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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

(2) I Europeiska unionens stadga om 
grundläggande rättigheter bekräftas 
rättigheterna så som de framgår av 
medlemsstaternas gemensamma 
konstitutionella traditioner och 
internationella förpliktelser, fördraget om 
Europeiska unionen, gemenskapsfördragen, 
Europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande friheterna, 
de sociala stadgor som undertecknats av 
gemenskapen och Europarådet och den 
rättspraxis som utvecklats av Europeiska 
gemenskapernas domstol och 
Europadomstolen för de mänskliga 
rättigheterna.

(2) I Europeiska unionens stadga om 
grundläggande rättigheter bekräftas 
rättigheterna så som de framgår av 
medlemsstaternas gemensamma 
konstitutionella traditioner och 
internationella förpliktelser, till exempel 
rättigheterna enligt FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, 
fördraget om Europeiska unionen, 
gemenskapsfördragen, Europeiska 
konventionen om de mänskliga rättigheterna 
och grundläggande friheterna, de sociala 
stadgor som undertecknats av gemenskapen 
och Europarådet och den rättspraxis som 
utvecklats av Europeiska gemenskapernas 
domstol och Europadomstolen för de 
mänskliga rättigheterna.

Ändringsförslag 2
Skäl 3

(3) Gemenskapen och dess medlemsstater 
måste respektera de grundläggande 
rättigheterna i genomförandet av 
gemenskapens lagstiftning.

(3) Gemenskapen och dess medlemsstater 
måste respektera de grundläggande 
rättigheterna i antagandet och 
genomförandet av gemenskapens 
lagstiftning.

Ändringsförslag 3
  

1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Skäl 7

(7) Därför bör Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter inrättas på 
grundval av det nuvarande Europeiska 
centrumet för övervakning av rasism och 
främlingsfientlighet med uppgift att förse 
gemenskapens och dess medlemsstaters 
institutioner och myndigheter med 
information, hjälp och sakkunskap i fråga 
om de grundläggande rättigheterna för att 
hjälpa dem att till fullo respektera dessa när 
de vidtar åtgärder och utformar 
handlingsplaner inom sina 
behörighetsområden.

(7) Därför bör Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter inrättas på 
grundval av det nuvarande Europeiska 
centrumet för övervakning av rasism och 
främlingsfientlighet med uppgift att skapa 
ett centrum för människorättsarbetet inom 
Europeiska unionen och att förse 
gemenskapens och dess medlemsstaters 
institutioner och myndigheter med 
information, hjälp och sakkunskap i fråga 
om de grundläggande rättigheterna för att 
hjälpa dem att till fullo respektera dessa när 
de vidtar åtgärder och utformar 
handlingsplaner inom sina 
behörighetsområden.

Ändringsförslag 4
Skäl 8

(8) När byrån inrättas kommer vederbörlig 
hänsyn att tas till de rambestämmelser för 
EU:s tillsynsmyndigheter som föreslogs av 
kommissionen i utkastet till 
interinstitutionellt avtal den 
9 februari 2005.

utgår

Ändringsförslag 5
Skäl 9

(9) Byrån bör i sitt arbete utgå från de 
grundläggande rättigheterna så som de 
definieras i artikel 6.2 i fördraget om 
Europeiska unionen och särskilt så som de 
anges i stadgan om grundläggande 
rättigheter. Kopplingen till stadgan bör 
speglas i byråns namn. Byråns tematiska 
verksamhetsområden bör slås fast i det 
fleråriga rambeslutet, som bör ange 
ramarna för byråns arbete, då den i 
enlighet med de allmänna institutionella 
principerna inte bör sätta upp någon egen 
politisk dagordning för de grundläggande 
rättigheterna.

(9) Byrån bör i sitt arbete utgå från de 
grundläggande rättigheterna så som de 
definieras i artikel 6.2 i fördraget om 
Europeiska unionen och särskilt så som de 
anges i stadgan om grundläggande 
rättigheter. Kopplingen till stadgan bör 
speglas i byråns namn.
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Ändringsförslag 6
Skäl 10

(10) Byrån bör samla in objektiva, 
tillförlitliga och jämförbara upplysningar om 
hur läget i fråga om de grundläggande 
rättigheterna utvecklas, analysera dessa med 
tanke på orsaker till kränkningar och följder 
och verkningar av dem och granska exempel 
på god praxis i hanteringen av sådana frågor.
Nätverk är effektiva verktyg för aktiv 
insamling och bedömning av information.

(10) Byrån bör samla in objektiva, 
tillförlitliga och jämförbara upplysningar om 
hur läget i fråga om de grundläggande 
rättigheterna utvecklas, ta fram metoder för 
att förbättra uppgifternas jämförbarhet, 
objektivitet och tillförlitlighet på europeisk 
nivå, analysera informationen med tanke på 
orsaker till kränkningar och följder och 
verkningar av dem och granska exempel på 
god praxis i hanteringen av sådana frågor. 
Nätverk av nationella institutioner på 
området för grundläggande rättigheter 
samt nätverk av författningsdomstolar,
högsta domstolar, icke-statliga 
organisationer och oberoende experter kan 
bli effektiva verktyg för aktiv insamling och 
bedömning av information.

Ändringsförslag 7
Skäl 11

(11) Byrån bör ha rätt att utarbeta yttranden 
till unionens institutioner och 
medlemsstaterna i samband med 
genomförandet av 
gemenskapslagstiftningen, antingen på eget 
initiativ eller på begäran från 
Europaparlamentet, rådet eller 
kommissionen, utan att det påverkar
lagstiftnings- och rättsförfarandena enligt 
fördraget.

