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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om fremme og beskyttelse af grundlæggende rettigheder: de nationale og europæiske 
institutioners rolle, herunder agenturet for grundlæggende rettigheder
(2005/2007(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forfatningstraktaten undertegnet af stats- og regeringscheferne den 29. 
oktober 2004, som indeholder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder som sin anden del,

– der henviser til EU-traktatens artikel 6 og 7 og forfatningstraktatens artikel I-2 og I-9,

– der henviser til EF-traktatens artikel 13,

– der henviser til De Europæiske Fællesskabers Domstols og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols afgørelser,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen "Agenturet for grundlæggende rettigheder –
Offentligt høringsdokument" (KOM(2004)0693),

– der henviser til resultaterne af det offentlige seminar, der blev afholdt den 25.-26. april på 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggenders initiativ,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget og Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender (A****/2005),

EU's konstitutionelle ramme som en ny impuls for grundlæggende rettigheder

1. mener, at effektiv beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder er rygraden i 
demokrati i Europa og en væsentlig forudsætning for etablering af området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed;

2. påpeger, at indarbejdelsen af chartret om grundlæggende rettigheder i forfatningstraktaten 
og EU's fremtidige tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder medfører grundlæggende 
institutionelle og konstitutionelle ændringer og væsentligt øger EU's retlige forpligtelse til 
at sikre, at grundlæggende rettigheder aktivt fremmes på tværs af alle politikområder;

3. mener, at EU er ved at gennemgå en proces, hvorved dets oprindelige fokus på markedet 
progressivt suppleres med elementer, der er knyttet til et politisk fællesskab;

4. bemærker, at behovet for, at der findes et kompromis mellem forsvar af individuelle 
frihedsrettigheder og etablering og forøgelse af kollektiv sikkerhed, er dukket op i de 
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seneste år som en prioritet for politisk beslutningstagning i EU, idet nye former for 
terrorisme yderligere har øget behovet for at finde et kompromis mellem disse to 
målsætninger og finde frem til egnede måder, hvorpå de kan gøres forenelige;

5. anser det for væsentligt at sikre retssikkerhed og sammenhæng i beskyttelsen af 
menneskerettigheder i hele Europa og at garantere gennemsigtighed og den fulde udøvelse 
af disse rettigheder;

6. bemærker, at gennemsigtighed er et demokratisk princip, som er væsentligt for forholdet 
mellem EU og dets borgere, Fællesskabets dømmende magt og dets lovgivende magt, EU 
og dets medlemsstater samt EU og Europarådet;

7. bemærker, at EU og medlemsstaterne deler kompetence med hensyn til 
menneskerettigheder, samtidig med at nærhedsprincippet skal overholdes;

8. påpeger, at nationale menneskerettighedsinstitutioner er blevet oprettet i adskillige 
medlemsstater, navnlig med henvisning til FN's "Paris-principper", idet én af disse 
organers funktioner er at gennemgå regeringers menneskerettighedspolitikker for at 
forhindre mangler og foreslå forbedringer, eftersom effektivitet ligger i forebyggelse og 
ikke blot i at løse problemer;

Mod en politik for grundlæggende rettigheder i EU

9. konstaterer med tilfredshed undertegnelsen af forfatningstraktaten, der bestemmer, at 
Domstolen i fuld udstrækning er kompetent med hensyn til området med frihed, sikkerhed 
og retfærdighed, tiltrædelsen af den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, indarbejdelsen af chartret om 
grundlæggende rettigheder i traktaten og mere udbredt anvendelse af den fælles 
beslutningsprocedure, hvorved Europa-Parlamentets rolle styrkes;

10. mener, at EU-institutioner bør være opmærksomme på, at grundlæggende rettigheder 
aktivt bør fremmes og beskyttes – to af EU's målsætninger – og i fuld udstrækning tages i 
betragtning, når der affattes og vedtages lovgivning;

