za največ pet let.

8c. Predsednik je odgovoren za:

(a) zagotavljanje izvajanja nalog, naštetih v 
členu 4;

(b) pripravo in izvajanje letnega delovnega 
programa Agencije;

(c) zastopanje Agencije;

(d) predstavitev delovnega programa 
Agencije in, kadar je primerno, letnega 
poročila pristojnemu odboru Evropskega 
parlamenta ter odgovore na vprašanja, ki 
jih zastavijo člani odbora.

Predlog spremembe 49
Člen 12, odstavek 1

1. Upravnemu odboru pomaga izvršilni 
odbor. Izvršilni odbor sestavljajo 
predsednik in podpredsednik upravnega 
odbora in dva predstavnika Komisije. 

1. Upravnemu odboru pomaga izvršilni 
odbor, ki ga sestavlja osem članov:

(a) predsednik;
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(b) podpredsednik;

(c) dve osebi, ki ju v upravni odbor imenuje 
Evropska komisija;

(d) trije člani, ki jih upravni odbor izvoli 
med svojimi člani;

(e) predstavnik Sveta Evrope brez 
poseganja v omejitev glasovanja iz 
člena 11(6).

Predlog spremembe 50
Člen 12, odstavek 2

2. Predsednik skliče izvršilni odbor, kadar 
koli je treba pripraviti sklepe upravnega 
odbora ter pomagati in svetovati direktorju. 
Sklepe sprejema z navadno večino.

2. Predsednik skliče izvršilni odbor, kadar 
koli je treba pripraviti sklepe upravnega 
odbora ter pomagati in svetovati direktorju. 
Sklepe sprejema z navadno večino, pri 
čemer ima predsednik odločilni glas.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja bolj uravnoteženo sestavo izvršilnega odbora: en član, ki 
ga izvoli Evropski parlament, štirje člani, ki jih izberejo države članice, dva člana, ki ju 
določi Evropska komisija, in en predstavnik Sveta Evrope.

Predlog spremembe 51
Člen 13, odstavek 1

1. Agencijo vodi direktor, ki ga imenuje 
upravni odbor na podlagi seznama 
kandidatov, ki jih je predlagala Komisija. 
Direktor je imenovan na podlagi njegovih
osebnih zaslug, sposobnosti upravljanja in 
vodenja ter izkušenj na področju temeljnih 
pravic. Pristojni odbor Evropskega 
parlamenta lahko od kandidata, ki ga 
izbere upravni odbor, zahteva, da poda 
izjavo in odgovori na vprašanja članov 
odbora.

1. Agencijo upravlja direktor, ki ga imenuje 
upravni odbor na podlagi seznama 
kandidatov, ki jih je predlagala Komisija. 
Direktor je imenovan na podlagi svojih
osebnih zaslug, sposobnosti upravljanja in 
vodenja ter izkušenj na področju temeljnih 
pravic.

Predlog spremembe 52
Člen 13, odstavek 2
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2. Mandat direktorja traja pet let. Na predlog 
Komisije in po ustrezni oceni se mandat 
lahko podaljša enkrat, za ne več kot pet let. 
Komisija oceni zlasti rezultate, dosežene v 
prvem mandatu in način, kako so bili 
doseženi, ter oceni dolžnosti Agencije in 
zahteve v prihajajočih letih.

2. Mandat direktorja traja pet let. Ob 
upoštevanju mnenja Komisije lahko 
upravni odbor mandat podaljša enkrat, za 
ne več kot pet let. Komisija v svojem 
mnenju oceni zlasti rezultate, dosežene v 
prvem mandatu, in način, kako so bili 
doseženi, ter oceni dolžnosti Agencije in 
zahteve v prihajajočih letih.

