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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNYA

az alapvető jogok támogatásáról és védelméről: a nemzeti és európai intézmények, 
köztük az Alapvető Jogok Ügynökségének szerepéről
(2005/2007(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 2004. október 29-én a tagállamok állam- és kormányfői által aláírt 
Alkotmányról szóló szerződésre, melynek második része tartalmazza az Európai Unió 
alapjogi chartáját,

– tekintettel az Európai Uniót létrehozó Szerződés 6. és 7. cikkére, valamint az 
Alkotmányról szóló szerződés I-2. és I-9. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 13. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
határozataira,

– tekintettel a Bizottság „Az Alapvető Jogok Ügynöksége – Nyilvános konzultációra 
készített dokumentum” című közleményére (COM(2004)0693),

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság kezdeményezésére Április 
25-26-án tartott nyilvános szeminárium eredményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Szabadságjogokért és Jogokért Felelős Bel- és Igazságügyi 
Bizottság jelentésére valamint a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság és az 
Alkotmányügyi Bizottság véleményeire (A****/2005),

Az EU alkotmányos kerete mint új impulzus az alapvető jogok számára

1. úgy véli, hogy az alapvető jogok hatékony védelme és érvényre juttatása az európai 
demokrácia alapköve, és elengedhetetlen feltétel a szabadságon, biztonságon és 
jogérvényesülésen alapuló térség létrehozásához;

2. rámutat arra, hogy az alapjogi charta az Alkotmányról szóló szerződésbe történő 
belefoglalása és az EU jövőbeni csatlakozása az emberi jogokról és alapvető 
szabadságjogokról szóló európai egyezményhez (ECHR) alapvető szervezeti és 
alkotmányos változásokat hoz magával, melyek jelentősen megnövelik az Unió jogi 
kötelezettségeit az irányában, hogy biztosítsa az alapvető jogok aktív védelmét minden 
politikai területen;

3. úgy véli, hogy az Európai Unió olyan folyamaton megy keresztül, mely során a kezdeti 
piacra való összpontosítás fokozatosan kiegészül a politikai közösségre jellemző 
elemekkel;

4. megjegyzi, hogy az utóbbi években az Európai Unió politikájában prioritássá vált az a 
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szükséglet, hogy egyensúly legyen az egyéni szabadságjogok kifejezése és a kollektív 
biztonság kiépítése és növelése között, mivel a terrorizmus új formái megnövelték az 
igényt a fenti két cél közötti egyensúly megtalálására, valamint arra, hogy megfelelő 
módokat találjanak azok összeegyeztetésére;  

5. elengedhetetlennek tartja, hogy egész Európában jogbiztonság és koherencia szavatolja az 
emberi jogok védelmét, hogy garantált legyen az átláthatóság és ezen jogok teljes körű 
gyakorlása;

6. megjegyzi, hogy az átláthatóság olyan demokratikus elv, mely elengedhetetlen az Unió és 
polgárai közötti kapcsolatban, valamint a Közösség igazságszolgáltatása és jogalkotása, az 
EU és a tagállamok, és az EU és az Európa Tanács közötti kapcsolatban;

7. megjegyzi, hogy az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörrel rendelkeznek az emberi 
jogok területén, mindamellett, hogy figyelembe kell vennia szubszidiaritás elvét;

8. rámutat arra, hogy számos tagállamban létrejöttek nemzeti emberi jogi intézmények, 
különösen az ENSZ „párizsi elveire” való hivatkozással, és ezen intézmények egyik 
szerepe a kormányzati emberi jogi politikák felülvizsgálata a hibák megelőzése, és 
fejlesztési javaslatok megtétele érdekében, mivel a hatékonyság záloga a megelőzés, és 
nem a puszta problémamegoldás;

Útban egy EU alapjogi politika irányába

9. Üdvözli az Alkotmányról szóló szerződés aláírását, mely arról rendelkezik, hogy teljes 
mértékben a Bíróság hatásköre a szabadságon, biztonságon és jogérvényesülésen alapuló 
térség, üdvözli továbbá az alapvető szabadságjogokról szóló európai egyezményhez 
(ECHR) való csatlakozást, az alapjogi charta belefoglalását a Szerződésbe, az 
együttdöntési eljárás kiterjesztését, és ezáltal az Európai Parlament szerepének bővítését; 

10. úgy véli, hogy az EU intézményei teljes tudatában kell hogy legyenek annak, hogy az 
alapvető jogokat aktívan támogatni és védeni kell, – ez az Európai Unió két fontos célja, –
és jogszabályok elfogadásakor ezt teljes mértékben szem előtt kell tartani;