11. konstaterer med tilfredshed, at kommissionsformand Manuel Barroso efter anmodning fra 
Parlamentet har besluttet at oprette en kommissærgruppe for "grundlæggende rettigheder, 
bekæmpelse af forskelsbehandling samt ligebehandling"; anmoder Kommissionen og især 
kommissærgruppen for grundlæggende rettigheder om at udarbejde en omfattende og 
sammenhængende strategi, der skal tage fat på, om grundlæggende rettigheder og 
menneskerettigheder overholdes, og vurdere deres betydning;

Samarbejde med nationale menneskerettighedsinstitutioner og nationale parlamenter

12. støtter skabelsen af en løbende dialog om grundlæggende rettigheder med 
medlemsstaternes nationale parlamenter;

13. er af den opfattelse, at indsamling af data og metodologisk arbejde er en prioritet for at 
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gøre det muligt at sammenligne og analysere data; mener, at nationale institutioner er 
vigtigst i denne henseende;

14. mener, at en systematisk konsekvensvurdering af enhver ny national lovgivning bør 
udvikles, og at nationale vurderingsprocedurer i denne henseende bør harmoniseres og 
den bedste praksis udveksles;

Samarbejde med internationale menneskerettighedsorganisationer

15. minder om den betydelige rolle, som de forskellige overvågningsmekanismer i 
Europarådet og institutioner på menneskerettighedsområdet spiller; opfordrer 
indtrængende EU-institutionerne og agenturet til at bygge videre på denne erfaring, tage 
hensyn til disse mekanismer og gøre brug af de standarder, der er udviklet af Europarådet, 
og de øvrige væsentlige resultater af dets arbejde, er fast besluttet på, at dette samarbejde 
ikke bør føre til en forringelse af EU-standarder;

16. mener, at en funktionel samarbejdsmodel bør udarbejdes, at der bør være konkrete forslag 
i Kommissionens forestående lovgivningsforslag om agenturet, herunder en 
institutionaliseret forbindelse mellem Europarådet og det fremtidige agentur for 
grundlæggende rettigheder, både for at undgå overlapning og for at give agenturet alt 
nødvendigt input;

Agenturet som et operationelt redskab for EU's menneskerettighedspolitik som helhed

17. påpeger, at etablering af agenturet bør bidrage til yderligere at styrke den gensidige tillid 
mellem medlemsstater;

18. mener, at når først det er blevet påvist, at det er absolut nødvendigt at skabe organer, der 
har ansvaret for overvågning af specifikke aspekter af menneskerettighedspolitik i hele 
EU (som f.eks. Instituttet for Kønsforskning) for at forbedre gennemførelsen af EU-
politikker på alle disse områder, bør disse organer formelt knyttes til agenturet ved, at de 
bliver del af nettet af net; opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd, Rådet og 
Kommissionen til at følge en rationel, omkostningseffektiv og konsekvent 
fremgangsmåde, når der skabes nye organer til at beskæftige sig med grundlæggende 
rettigheder;

19. opfordrer indtrængende Kommissionen til at give agenturet et stærkt mandat og beføjelse 
til at følge udviklingen af chartret om grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder 
i EU og i kandidatlande, med hvilke der er undertegnet tiltrædelsesaftaler;

20. mener, at agenturet bør udformes som en flerstrenget struktur ("net af net"), et særorgan 
med horisontale beføjelser, hvori hver af strengene skal spille en rolle og bidrage til 
udviklingen af en kultur for grundlæggende rettigheder i EU; mener, at agenturet bør 
samle alle relevante oplysninger, analyser og erfaringer, der er tilgængelige i EU-
institutioner og nationale institutioner, nationale parlamenter, regeringer og 
menneskerettighedsorganer, højesteretter/forfatningsdomstole, ngo'er og eksisterende 
netværk, som f.eks. netværket af uafhængige eksperter i grundlæggende rettigheder, og 
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især den ekspertise, der findes i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og 
Fremmedhad og dette centers informationsnetværk, Raxen;