(11) Byrån bör ha rätt att utarbeta yttranden 
till unionens institutioner och 
medlemsstaterna i samband med antagandet 
och genomförandet av 
gemenskapslagstiftningen, antingen på eget 
initiativ eller på begäran från 
Europaparlamentet, rådet eller 
kommissionen, utan att det får några 
bindande följder för lagstiftnings- och 
rättsförfarandena enligt fördraget.

Ändringsförslag 8
Skäl 12

(12) Rådet bör ha möjlighet att begära 
experthjälp från byrån i samband med 
förfaranden som inletts enligt artikel 7 i 
fördraget om Europeiska unionen.

(12) Europaparlamentet, rådet,
kommissionen och medlemsstaterna bör ha 
möjlighet att begära experthjälp från byrån 
med sikte på och i samband med
förfaranden enligt artikel 7 i fördraget om 
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Europeiska unionen.

Ändringsförslag 9
Skäl 13

(13) Byrån bör lägga fram en årsrapport om 
läget för de grundläggande rättigheterna i 
unionen och om hur EU:s institutioner, 
organ och byråer och medlemsstaterna 
respekterar dem i genomförandet av 
unionens lagstiftning. Den bör också 
utarbeta tematiska rapporter på områden av 
särskild vikt för unionens politik.

(13) Byrån bör lägga fram en årsrapport för 
Europaparlamentet, i närvaro av rådet och 
kommissionen, om läget för de 
grundläggande rättigheterna i unionen och 
om hur EU:s institutioner, organ och byråer 
och medlemsstaterna respekterar dem i 
antagandet och genomförandet av unionens 
lagstiftning. Den bör också utarbeta 
tematiska rapporter på områden av särskild 
vikt för unionens politik.

Ändringsförslag 10
Skäl 14

(14) Byrån bör arbeta för att höja 
allmänhetens medvetenhet om sina
grundläggande rättigheter och om 
möjligheterna och de olika mekanismerna 
för att hävda dem i allmänhet, men utan att 
själv ta upp enskilda klagomål.

(14) Byrån bör arbeta för att höja 
allmänhetens medvetenhet om 
grundläggande rättigheter och om 
möjligheterna och de olika mekanismerna 
för att hävda dem i allmänhet, men utan att 
själv ta upp enskilda klagomål.

Ändringsförslag 11
Skäl 15

(15) Byrån bör så tätt som möjligt samarbeta 
med alla gemenskapens program, organ och 
byråer och alla unionsorgan på området för 
att undvika dubbelarbete, särskilt när det 
gäller det framtida Europeiska 
jämställdhetsinstitutet.

(15) Byrån bör så tätt som möjligt samarbeta 
med alla gemenskapens program, organ och 
byråer och alla unionsorgan på området för 
att undvika dubbelarbete, särskilt när det 
gäller Europeiska jämställdhetsinstitutet.

Ändringsförslag 12
Skäl 16

(16) Byrån bör ha ett tätt samarbete med 
Europarådet. Genom ett sådant samarbete 
bör all överlappning mellan byråns och 

(16) Byrån bör ha ett tätt samarbete med 
Europarådet. Genom ett sådant samarbete 
bör all överlappning eller konflikter mellan 
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Europarådets verksamhet undvikas, särskilt 
genom att man bygger upp mekanismer för 
att skapa synergieffekter, till exempel sluter 
ett samarbetsavtal och låter en oberoende 
person utsedd av Europarådet delta i byråns 
förvaltningsorgan med en rösträtt som 
begränsats på lämpligt sätt liksom i det 
nuvarande EUMC.

byråns och Europarådets verksamhet 
undvikas, särskilt genom att man bygger upp 
mekanismer för att skapa synergieffekter
och hantera eventuella 
meningsskiljaktigheter, till exempel sluter 
ett samarbetsavtal och låter en oberoende 
person utsedd av Europarådet delta i byråns 
förvaltningsorgan med en rösträtt som 
begränsats på lämpligt sätt liksom i det 
nuvarande EUMC.

Ändringsförslag 13
Skäl 18

(18) Europaparlamentet spelar en viktig roll 
för de grundläggande rättigheterna. Det 
bör utse en oberoende ledamot av byråns 
styrelse.

(18) Europaparlamentet bör, i egenskap av 
den europeiska institution som väljs direkt 
av Europas medborgare, utse styrelsens 
ordförande.

Motivering

Europaparlamentet bidrar till byråns legitimitet och parlamentets roll bör under inga
omständigheter jämställas med varje enskild medlemsstats roll, vilket skulle vara fallet om 
Europaparlamentet endast utser en ytterligare ledamot av styrelsen.

Ändringsförslag 14
Skäl 19

(19) Ett rådgivande forum bör inrättas för att 
alla de sociala krafter i det civila samhället 
som är aktiva i fråga om grundläggande 
rättigheter skall vara företrädda inom byråns 
strukturer och för att alla intressenter skall 
kunna samarbeta effektivt.

(19) Ett rådgivande forum bör inrättas för att 
alla de sociala krafter i det civila samhället 
och de befintliga institutioner i 
medlemsstaterna som är aktiva i fråga om 
grundläggande rättigheter skall vara 
företrädda inom byråns strukturer och för att 
alla intressenter skall kunna samarbeta 
effektivt.

Ändringsförslag 15
Skäl 23

(23) Eftersom de åtgärder som krävs för att 
genomföra denna förordning är åtgärder 
med allmän räckvidd i enlighet med 
artikel 2 i rådets beslut 1999/468/EG av den 

utgår
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28 juni 1999 om de förfaranden som skall 
tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter bör de antas 
genom det föreskrivande förfarande som 
avses i artikel 5 i det beslutet.