Predlog spremembe 53
Člen 13, odstavek 5

5. Na podlagi predloga Komisije lahko 
upravni odbor razreši direktorja še pred 
iztekom njegovega mandata.

5. Upravni odbor lahko razreši direktorja še 
pred iztekom njegovega mandata, če ne 
izpolnjuje več pogojev, ki so potrebni za 
izvajanje njegovih dolžnosti, ali če je 
zagrešil hujšo kršitev. Upravni odbor 
ukrepa na lastno pobudo ali na podlagi 
predloga Komisije.

Predlog spremembe 54
Člen 14, odstavek 2 

2. Člani foruma so izbrani na podlagi 
javnega izbirnega postopka, ki ga določi 
upravni odbor. Število članov je omejeno na 
100. Njihov mandat traja pet let, ki se lahko 
enkrat obnovi.

2. Člani foruma so izbrani na podlagi 
javnega izbirnega postopka, ki ga določi 
upravni odbor. Število članov je omejeno na 
50. Njihov mandat traja pet let, ki se lahko 
enkrat obnovi.

Predlog spremembe 55
Člen 14, odstavek 6

6. Forumu predseduje direktor. Forum se 
sestane enkrat letno ali na zahtevo 
upravnega odbora. Operativni postopki 
foruma so določeni v pravilniku Agencije in 
se objavijo.

6. Forumu predseduje predsednik Agencije. 
Forum se sestane enkrat letno ali na zahtevo 
upravnega odbora. Operativni postopki 
foruma so določeni v pravilniku Agencije in 
se objavijo.

Predlog spremembe 56
Člen 15, odstavek 2, pododstavek 2

Člani upravnega odbora, direktor in člani 
foruma, imenovani v skladu s členom 
11(1)(a), (b) in (c), se zavežejo, da bodo 

Člani upravnega odbora in direktor se 
zavežejo, da bodo delovali neodvisno. V ta 
namen podajo izjavo o interesu, v kateri 
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delovali neodvisno. V ta namen podajo 
izjavo o interesu, v kateri navedejo, da ni 
nobenih interesov, ki bi vplivali na njihovo 
neodvisnost, ali pa da nimajo nobenih 
neposrednih ali posrednih interesov, ki bi 
lahko vplivali na njihovo neodvisnost.

navedejo, da ni nobenih interesov, ki bi 
vplivali na njihovo neodvisnost, ali pa da 
nimajo nobenih neposrednih ali posrednih 
interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo 
neodvisnost.

Predlog spremembe 57
Člen 22, odstavek 4

4. Agencija je pravni naslednik Evropskega 
centra za spremljanje rasizma in ksenofobije. 
Prevzema vse pravne pravice in dolžnosti, 
finančne zaveze oziroma obveznosti Centra. 
Pogodbe o zaposlitvi, ki jih je sklenil Center 
še pred sprejetjem te uredbe, veljajo še 
naprej.

4. Agencija je pravni naslednik Evropskega 
centra za spremljanje rasizma in 
ksenofobije. Prevzema vse pravne pravice 
in dolžnosti, finančne zaveze ali 
obveznosti Centra. 

Predlog spremembe 58
Člen 26, odstavek 3

Sodišče je pristojno za tožbe proti Agenciji v 
skladu s členom 230 ali 232 Pogodbe.

Sodišče je pristojno za tožbe proti Agenciji, 
ki jih vložijo fizične ali pravne osebe, v 
skladu s členom 230 Pogodbe.

Predlog spremembe 59
Člen 27, naslov

Sodelovanje držav kandidatk ali 
potencialnih držav kandidatk

Sodelovanje držav kandidatk

Predlog spremembe 60
Člen 27, odstavek 2

V tem primeru so načini njihovega 
sodelovanja določeni v sklepu pristojnega 
pridružitvenega sveta. Sklep določa kakšno 
strokovno znanje in pomoč bosta ponujena 
zadevni državi in navaja predvsem vrsto, 
obseg in način sodelovanja teh držav pri 
delu Agencije, vključno z določbami o 
sodelovanju pri pobudah Agencije, finančnih 
prispevkih in zaposlenih. Sklep je skladen s 
to uredbo in kadrovskimi predpisi za 