21. mener, at eksisterende europæiske og nationale menneskerettighedsinstitutioner bør være 
del af "nettet af net", idet agenturet er et redskab til sikring af kvaliteten og 
sammenhængen i EU's menneskerettighedspolitik; mener, at der bør etableres et kort over 
europæiske, nationale institutioner og operative net til dette formål;

22. er af den opfattelse, at når dette nye instrument udformes, bør der lægges særligt mærke til 
de tre hovedfunktioner, som en sådan institution skal opfylde (fremme af grundlæggende 
rettigheder, beskyttelse af grundlæggende rettigheder og bevidstgørelse af de vigtigste 
aktører, EU-institutionerne og borgerne) for at dække de strategiske behov for et fælles 
område med frihed, sikkerhed og retfærdighed;

23. mener, at det kommende agentur som en del af dets mål med at fremme grundlæggende 
rettigheder bør give proaktiv støtte til menneskerettighedspolitikken på to måder: ved at 
identificere, hvor lovgivningsmæssige forbedringer er mest tiltrængt og ved at overvåge 
gennemførelsen og håndhævelsen af den eksisterende lovgivning;

24. mener, at agenturets væsentligste rolle bør være at overvåge menneskerettigheder i EU 
med henblik på udarbejdelse af en årsberetning, som skal godkendes af Europa-
Parlamentet, om situationen med hensyn til disse rettigheder, som Europa-Parlamentet 
indtrængende har anmodet om i løbet af de seneste år;

25. er af den opfattelse, at agenturet bør udstyres med en rådgivende og konsultativ rolle 
vedrørende bestemmelserne i artikel 6 og 7 i traktaten om en forfatning for Europa, idet 
Parlamentets og Rådets indsats støttes, og de oplysninger, den viden og den ekspertise, der 
er indsamlet fra dets net, anvendes;

26. er af den opfattelse, at agenturet bør tage konkrete skridt til at finde den bedste måde at 
gøre EU-borgerne bevidste om deres grundlæggende rettigheder og skabe en kultur for 
grundlæggende rettigheder inden for EU, som derefter med held kan videregives uden for 
Unionens grænser som en del af dens grundlæggende værdier;

27. er af den opfattelse, at agenturet for at udføre sine tre hovedopgaver bør indsamle data 
gennem sine net, bør analysere dem og bør have beføjelser til at afgive udtalelser og 
fremsætte henstillinger tul Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

28. mener, at agenturets overvågning vil have den ekstra værdi, at den giver et horisontalt 
helhedsbillede af beskyttelsen af og støtten til de grundlæggende rettigheder, og at det 
derfor bør omfatte alle rettighederne i chartret om grundlæggende rettigheder og de 
relevante bestemmelser i første del af forfatningstraktaten; mener imidlertid, at agenturet 
bør kunne fastsætte sine prioriteringer i form af fokusering på emner, som fastsættes i dets 
årlige arbejdsprogram;

29. foreslår, at agenturet bør struktureres på grundlag af forskellige sektorer, som beskæftiger 
sig med de områder, der angår chartret om grundlæggende rettigheder – som et 
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supplement til Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhads mandat 
til at bekæmpe racisme og fremmedhad – f.eks. ytringsfriheden, forsamlings- og 
foreningsfriheden og tankefriheden, retten til uddannelse og frihed, solidaritet og sociale 
rettigheder, børns rettigheder, ligestilling mellem mænd og kvinder, borgerlige rettigheder 
og retfærdighed, roma-spørgsmålet og mindretals rettigheder; 

30. bemærker, at beskyttelse af nationale mindretal i et udvidet EU vil være et væsentligt 
spørgsmål, og at det ikke vil blive gennemført bare ved at bekæmpe fremmedhad og 
forskelsbehandling; påpeger, at dette indviklede problem også skal tackles fra andre 
vinkler, af hvilken grund en separat afdeling af agenturet bør behandle spørgsmålet om 
nationale mindretal;