Ändringsförslag 16
Skäl 25

(25) Genom sitt arbete för att bidra till att de 
grundläggande rättigheterna respekteras till 
fullo inom ramen för 
gemenskapslagstiftningen kommer byrån 
säkerligen att medverka till att 
gemenskapens mål uppnås. För antagandet 
av denna förordning innehåller fördraget 
inga andra befogenheter än de som anges i 
artikel 308.

(25) Genom sitt arbete för att bidra till att de 
grundläggande rättigheterna respekteras till 
fullo inom ramen för 
gemenskapslagstiftningen kommer byrån att 
på ett betydande sätt medverka till att 
gemenskapens mål uppnås. För antagandet 
av denna förordning innehåller fördraget 
inga andra befogenheter än de som anges i 
artikel 308.

Ändringsförslag 17
Skäl 26

(26) Rådet bör ha möjlighet att anta ett 
beslut enligt bestämmelserna i avdelning VI 
i fördraget om Europeiska unionen för att 
bemyndiga byrån att bedriva verksamhet 
också inom andra områden som omfattas av 
den avdelningen.

(26) Denna förordning bör åtföljas av ett
beslut av rådet enligt bestämmelserna i 
avdelning VI i fördraget om Europeiska 
unionen som bemyndigar byrån att bedriva 
verksamhet också inom andra områden som 
omfattas av den avdelningen.

Ändringsförslag 18
Artikel 2

Byråns syfte skall vara att ge stöd och 
sakkunskap i fråga om grundläggande 
rättigheter till berörda institutioner, 
organisationer, kontor och byråer inom 
gemenskapen och dess medlemsstater i 
samband med genomförandet av EU:s 
lagstiftning, för att hjälpa dem att till fullo 
respektera de grundläggande rättigheterna
när de vidtar åtgärder eller utformar 
handlingsplaner inom sina 
behörighetsområden.

Byråns syfte skall vara att fungera som ett 
centrum för allt människorättsarbete inom 
Europeiska unionen och att ge stöd och 
sakkunskap i fråga om grundläggande 
rättigheter till berörda institutioner, 
organisationer, kontor och byråer inom 
gemenskapen och dess medlemsstater i 
samband med antagandet och 
genomförandet av EU:s lagstiftning, för att 
hjälpa dem när de vidtar åtgärder eller 
utformar handlingsplaner inom sina 
behörighetsområden.
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Ändringsförslag 19
Artikel 3, punkt 2

2. Byrån skall i sin verksamhet utgå från de 
grundläggande rättigheterna som de är 
definierade i artikel 6.2 i fördraget om 
Europeiska unionen och särskilt i 
Europeiska unionens stadga om 
grundläggande rättigheter som den 
proklamerades i Nice den 7 december 2000.

2. Byrån skall i sin verksamhet utgå från 
principerna och de grundläggande 
rättigheterna som de är definierade i artikel 
6.1, 6.2 och 6.3 i fördraget om Europeiska 
unionen och särskilt i Europeiska unionens 
stadga om grundläggande rättigheter som 
den proklamerades i Nice den 
7 december 2000, med vederbörlig hänsyn 
till befintliga internationella 
människorättsnormer, inklusive de normer 
som Europarådet fastställt, i synnerhet i 
den europeiska konventionen om skydd för
de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och dess 
protokoll.

Ändringsförslag 20
Artikel 3, punkt 3

3. Byrån skall i sin verksamhet undersöka 
situationen vad gäller grundläggande 
rättigheter i Europeiska unionen och dess 
medlemsstater när de genomför EU:s 
lagstiftning, utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 4, artikel 4.1 e och 
artiklarna 27 och 28.

3. Byrån skall i sin verksamhet i första hand 
undersöka situationen vad gäller 
grundläggande rättigheter i Europeiska 
unionen och dess medlemsstater när de 
antar och genomför EU:s lagstiftning.

Byrån skall även ägna sig åt situationen 
när det gäller de grundläggande 
rättigheterna i tredjeländer, i den 
utsträckning och på de sätt som anges i 
punkt 4 och i enlighet med 
associeringsrådets beslut enligt artikel 27.

Ändringsförslag 21
Artikel 3, punkt 4

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 27 skall byrån på kommissionens 
begäran lämna information och analyser om 
grundläggande rättighetsfrågor som gäller 

4. I den utsträckning det kan vara relevant 
för antagandet och genomförandet av EU:s 
politik skall byrån, enbart på 
Europaparlamentets, rådets eller 
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tredjeländer med vilka gemenskapen har 
ingått associeringsavtal eller avtal som 
innehåller bestämmelser om respekt för 
mänskliga rättigheter, eller har påbörjat, 
eller avser att påbörja, förhandlingar om 
sådana avtal, särskilt med länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken. 

kommissionens begäran, lämna information 
och analyser om grundläggande 
rättighetsfrågor som gäller tredjeländer med 
vilka gemenskapen har ingått 
associeringsavtal eller avtal som innehåller 
bestämmelser om respekt för mänskliga 
rättigheter, eller har påbörjat, eller avser att 
påbörja, förhandlingar om sådana avtal, 
särskilt med länder som omfattas av den 
europeiska grannskapspolitiken och 
tredjeländer som har ansökt om 
medlemskap i unionen och med vilka 
gemenskapen har inlett eller avser att 
inleda förhandlingar. 
Hänsyn bör tas till all relevant verksamhet i 
Europarådet i syfte att undvika 
överlappning av arbetet enligt 
bestämmelserna i artikel 9.