11. üdvözli, hogy a Parlament kérésére Barosso elnök úgy döntött, hogy létrehozza a biztosok 
egy csoportját  „az alapvető jogokért, a diszkrimináció ellen és az egyenlő bánásmódért”; 
felhívja a Bizottságot, különösen az alapvető jogokért felelős biztosok csoportját, hogy 
dolgozzanak ki egy átfogó és egységes stratégiát annak felmérésére, hogy mennyiben 
érvényesülnek az alapvető jogok és az emberi jogok, valamint a kihatások értékelésére; 

Együttműködés a nemzeti emberi jogi intézményekkel és a nemzeti parlamentekkel

12. támogatja a folyamatos alapjogi párbeszéd kialakítását a tagállamok nemzeti 
parlamentjeivel;

13. meggyőződése, hogy az adatgyűjtés kiemelt fontosságú, akár csak az adatok összevetésére 
és elemzésére irányuló módszeres munka; úgy véli, hogy a nemzeti intézmények ebben 
kulcsszerepet játszanak;
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14. úgy véli, hogy ki kell alakítani minden új nemzeti jogszabály módszeres hatásvizsgálatát, 
valamint e tekintetben a nemzeti hatásvizsgálati módszereket össze kell hangolni, és a 
legjobb gyakorlatot egymással meg kell osztani;

Együttműködés a nemzetközi emberi jogi szervezetekkel

15. emlékeztet az Európa Tanács számos ellenőrzési mechanizmusának fontos szerepére az 
emberi jogok területén; szorgalmazza, hogy az EU intézményei és az ügynökség építsen 
ezen tapasztalatokra, vegye tekintetbe e mechanizmusokat, valamint használja az Európa 
Tanács által kifejlesztett normákat, és munkájának egyéb fontos eredményeit; ragaszkodik 
ahhoz, hogy ez az együttműködés nem vezethet az EU normáinak semmiféle 
hanyatlásához;

16. úgy véli, hogy ki kell alakítani az együttműködés funkcionális modelljét, és a Bizottság 
következő jogalkotási javaslatának konkrét javaslatokat kell tartalmaznia az ügynökséggel 
kapcsolatosan, beleértve az intézményes kapcsolatot az Európa Tanács és a jövőbeni 
alapjogi ügynökség között, mind a kettőzések elkerülése, mind annak érdekében, hogy az 
ügynökség megkapja a szükséges információkat;

Az ügynökség mint az EU emberi jogi politikájának operatív eszköze

17. rámutat arra, hogy az ügynökség létrehozása tovább segítheti a tagállamok közötti 
kölcsönös bizalom növelését;

18. úgy véli, hogy mivel bebizonyosodott annak elengedhetetlen szükségessége, hogy 
testületek jöjjenek létre az emberi jogi politika egyes aspektusainak vizsgálatára az egész 
Unió területén (mint például az Esélyegyenlőségi Intézet), annak érdekében, hogy az EU-
politikák végrehajtása javuljon ezen területek mindegyikén, e testületeket hivatalosan 
hozzá kell kapcsolni az ügynökséghez azáltal, hogy csatlakoznak a hálózatok hálózatához; 
felhívja az Európai Tanácsot, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy racionálisan, 
költséghatékonyan és következetesen járjanak el az új, alapvető jogokkal foglalkozó 
testületek létrehozásákor;

19. felhívja a Bizottságot, hogy erős mandátummal ruházza fel az ügynökséget, és tegye 
képessé arra, hogy kövesse az alapvető szabadságjogokról és emberi jogokról szóló 
európai egyezmény alakulását az Európai Unión és azon tagjelölt országokon belül, 
amelyekkel a csatlakozási megállapodásokat már aláírták;

20. úgy véli, hogy az ügynökség felépítését többrétegű szerkezetben kell kialakítani (a 
hálózatok háózata) egy horizontális hatáskörű szakosított testületté, melyben minden 
rétegnek szerepet kell kapnia és hozzá kell járulnia az Unió alapjogi kultúrája 
fejlődéséhez; meggyőződése, hogy az ügynökség feladata összegyűjteni a szükséges 
információkat, az európai és nemzeti intézményeknél, a nemzeti parlamenteknél, 
kormányoknál és emberi jogi szerveknél, a legfelsőbb bíróságoknál és 
alkotmánybíróságoknál meglévő elemzéseket és tapasztalatokat, és kölönösen a 
Rasszizmus és az Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja (EUMC) és információs 
hálózata, a RAXEN által összegyűjtött tapasztalatokat;
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21. úgy véli, hogy a meglévő európai és nemzeti emberi jogi intézmények részét kell hogy 
képezzék a „hálózatok hálózatának”, melyben az ügynökség az az eszköz, mely az EU 
emberi jogi politikájának minőségét és a koherenciáját biztosítja; e célból létre kell hozni 
az európai és nemzeti intézmények, valamint a működő hálózatok térképét;