31. anser det for væsentligt for agenturet at være uafhængigt og at have tilstrækkeligt 
personale og budgetressourcer til at gøre det muligt for det at opfylde sit ambitiøse mandat 
og at dets  bestyrelse bør bestå af repræsentanter på højt plan fra medlemsstater, 
højesteretter/forfatningsdomstole, menneskerettighedsorganer, EU-institutioner og 
Europarådet;

32. mener, at agenturet bør være bemandet med personale af høj kvalitet med videnskabelig 
ekspertise og uangribelig troværdighed, og at lederen af agenturet, ud over en høj faglig 
profil, bør have særlige kvalifikationer inden for menneskerettigheder i én af 
medlemsstaterne eller en europæisk eller international organisation;

33. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet og 
Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, nationale 
menneskerettighedsorganer, Europarådet, OSCE og FN.
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BEGRUNDELSE

EU-sammenhængen

1. For at forstå, hvad beskyttelsen af grundlæggende rettigheder inden for Den Europæiske 
Union (EU) involverer i dag, er det nødvendigt først at afgøre, om et fremtidigt agentur, 
der beskæftiger sig med emnet, bør betragtes som et mål eller et redskab i processen. Selv 
om meddelelsen fra Europa-Kommissionen i denne henseende udtrykkeligt anfører det 
mål at skabe et agentur for grundlæggende rettigheder, bør Europa-Parlamentet 
koncentrere sig om at foretage en analyse af den situation, der skal tilvejebringes efter 
ratifikationen af forfatningstraktaten, idet der specielt lægges mærke til spørgsmålet om 
beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder. Da denne "nye retsorden" kan give 
EU's mission et andet fokus, er det væsentligt at undersøge konsekvenserne af dette skift 
i, hvad der lægges vægt på, en tilsyneladende evolutionsproces fra en økonomisk union til 
et politisk fællesskab. Fremme af grundlæggende rettigheder kræver en struktureret 
tilgang til denne nye sammenhæng. Der er stadig behov for, at der udtrykkes en klar 
politisk vilje med hensyn til, hvor sagen befinder sig. Denne opgave vil eventuelt blive 
overtaget af Kommissionen inden for rammerne af den kommissærgruppe, som 
kommissionsformand Manuel Barroso er leder af, og som beskæftiger sig med 
grundlæggende rettigheder, bekæmpelse af forskelsbehandling og lige muligheder. Ikke 
desto mindre er det af største vigtighed, at Det Europæiske Råd også udarbejder 
retningslinjer på dette område.

2. Siden 1. maj 1999 har grundlæggende rettigheder været EU's "fundament" ifølge artikel 6 
side 1 i forfatningstraktaten1. Problemet var (og er), at de eksisterende traktater mangler 
en klar beskrivelse af disse rettigheder, da de kun henviser til det europæiske charter om 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og til medlemsstaternes fælles 
konstitutionelle traditioner. En forøgelse af disse rettigheders ‘synlighed' var det mandat, 
som Det Europæiske Råd gav konventionen, der udarbejdede chartret. Målsætningen med 
den anden konvention, der forelagde forfatningen for regeringskonferencen, var at gøre et 
sådant charter bindende. Dette formål er nu blevet nået, og selv om denne øvelse 
hovedsageligt tilstræbte at gøre rettigheder, der allerede udgjorde del af EU's acquis, 
synlige, vil en sådan gennemsigtighed være et væsentligt skridt fremad i forholdet 
mellem EU og dets borgere, EU's dømmende magt og dens lovgivende magt, EU og dets 
medlemsstater samt EU og Europarådet.