Ändringsförslag 22
Artikel 4, punkt 1, led a

a) samla in, registrera, analysera och sprida 
relevant, objektiv, tillförlitlig och jämförbar 
information och uppgifter, inbegripet 
forskningsresultat och kontrollresultat från 
medlemsstaterna, EU-institutionerna, 
gemenskapsorgan, forskningscentrum, 
nationella jämställdhetsorgan, icke-statliga 
organisationer, berörda tredjeländer samt 
internationella organisationer,

a) samla in, registrera, analysera och sprida 
relevant, objektiv, tillförlitlig och jämförbar 
information och uppgifter, inbegripet 
forskningsresultat och kontrollresultat från 
medlemsstaterna, EU-institutionerna, 
gemenskapsorgan, forskningscentrum, 
nationella jämställdhetsorgan, icke-statliga 
organisationer, berörda tredjeländer samt 
internationella organisationer, särskilt från
Europarådets behöriga organ,

Ändringsförslag 23
Artikel 4, punkt 1, led d

d) utarbeta slutsatser och yttranden om 
allmänna frågor, för EU-institutionerna och 
medlemsstaterna när de genomför 
gemenskapslagstiftningen, antingen på eget 
initiativ eller på begäran av 
Europaparlamentet, rådet eller 
kommissionen,

d) utarbeta yttranden, slutsatser och 
rekommendationer om allmänna frågor, för 
EU-institutionerna när de antar och 
genomför gemenskapslagstiftningen och 
medlemsstaterna när de genomför 
gemenskapslagstiftningen, antingen på eget 
initiativ eller på begäran av 
Europaparlamentet, rådet eller 
kommissionen,
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Ändringsförslag 24
Artikel 4, punkt 1, led e

e) ställa sin tekniska sakkunskap till 
förfogande för rådet när det, i enlighet med 
artikel 7.1 i fördraget om Europeiska 
unionen, begär att en oberoende person 
skall rapportera om situationen i en 
medlemsstat eller när det får ett förslag i 
enlighet med artikel 7.2, och när rådet, som 
handlar i enlighet med det förfarande som 
anges i dessa två punkter i artikel 7 i 
fördraget om Europeiska unionen, har begärt 
sådan expertis från byrån,

e) ställa sin tekniska sakkunskap till 
förfogande för medlemsstaterna, 
Europaparlamentet, kommissionen eller för 
rådet när en tredjedel av medlemsstaterna, 
Europaparlamentet, kommissionen eller 
rådet, som handlar i enlighet med de
förfaranden som anges i respektive punkt i 
artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen, 
har begärt sådan expertis från byrån,

Ändringsförslag 25
Artikel 4, punkt 1, led f

f) offentliggöra en årlig rapport om 
situationen rörande grundläggande 
rättigheter, i vilken man också ger exempel 
på goda rutiner,

f) lägga fram en årlig rapport för 
Europaparlamentet, i närvaro av rådet och 
kommissionen, om situationen rörande 
grundläggande rättigheter, i vilken man 
också ger exempel på goda rutiner; 
rapporten skall därefter offentliggöras,

Ändringsförslag 26
Artikel 4, punkt 1, led g

g) offentliggöra tematiska rapporter som 
grundas på dess analyser, forskning och 
undersökningar,

g) offentliggöra tematiska rapporter som 
grundas på dess analyser, forskning och 
undersökningar, inbegripet rapporter om 
potentiella eller faktiska effekter av 
gemenskapens lagstiftning på situationen 
när det gäller de grundläggande 
rättigheterna i stater enligt artikel 3.3,

Ändringsförslag 27
Artikel 4, punkt 2

2. De slutsatser, yttranden och rapporter
som byrån upprättar när den utför sina 
uppgifter i enlighet med punkt 1 skall inte 

2. De rapporter, yttranden, slutsatser eller
rekommendationer som byrån upprättar när 
den utför sina uppgifter i enlighet med punkt 
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gälla frågor om lagenligheten i 
kommissionens förslag enligt artikel 250 i 
fördraget, institutionernas ståndpunkter 
under lagstiftningsförfarandet eller 
lagenligheten i rättsakter i den mening som 
avses i artikel 230 i fördraget. De skall inte 
behandla frågan om en medlemsstat har 
underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt 
fördraget i den mening som avses i 
artikel 226 i fördraget.

1 skall inte föregripa de behöriga 
myndigheternas beslut i fråga om 
lagenligheten i kommissionens förslag enligt 
artikel 250 i fördraget, institutionernas 
ståndpunkter under lagstiftningsförfarandet 
och rättsakter i den mening som avses i 
artikel 230 i fördraget eller frågan om en 
medlemsstat har underlåtit att uppfylla en 
skyldighet enligt fördraget i den mening som 
avses i artikel 226 i fördraget

Ändringsförslag 28
Artikel 5, punkt 1, inledningen

1. Kommissionen skall anta ett flerårigt 
rambeslut om byrån i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet som avses i 
artikel 29.2. Rambeslutet skall

1. Byrån skall anta ett flerårigt rambeslut om 
sin verksamhet. Rambeslutet skall

Ändringsförslag 29
Artikel 5, punkt 1, led d

d) ta vederbörlig hänsyn till byråns 
ekonomiska och mänskliga resurser, och

utgår

Ändringsförslag 30
Artikel 5, punkt 1, led e

e) omfatta bestämmelser som syftar till att 
undvika tematiska överlappningar med andra 
gemenskapsorgan, kontor och byråers 
ansvarsområden.

e) omfatta bestämmelser som syftar till att 
undvika tematiska överlappningar med andra 
gemenskapsorgan, kontor och byråers och 
Europarådets ansvarsområden.