V tem primeru so načini njihovega 
sodelovanja določeni v sklepu pristojnega 
pridružitvenega sveta. Sklep določa, kakšno 
strokovno znanje in pomoč bosta ponujena 
zadevni državi, in navaja predvsem vrsto, 
obseg in način sodelovanja teh držav pri 
delu Agencije, vključno z določbami o 
sodelovanju pri pobudah Agencije, finančnih 
prispevkih in zaposlenih. Sklep je skladen s 
to uredbo in kadrovskimi predpisi za 
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uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za 
zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih 
skupnosti. Sklep omogoča, da lahko država 
udeleženka kot opazovalca v upravnem
odboru brez pravice do glasovanja imenuje 
neodvisno osebo, ki izpolnjuje pogoje osebe 
iz člena 11(1)(a).

uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za 
zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih 
skupnosti. Sklep lahko omogoča, da lahko 
država udeleženka kot opazovalca v 
upravnem odboru brez pravice do glasovanja 
imenuje neodvisno osebo, ki izpolnjuje 
pogoje za osebe iz člena 11(1)(a).

Predlog spremembe 61
Člen 27, odstavek 3

Agencija se ukvarja z razmerami na 
področju temeljnih pravic v državah, ki 
sodelujejo v skladu s tem členom, do 
obsega, določenega v zadevnem 
pridružitvenem sporazumu. Člena 4 in 5 se 
uporabljata po analogiji.

črtano

Predlog spremembe 62
Člen 29

Postopek
1. Komisiji pomaga odbor, ki ga sestavljajo 
predstavniki držav članic, predseduje pa mu 
predstavnik Komisije.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja regulativni postopek iz člena 5 
Sklepa 1999/468/ES, v skladu s členom 7(3) 
Sklepa.
3. Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je 
en mesec.

črtano

Predlog spremembe 63
Člen 31, odstavek 3

Najkasneje do 31. decembra 2009 Agencija 
poda neodvisno zunanje vrednotenje svojih 
dosežkov v prvih treh letih delovanja na 
podlagi pooblastil, ki jih je določil upravni 
odbor v dogovoru s Komisijo. Vrednotenje 
upošteva naloge Agencije, delovne metode 

Najpozneje do 31. decembra 2009 Agencija 
poda neodvisno zunanje vrednotenje svojih 
dosežkov v prvih treh letih delovanja na 
podlagi pooblastil, ki jih je določil upravni 
odbor v dogovoru s Komisijo. Vrednotenje 
upošteva naloge Agencije, delovne metode 
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in vpliv Agencije na varstvo in spodbujanje 
temeljnih pravic ter vključuje analizo 
vplivov sinergije in finančnih učinkov vsake 
širitve obsega nalog. Vrednotenje upošteva 
stališča interesnih skupin tako na ravni 
Skupnosti kot tudi na nacionalni ravni. 

in vpliv Agencije na varstvo in spodbujanje 
temeljnih pravic ter vključuje analizo 
vplivov sinergije in finančnih učinkov vsake 
širitve obsega nalog. Vrednotenje upošteva 
stališča interesnih skupin tako na ravni 
Skupnosti kot tudi na nacionalni ravni. 

Vrednotenje zajema tudi ocenjevanje 
morebitne potrebe po spremembi ali širitvi 
obsega nalog, področja uporabe, področja 
delovanja ali strukture Agencije, vključno s 
posebnimi strukturnimi spremembami, ki 
omogočajo skladnost z horizontalnimi 
pravili o regulativnih agencijah, ko začnejo 
veljati.

Vrednotenje zajema tudi ocenjevanje 
morebitne potrebe po spremembi ali širitvi 
obsega nalog, področja uporabe, področja 
delovanja ali strukture Agencije.