3. Amsterdam-traktaten definerede skabelse af et område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed som en målsætning for EU. Det Europæiske Råd i Tampere gjorde dette mål 
til en prioritet på den politiske dagsorden. De nye finansielle overslag afspejler også 
denne centrale politiske målsætning. Som en kernekomponent til at nå denne målsætning 
skal der sikres en balance ved samtidig at udvikle de tre elementer. Der er stadig behov 
for yderligere styrkelse af den gensidige tillid blandt medlemsstaterne. Frem for alt er 
beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder en væsentlig forudsætning for 
etableringen af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. 

  
1 Som ændret af Amsterdam-traktaten, der kodificerede EF-Domstolens retsvidenskab siden C-29/69 "Stauder" 
af 12. november 1969, henst. 419 i C-11/70 "Internationale Handelsgesellschaft", henst. 1125, C-4/73 "Nold" af 
14. maj 1974, henst. 491, C-44/79 "Hauer", henst. s. 3727 og C-5/88 "Wachhauf" af 13. juli 1989.
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4. Haag-programmet bifaldt de resultater, der var nået med hensyn til at nå de mål, der blev 
opstillet på Det Europæiske Råds møde i Tampere: etablering af grundlaget for en fælles 
asyl- og indvandringspolitik, forberedelse af harmoniseringen af grænsekontrollen, 
forbedring af politisamarbejde, etablering af grundlaget for retligt samarbejde. 
Koordinering og sammenhæng mellem de eksterne og interne dimensioner af EU-
politikker skal imidlertid stadig sikres. De eksisterende traktater tilvejebringer 
retsgrundlaget for aktion på dette område og vil fortsætte med at udgøre en retlig 
forpligtelse, selv hvis forfatningstraktaten ikke ratificeres. 

5. Selv om chartret endnu ikke er juridisk bindende, har det stor politisk indflydelse. 
Inkorporeringen af chartret om grundlæggende rettigheder i forfatningstraktaten og EU's 
fremtidige tiltrædelse af det europæiske charter om menneskerettigheder og 
grundlæggende rettigheder vil faktisk skabe en retlig forpligtelse for EU til at sikre, at 
grundlæggende rettigheder aktivt fremmes på tværs af alle politikområder.

Nationale institutioners rolle

6. Ved at bemyndige og integrere de eksisterende nationale menneskerettighedsinstitutioner 
i "nettet af net" kan der forudses et agentur som et politisk redskab til sikring af kvaliteten 
og sammenhængen i EU's menneskerettighedspolitik. 

7. De nationale menneskerettighedsinstitutioner, der er etableret i næsten alle medlemsstater 
med tilskyndelse fra FN, kan inddeles i tre kategorier: 
menneskerettighedskommissionerne, ombudsmændene og de særlige institutioner, der 
beskytter en særligt sårbar gruppes rettigheder. En af deres funktioner er systematisk at 
gennemgå regeringers menneskerettighedspolitik for at forhindre mangler og at foreslå 
forbedringer, eftersom forebyggelse er langt nemmere end påvisningen af problemer og 
identificering af afhjælpningsmidler. Deres ansvar for at styrke bevidstheden om 
menneskerettigheder er også betydningsfuldt. Blandt deres pligter er også at finde frem til 
tilfælde af fejl eller forsømmelser og finde måder til afhjælpning samt at fungere som 
konsulenter eller rådgivere for den lovgivende magt og den udøvende magt. Deres rolle 
er klart supplerende. Disse nationale institutioner, der fokuserer på beskyttelse og fremme 
af menneskerettigheder, er hverken retlige eller lovgivende. De har kun en rådgivende 
beføjelse. De ser skabelsen af et agentur som en fremragende mulighed for at udfylde 
hullerne i det nuværende system til beskyttelse af menneskerettigheder inden for EU. 

8. Det er ønskværdigt, at der etableres en mere formaliseret forbindelse mellem disse 
organer og agenturet. I denne proces er det væsentligt at harmonisere nationale 
vurderingsprocedurer. I de enkelte medlemsstater skal fremgang og tilbagegang i samme 
grad måles på grundlag af de eksisterende menneskerettighedsstandarder. Der bør ikke 
gås på kompromis med kvaliteten med hensyn til resultatet af agenturets arbejde. 