Ändringsförslag 31
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. Innan det fleråriga rambeslutet antas 
skall byrån samråda med 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om sitt förslag.
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Ändringsförslag 32
Artikel 5, punkt 2

2. Byrån skall utöva sina uppgifter inom de 
tematiska områden som fastställs i det 
fleråriga rambeslutet. Detta skall inte 
påverka byråns möjlighet att tillmötesgå 
önskemål från Europaparlamentet, rådet eller 
kommissionen enligt artikel 3.4 och 
artikel 4.1. d–e om frågor utanför dessa 
tematiska områden, under förutsättning att 
byråns ekonomiska och mänskliga resurser 
tillåter det.

2. Byrån skall utöva sina uppgifter inom de 
tematiska områden som fastställs i det 
fleråriga rambeslutet. Detta skall inte 
påverka byråns möjlighet att tillmötesgå 
önskemål från Europaparlamentet, rådet eller 
kommissionen enligt artikel 3.4 och 
artikel 4.1. d–e om frågor utanför dessa 
tematiska områden.

Ändringsförslag 33
Artikel 5, punkt 3

3. Byrån skall utföra sina uppgifter mot 
bakgrund av sitt årliga arbetsprogram och 
med vederbörlig hänsyn till tillgängliga 
ekonomiska och mänskliga resurser.

utgår

Ändringsförslag 34
Artikel 5, punkt 4

4. Det årliga arbetsprogrammet, som skall 
antas i enlighet med artikel 11.4 a, skall 
vara i linje med kommissionens årliga 
arbetsprogram, även dess 
forskningsprogram och dess åtgärder 
rörande statistik som vidtas inom ramen för 
gemenskapens statistiska program.

utgår

Ändringsförslag 35
Artikel 6, punkt 3

3. Byrån får ingå avtal, särskilt om 
underentreprenad, med andra organisationer 
för genomförandet av uppgifter som byrån 
kan tänkas anförtro dem. Byrån får också ge 
bidrag för att främja lämpligt samarbete 
och gemensamma företag, särskilt till 
nationella, europeiska och internationella 
organisationer i enlighet med vad som 

3. Byrån får ingå avtal, särskilt om 
underentreprenad, med andra organisationer 
för genomförandet av uppgifter som byrån 
kan tänkas anförtro dem.
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anges i artiklarna 8–9.

Ändringsförslag 36
Artikel 7

Byrån skall garantera erforderlig 
samordning med berörda gemenskapsorgan, 
kontor och byråer. Villkoren för samarbetet 
skall fastställas i samförståndsavtal då så är 
lämpligt.

Rådet och kommissionen skall fastställa 
ramarna för informationsutbytet mellan 
byrån och berörda gemenskapsorgan, kontor 
och byråer. Villkoren för samarbetet skall 
fastställas i samförståndsavtal då så är 
lämpligt.

Ändringsförslag 37
Artikel 8, punkt 1

1. För att underlätta utförandet av sina 
uppgifter skall byrån samarbeta med statliga 
och icke-statliga organisationer och organ 
som är behöriga inom området 
grundläggande rättigheter i medlemsstaterna 
och på unionsnivå.

1. För att underlätta utförandet av sina 
uppgifter skall byrån samarbeta med statliga 
och icke-statliga organisationer och organ, 
oberoende experter och befintliga nätverk
som är behöriga inom området 
grundläggande rättigheter i medlemsstaterna 
och på unionsnivå.

Ändringsförslag 38
Artikel 8, punkt 2

2. De administrativa arrangemangen för det 
samarbete som anges i punkt 1 skall vara 
förenliga med gemenskapsrätten och antas 
av styrelsen utifrån ett utkast som läggs fram 
av direktören sedan kommissionen har 
avgett ett yttrande. Om kommissionen inte 
är nöjd med de föreslagna arrangemangen 
skall styrelsen granska dem igen och anta 
dem, med eventuella nödvändiga 
ändringar, med två tredjedelars majoritet 
av dess medlemmar.

2. De administrativa arrangemangen för det 
samarbete som anges i punkt 1 skall vara 
förenliga med gemenskapsrätten och antas 
av styrelsen utifrån ett utkast som läggs fram 
av direktören sedan kommissionen har 
avgett ett yttrande. 

Ändringsförslag 39
Artikel 9

Byrån skall samordna sin verksamhet med Byrån skall samordna sin verksamhet med 
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Europarådets, särskilt vad gäller dess årliga 
arbetsprogram, i enlighet med artikel 5. I 
detta syfte skall gemenskapen, i enlighet 
med det förfarande som anges i artikel 300 i 
fördraget, ingå ett avtal med Europarådet för 
att inrätta ett nära samarbete mellan detta 
och byrån. I avtalet skall ingå en skyldighet
för Europarådet att utse en oberoende 
person till byråns styrelse i enlighet med 
artikel 11.

Europarådets, särskilt vad gäller dess årliga 
arbetsprogram, i enlighet med artikel 5. I 
detta syfte skall gemenskapen, i enlighet 
med det förfarande som anges i artikel 300 i 
fördraget, ingå ett bilateralt avtal med 
Europarådet för att inrätta ett nära samarbete 
mellan detta och byrån. I avtalet skall bland 
annat ingå

a) en möjlighet för Europarådet att utse sin 
kommissarie för mänskliga rättigheter till 
byråns styrelse i enlighet med artikel 11,

b) ett förstärkt samarbete mellan byrån och 
berörda organ i Europarådet avseende 
tredjeländer som är medlemmar i 
Europarådet.