9. Agenturet bør udvikle mekanismer, der hjælper medlemsstater til at opnå fremgang i 
udviklingen af nationale standarder for, hvordan de skal handle vedrørende 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på basis af Paris-
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principperne.1

Samarbejde med internationale organer

10. Når der ledes efter måder til at styrke EU's internationale samarbejde på dette følsomme 
område, er nøgleordene koordinering af initiativer og maksimering af synergier. Det er 
vigtigt, at der skabes retssikkerhed og sammenhæng i beskyttelsen af grundlæggende 
rettigheder i hele Europa. 

11. EU har ikke råd til ikke at tage højde for Europarådets resultater inden for området 
beskyttelse og fremme af menneskerettigheder, hvor EU mangler et tilstrækkeligt 
retsgrundlag (beskyttelsen af nationale mindretal er et af de bedste eksempler på sådanne 
områder). Vi bør imidlertid under ingen omstændigheder tillade fastsættelse af 
standarder, hvis manglende konsekvens skaber forvirring og derfor ødelægger de 
grundlæggende standarders troværdighed.

12. Udveksling af oplysninger og data ville klart ikke være tilstrækkeligt til at sikre 
meningsfuldt samarbejde mellem agenturet og Europarådet. Det er af største vigtighed, at 
der bliver udarbejdet en funktionel samarbejdsmodel for etablering af en 
institutionaliseret forbindelse mellem de to organer. 

13. Ud over Europarådet er der adskillige andre organisationer, der er aktive inden for 
menneskerettighedsområdet, som f.eks. Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i 
Europa (OSCE) og FN's særorganisationer. I udformningen af agenturets mandat kunne 
der på ny henvises til disse institutioner, og der bør også udvikles en levende og 
struktureret forbindelse med det civile samfund. Agenturet bør være en korsvej, der letter 
kontakter mellem de forskellige deltagende parter, således at der etableres synergier. 

Agenturet for grundlæggende rettigheder

14. Med den ovenfor beskrevne generelle sammenhæng som udgangspunkt vil der nu blive 
gjort nogle betragtninger om det fremtidige agentur for grundlæggende rettigheder. Da 
der er tre politiske målsætninger, som er angivet i strategien, bør dette nye 
fællesskabsinstrument have tre hovedfunktioner:  

a. Fremme af grundlæggende rettigheder
b. Beskyttelse af grundlæggende rettigheder
c. Styrkelse af bevidstheden mellem aktørerne (EU-institutioner og borgere)

15. Agenturet kan bedst ses som et “net af net", en særorganisation med horisontale 
kompetencer, der bruger forskellige værktøjer under anvendelse af alle de relevante 
erfaringer, der er indsamlet på de forskellige niveauer af området beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Det bør fungere som et 

  
1 På et møde i 1991 sponsoreret af FN mellem repræsentanter for nationale institutioner afholdt i Paris blev der udviklet et 
detaljeret sæt principper om nationale institutioners status – disse er almindeligt kendt som Paris-principperne. Disse 
principper, der efterfølgende er godkendt af FN-kommissionen for Menneskerettigheder (resolution 1992/54 af 3. marts 
1992) og FN's Generalforsamling (resolution 48/134 af 20. december 1993, bilag), er blevet grundlaget og referencepunktet 
for etablering og drift af nationale menneskerettighedsinstitutioner.



(Ekstern oversættelse)

PR\560018DA.doc 11/12 PE 355.520v02-00

DA

knudepunkt for syntetisering af hele denne viden.