Ändringsförslag 40
Artikel 10, rubriken och inledningen

Byråns enheter Byråns befattningshavare och ledande 
enheter

Byrån skall bestå av Byrån skall bestå av

-a) en ordförande, som skall leda styrelsen,

Ändringsförslag 41
Artikel 11, punkt 1

1. Styrelsen skall bestå av personer med 
lämplig erfarenhet av frågor som gäller 
grundläggande rättigheter och förvaltning av 
offentliga organisationer, enligt följande:

1. Styrelsen skall bestå av personer med 
lämplig erfarenhet av frågor som gäller 
grundläggande rättigheter och förvaltning av 
offentliga organisationer, enligt följande:

a) En oberoende person som utses av varje
medlemsstat.

a) En oberoende person med ingående 
sakkunskap som utses av varje medlemsstat.
Denna person bör uppfylla de krav som 
enligt den utnämnande medlemsstatens 
lagstiftning ställs för att få bli ledamot av 
landets högsta konstitutionella domstol 
eller juridiska organ.

b) En oberoende person som utses av 
Europaparlamentet.
c) En oberoende person som utses av c) En företrädare för Europarådet, som kan 
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Europarådet. vara dess kommissarie för mänskliga 
rättigheter enligt artikel 9.

d) Två företrädare för kommissionen. d) Två personer som utses av
kommissionen. Den första skall vara en 
oberoende person som utses av 
kommissionen bland personer vars 
kompetens och sakkunskap inom området 
för grundläggande rättigheter är allmänt 
erkänd. Den andra skall vara en 
företrädare för kommissionen.

De personer som avses i punkt a skall vara 
personer
– med ansvar på hög nivå vad gäller 
förvaltning av en oberoende nationell 
institution för mänskliga rättigheter, eller
– med djupgående sakkunskap om 
grundläggande rättigheter från arbete i 
andra oberoende institutioner eller organ.
Varje styrelseledamot får företrädas av en 
suppleant som uppfyller ovannämnda krav.
Listan över styrelseledamöter skall 
offentliggöras och uppdateras av byrån på 
hemsidan.

Listan över styrelseledamöter skall 
offentliggöras och uppdateras av byrån på 
hemsidan.

Ändringsförslag 42
Artikel 11, punkt 3

3. Styrelsen skall välja sin ordförande och 
sin vice ordförande för en period om två och 
ett halvt år med möjlighet till en förlängning.

3. Styrelsen skall ledas av ordföranden och 
välja en vice ordförande för en period om 
två och ett halvt år med möjlighet till en 
förlängning.

Varken ordföranden eller vice ordföranden 
får vara en företrädare för kommissionen.

Varje ledamot av styrelsen, eller dennes 
suppleant vid ledamotens frånvaro, har en 
röst.

Varje ledamot av styrelsen har en röst.

Ändringsförslag 43
Artikel 11, punkt 4, led g

g) anta byråns arbetsordning på förslag av 
direktören och efter yttrande av 

g) anta byråns arbetsordning på förslag av 
direktören,
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kommissionen,

Ändringsförslag 44
Artikel 11, punkt 5

5. Styrelsen får delegera sitt ansvar till 
direktionen, utom vad gäller de frågor som 
avses i punkt 4 a–d och g–h.

5. Styrelsen får delegera sitt ansvar till 
direktionen, utom vad gäller de frågor som 
avses i punkt 4 a–e och g–h, och ge
direktionen i uppdrag att genomföra 
särskilda uppgifter.

Ändringsförslag 45
Artikel 11, punkt 6

6. Styrelsens beslut skall fattas med en enkel 
majoritet av antalet avgivna röster, utom vad 
gäller de beslut som anges i punkterna a, c, d 
och e i punkt 4, för vilka två tredjedels 
majoritet av samtliga ledamöter krävs. 
Ordföranden skall ha utslagsröst. Den person 
som Europarådet utser får endast rösta om 
besluten i punkt a och b i punkt 4.

6. Styrelsens beslut skall fattas med en enkel 
majoritet av antalet avgivna röster, utom vad 
gäller de beslut som anges i punkterna a, c, d 
och e i punkt 4, för vilka två tredjedels 
majoritet av samtliga ledamöter krävs. 
Ordföranden skall ha utslagsröst. Den person 
som Europarådet utser skall ha rätt att delta 
i diskussionerna och debatterna, men får
inte rösta om besluten i leden i och j i 
punkt 4.

Ändringsförslag 46
Artikel 11, punkt 7

7. Ordföranden skall sammankalla styrelsen 
en gång om året, utan att det påverkar 
möjligheten att kalla till extra möten. 
Ordföranden skall kalla till extra möten på 
eget initiativ eller på begäran av minst en 
tredjedel av styrelseledamöterna.

7. Ordföranden skall sammankalla styrelsen 
minst två gånger om året. Ordföranden skall
även sammankalla styrelsen på eget 
initiativ eller på begäran av direktören eller 
av minst en tredjedel av styrelseledamöterna.

Ändringsförslag 47
Artikel 11, punkt 8

8. Direktören för det europeiska 
jämställdhetsinstitutet får delta i 
styrelsemötena som observatör. Direktörerna 
för andra berörda gemenskapsbyråer och 

8. Direktören för det europeiska 
jämställdhetsinstitutet får delta i 
styrelsemötena som observatör. Direktörerna 
för andra berörda gemenskapsbyråer och 
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EU-organ får också delta som observatörer 
på inbjudan av direktionen.

EU-organ samt företrädare för 
internationella organisationer, såsom FN:s 
högkommissarie för mänskliga rättigheter 
och företrädare för OSSE, får också delta 
som observatörer på inbjudan av styrelsens 
ordförande.

Ändringsförslag 48
Artikel 11, punkterna 8a, 8b och 8c (nya)

8a. Styrelsens ordförande, som skall vara 
byråns ordförande, skall utses av 
Europaparlamentet utifrån en förteckning 
över sökande som föreslagits av 
kommissionen och godkänts av rådet. 
Kandidaterna skall ställa upp för 
utfrågning i det berörda 
parlamentsutskottet. Ordföranden skall 
utses på grundval av sina meriter, sin 
erfarenhet av frågor om grundläggande 
rättigheter samt sin administrations- och 
förvaltningskapacitet.
8b. Ordförandens mandatperiod skall vara 
fem år och kan förlängas en gång med 
högst fem år.
8c. Ordföranden skall ha ansvaret för att
a) utföra de uppgifter som anges i artikel 4,
b) utforma och genomföra byråns årliga 
arbetsprogram,
c) företräda byrån,
d) lägga fram byråns arbetsprogram och i 
förekommande fall dess årliga rapport för 
Europaparlamentets behöriga utskott och 
besvara frågor från utskottsledamöterna.

Ändringsförslag 49
Artikel 12, punkt 1

1. Styrelsen skall bistås av en direktion.
Direktionen skall utgöras av styrelsens 
ordförande och vice ordförande samt 
två företrädare för kommissionen.

1. Styrelsen skall bistås av en direktion
bestående av åtta ledamöter enligt följande:
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a) Ordföranden.
b) Vice ordföranden.
c) De två personer som kommissionen 
utsett till styrelsen.
d) Tre ledamöter som styrelsen valt bland 
sina ledamöter.
e) Företrädaren för Europarådet, utan att 
det påverkar den begränsade rösträtten som 
föreskrivs i artikel 11.6.

Ändringsförslag 50
Artikel 12, punkt 2

2. Direktionen skall sammankallas av 
ordföranden när det är nödvändigt för att 
förbereda styrelsens beslut och för att bistå 
och ge råd åt direktören. Den skall fatta 
beslut med enkel majoritet.

2. Direktionen skall sammankallas av 
ordföranden när det är nödvändigt för att 
förbereda styrelsens beslut och för att bistå 
och ge råd åt direktören. Den skall fatta 
beslut med enkel majoritet varvid 
ordföranden har utslagsröst.

Motivering

Detta ändringsförslag ger direktionen en mycket balanserad sammansättning: en ledamot 
som utsetts av Europaparlamentet, fyra ledamöter som utsetts av medlemsstaterna, 
två ledamöter som utsetts av kommissionen och en företrädare för Europarådet.

Ändringsförslag 51
Artikel 13, punkt 1

1. Byrån skall ledas av en direktör som utses 
av styrelsen med utgångspunkt i en 
förteckning över sökande från 
kommissionen. Direktören skall utses på 
grundval av sina meriter, sin 
administrations- och förvaltningskapacitet 
samt sin erfarenhet av frågor om 
grundläggande rättigheter. Den sökande 
som styrelsen valt ut kan före utnämningen 
bli ombedd att göra ett uttalande inför 
behörigt utskott i Europaparlamentet och 
besvara frågor från utskottsledamöterna.

1. Byrån skall ledas av en direktör som utses 
av styrelsen med utgångspunkt i en 
förteckning över sökande från 
kommissionen. Direktören skall utses på 
grundval av sina meriter, sin 
administrations- och förvaltningskapacitet 
samt sin erfarenhet av frågor om 
grundläggande rättigheter.
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Ändringsförslag 52
Artikel 13, punkt 2

2. Direktörens mandatperiod skall vara fem 
år. Mandatperioden kan på förslag från 
kommissionen och efter utvärdering
förlängas en gång med högst fem år. I 
utvärderingen skall kommissionen främst 
bedöma vilka resultat som har uppnåtts 
under den första mandatperioden och hur de 
uppnåddes, och byråns uppgifter och krav 
under kommande år.

2. Direktörens mandatperiod skall vara fem 
år. Med beaktande av kommissionens 
yttrande kan styrelsen förlänga 
mandatperioden en gång med högst fem år. 
I sitt yttrande skall kommissionen främst 
bedöma vilka resultat som har uppnåtts 
under den första mandatperioden och hur de 
uppnåddes, och byråns uppgifter och krav 
under kommande år.

Ändringsförslag 53
Artikel 13, punkt 5

5. Direktören kan på förslag av 
kommissionen, avsättas av styrelsen innan 
mandatperioden har löpt ut. 

5. Direktören kan avsättas av styrelsen innan 
mandatperioden har löpt ut, om han eller 
hon inte längre uppfyller de villkor som 
krävs för fullgörande av uppgifterna eller 
om han eller hon gjort sig skyldig till 
allvarligt tjänstefel. Styrelsen skall agera på 
eget initiativ eller på förslag av 
kommissionen.

Ändringsförslag 54
Artikel 14, punkt 2

2. Forumets medlemmar skall väljas ut 
genom ett öppet urvalsförfarande som skall 
fastställas av styrelsen. Antalet medlemmar 
skall vara högst 100. Deras mandatperiod 
skall vara fem år och får förnyas en gång.

2. Forumets medlemmar skall väljas ut 
genom ett öppet urvalsförfarande som skall 
fastställas av styrelsen. Antalet medlemmar 
skall vara högst 50. Deras mandatperiod 
skall vara fem år och får förnyas en gång.

Ändringsförslag 55
Artikel 14, punkt 6

6. Direktören skall vara ordförande i 
forumet. Forumet skall mötas en gång per år, 
eller på styrelsens begäran. Dess 
arbetsformer skall anges i byråns interna 
bestämmelser och offentliggöras.