16. Agenturet bør være bemyndiget til at yde konsulentvirksomhed, komme med udtalelser 
og henstillinger og beskæftige sig med bevidstgørelse gennem objektive og tilstrækkelige 
oplysninger, der gives til Kommissionen, Parlamentet og Rådet, som støtter alle de tre 
institutioner. Det er væsentligt, at organet forbliver uafhængigt, fri for indflydelse fra 
nogen af de deltagende parter, reelt selvstændigt (omfattende begreber som f.eks. 
uafhængighed, ansvar, myndighed). Der er to hovedkomponenter i sikringen af denne 
uafhængighed: Agenturet skal have et budget, der tager hensyn til gennemførelse af dets 
ambitiøse mandat, og en bestyrelse, der omfatter repræsentation på højt plan fra 
medlemsstater og EU-institutioner. Disse to elementer vil bevise agenturets troværdighed 
helt fra starten og give det tilstrækkelig autoritet til, at det vil være nyttigt og ikke være 
spild af penge. Budgettet og bemandingen skal være passende til opgaven. 

17. For så vidt angår dilemmaet om, hvilke rettigheder der skal beskyttes, er det af største 
vigtighed, at alle rettigheder i chartret om grundlæggende rettigheder og relevante 
bestemmelser i den første del af forfatningstraktaten dækkes, men der kunne etableres 
prioriteringer blandt dem. Det er vigtigt at tillade en vis fleksibilitet i opstillingen af 
prioriteringerne. Det ville være ineffektivt at fastsætte dem i starten, eftersom områdets 
følsomhed kunne kræve en lejlighedsvis ændring af fokus. Dette kan gøres på det niveau, 
hvor agenturets arbejdsprogram afgøres, måske årligt, og der kunne etableres 
prioriteringer, hvad angår både tematisk fokus og geografisk omfang. Sidstnævnte bør 
primært være koncentreret om EU-medlemsstater, men bør også omfatte 
tiltrædelseslandene efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten. Agenturet kunne få 
kompetence til at styrke bevidstheden om situationer, for hvilke artikel 7 i 
forfatningstraktaten kan gøres gældende, eftersom den relevante ekspertise allerede vil 
findes der. 

18. Den ekspertise, der findes i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og 
Fremmedhad og dets Raxen-netværk1, bør anvendes ved at bevare bekæmpelsen af 
racisme og fremmedhad som et af de områder, der er af betydning for agenturet. Andre 
fokusområder bør imidlertid også overvejes.

19. Beskyttelsen af nationale mindretal efter EU-udvidelsen vil udgøre et væsentligt 
spørgsmål, og fremme af disse kan ikke sikres udelukkende gennem bekæmpelsen af 
fremmedhad. Dette indviklede problem skal ligeledes gribes an fra forskellige vinkler –
derfor bør en separat sektor af agenturet beskæftige sig med spørgsmålet om nationale 
mindretal på basis af den erfaring, som eksisterende europæiske og nationale institutioner 
og netværk inden for dette område har, f.eks. Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål 
eller Comir-netværket. 

20. Agenturet for grundlæggende rettigheder og den relevante EU-politik vil være et 
kerneelement i en fremtidig europæisk retsorden. Derfor kan udpegningen heraf ikke 
være en ren og skær politisk erklæring. 

  
1 Europæisk informationsnet for racisme og fremmedhad, skabt i 2000 af Center for Observation af Racisme og Fremmedhad 
(EUMC).
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21. At overveje gennemførelsen af den eksisterende lovgivning og finde en balance mellem 
forsvaret af individuelle rettigheder og styrkelsen af kollektiv sikkerhed er en yderst 
følsom opgave. Derfor bør agenturet være et center for den europæiske bevægelse hen 
imod bedre beskyttelse af grundlæggende rettigheder, og enhver eksisterende erfaring 
skal anvendes i denne proces. Ambitionen er at placere grundlæggende rettigheder i 
centrum af alle EU-politikker og foranstaltninger, således at der rent faktisk bliver 
refereret til Europa som et symbol på grundlæggende rettigheder.
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