6. Byråns ordförande skall vara ordförande 
i forumet. Forumet skall mötas en gång per 
år, eller på styrelsens begäran. Dess
arbetsformer skall anges i byråns interna 
bestämmelser och offentliggöras.
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Ändringsförslag 56
Artikel 15, punkt 2, stycke 2

Styrelseledamöter som utses i enlighet med 
artikel 11.1 a–c, direktören och forumets 
medlemmar skall förbinda sig att agera 
oberoende. I detta syfte skall de utfärda en 
intresseförklaring, antingen om att det inte 
föreligger några intressen som skulle kunna 
inverka negativt på deras oberoende eller 
vilka direkta eller indirekta intressen som 
skulle kunna inverka negativt på deras 
oberoende. 

Styrelseledamöterna och direktören skall 
förbinda sig att agera oberoende. I detta 
syfte skall de utfärda en intresseförklaring, 
antingen om att det inte föreligger några 
intressen som skulle kunna inverka negativt 
på deras oberoende eller vilka direkta eller 
indirekta intressen som skulle kunna inverka 
negativt på deras oberoende. 

Ändringsförslag 57
Artikel 22, punkt 4

4. Byrån skall rättsligt efterträda Europeiska 
centrumet för övervakning av rasism och 
främlingsfientlighet. Det skall överta 
centrumets rättsliga rättigheter och 
skyldigheter samt ekonomiska förpliktelser 
och skulder. Anställningskontrakt som har 
ingåtts av centrumet innan denna 
förordning antogs skall gälla.

4. Byrån skall rättsligt efterträda Europeiska 
centrumet för övervakning av rasism och 
främlingsfientlighet. Det skall överta 
centrumets rättsliga rättigheter och 
skyldigheter samt ekonomiska förpliktelser 
och skulder.

Ändringsförslag 58
Artikel 26, punkt 3

3. Domstolen skall vara behörig att pröva 
talan som väcks mot byrån enligt de villkor 
som framgår av artiklarna 230 eller 232 i 
fördraget.

3. Domstolen skall vara behörig att pröva 
talan som väcks mot byrån av fysiska eller 
juridiska personer enligt de villkor som 
framgår av artikel 230 i fördraget.

Ändringsförslag 59
Artikel 27, rubriken

Deltagande av kandidatländer eller blivande 
kandidatländer

Deltagande av kandidatländer 

Ändringsförslag 60
Artikel 27, punkt 2
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2. I så fall skall bestämmelserna om deras 
deltagande fastställas genom ett beslut i det 
berörda associeringsrådet. I beslutet skall 
fastställas vilken expertkunskap och vilket 
stöd som skall erbjudas till landet i fråga, 
och dessutom skall anges hur, på vilket sätt 
och i vilken omfattning dessa länder skall 
delta i byråns arbete och även vilka 
bestämmelser som gäller för deltagande i de 
initiativ som byrån tar, ekonomiska bidrag 
och personal. Beslutet skall överensstämma 
med denna förordning och med 
tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 
Europeiska gemenskaperna och 
anställningsvillkoren för andra anställda vid 
Europeiska gemenskaperna. Beslutet skall
ange att det deltagande landet får utse en 
oberoende person som uppfyller de krav som 
anges i artikel 11.1 a som observatör i 
styrelsen utan rösträtt.

2. I så fall skall bestämmelserna om deras 
deltagande fastställas genom ett beslut i det 
berörda associeringsrådet. I beslutet skall 
fastställas vilken expertkunskap och vilket 
stöd som skall erbjudas till landet i fråga, 
och dessutom skall anges hur, på vilket sätt 
och i vilken omfattning dessa länder skall 
delta i byråns arbete och även vilka 
bestämmelser som gäller för deltagande i de 
initiativ som byrån tar, ekonomiska bidrag 
och personal. Beslutet skall överensstämma 
med denna förordning och med 
tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 
Europeiska gemenskaperna och 
anställningsvillkoren för andra anställda vid 
Europeiska gemenskaperna. Beslutet kan
ange att det deltagande landet får utse en 
oberoende person som uppfyller de krav som 
anges i artikel 11.1 a som observatör i 
styrelsen utan rösträtt.

Ändringsförslag 61
Artikel 27, punkt 3

3. Byrån skall ta upp situationen vad gäller 
grundläggande rättigheter i de länder som 
deltar i enlighet med denna artikel, i den 
mån det är relevant för respektive 
associeringsavtal. Artiklarna 4 och 5 skall 
analogt tillämpas i detta syfte.

utgår

Ändringsförslag 62
Artikel 29

Artikel 29
Förfarande utgår

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté bestående av företrädare för 
medlemsstaterna och med kommissionens 
företrädare som ordförande.
2. När hänvisning sker till denna punkt 
skall det föreskrivande förfarandet i artikel 
5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid 
bestämmelserna i artikel 7.3 i det beslutet 
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skall iakttas.
3. Den tidsperiod som avses i artikel 5.6 i 
beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

Ändringsförslag 63
Artikel 31, punkt 3, stycke 2

Utvärderingen skall också visa på eventuella 
behov av att ändra eller utöka byråns 
uppgifter, räckvidd, verksamhetsområde 
eller struktur, även särskilda strukturella 
ändringar som krävs för att garantera 
överensstämmelse med övergripande 
bestämmelser om tillsynsmyndigheter när 
dessa har trätt i kraft.

Utvärderingen skall också visa på eventuella 
behov av att ändra eller utöka byråns 
uppgifter, räckvidd, verksamhetsområde 
eller struktur.