22. állítja, hogy ezen új eszköz megtervezésekor különös figyelmet kell szentelni arra a három 
szerepre, melyet egy ilyen intézménynek be kell töltenie (az alapvető jogok érvényre 
juttatása, az alapvető jogok védelme és a kulcsszereplők, az EU intézményei és polgárai 
tudatosságának növelése) annak érdekében, hogy kielégítse a szabadság, biztonság és 
jogérvényesülés közös övezetének stratégiai igényeit;

23. úgy véli, hogy az alapvető jogok érvényre juttatásának feladatához tartozóan a jövőbeni 
ügynökségnek aktívan támogatni kell a politikai döntéshozatal emberi jogi oldalát, 
méghozzá kétféleképpen: azáltal, hogy meghatározza, mely területeken szükséges 
leginkább a jogszabályok fejlesztése, valamint azáltal, hogy nyomonköveti a meglévő 
jogszabályok alkalmazását és betartását;

24. úgy véli, hogy – mint ahogy ezt az Európai Parlament az elmúlt évek során már többször 
nyomatékosan kérte –az ügynökség legfőbb feladatát abban kell megjelölni, hogy 
kövesse nyomon az emberi jogokat az EU-n belül, és készítsen éves jelentést ezen jogok 
helyzetéről, melyet az Európai Parlamentnek kell jóváhagynia;

25. továbbra is fenntartja, hogy az ügynökséget tanácsadó és konzultatív szereppel kell 
felruházni az Európai Unióról szóló szerződés 6. és 7. cikke előírásainak megfelelően, 
támogatva a Parlament és a Tanács tevékenységét, és felhasználva a saját hálózatai révén 
összegyűjtött információkat, ismereteket és tapasztalatot; 

26. kijelenti, hogy az ügynökségenk konkrét lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy az 
Európai Unió lakosságában tudatosítsa az őket megillető alapvető jogokat, és az EU-n 
belül létrehozza az alapvető jogok kultúráját, melyet azután sikeresen lehet terjeszetni az 
Unió határain kívül is, mint az Unió egyik alapvető értékét;

27. úgy véli, hogy három fő szerepe betöltése érdekében az ügynökségnek adatokat kell 
gyűjtenie hálózatán keresztül, majd azokat elemeznie kell, valamint jogosultnak kell 
lennie a véleménynyilvánításra és javaslatok tételére a Parlament, a Tanácsnés a 
Bizottság számára;

28. úgy véli, hogy az ügynökség nyomonkövető tevékenységének előnye lesz, hogy 
horizontális, átfogó képet fog adni az alapvető jogok védelméről és érvényre juttatásáról, 
éppen ezért le kell fedni az alapjogi chartában és az Alkotmányról szóló szerződés első 
részének ide tartozó rendelkezéseiben rögzített valamennyi jogot; úgy véli azonban, hogy 
az ügynökségnek tematikus módszerrel meg kell tudni határoznia, és le kell fektetnie éves 
munkaprogramjában a prioritásokat;

29. javasolja, hogy az ügynökséget több, az alapjogi charta egyes területeivel foglalkozó 
szektor mentén szervezzék – a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai 
Megfigyelőközpontjának (EUMC) a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelemhez 
kapcsolódó illetékességi köre kiegészítéseképpen – mint például a szólásszabadság, a 
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gyülekezési és egyesülési jog, a gondolkodás szabadsága, az oktatáshoz való jog, a 
szabadsághoz való jog, a szolidaritási és szociális jogok, a gyermekek jogai, a nemek 
egyenlősége, az állampolgári jogok és a jogérvényesülés, a romák helyzete és a 
kisebbségi jogok;

30. megállapítja, hogy a kibővített EU nemzeti kisebbségeinek védelme olyan fontos kérdés 
lesz, melyet nem lehet megoldani pusztán az idegengyűlölet és a diszkrimináció elleni 
harccal; rámutat arra, hogy ezt az összetett problémát más oldalról is meg kell közelíteni, 
és ezért az ügynökség egy külön részlegének kell a nemzeti kisebbségek kérdésével 
foglalkoznia;

31. úgy véli, feltétlenül szükséges, hogy az ügynökség független legyen, elegendő személyzet 
és pénzeszközök álljanak rendelkezésére, hogy ezáltal betölthesse ambíciózus küldetését, 
valamint hogy vezetése a tagországok, a legfelsőbb/ alkotmánybíróságok, az emberi jogi 
testületek, az EU-intézmények és az Európa Tanács magasszintű képviselőiből álljon;

32. úgy véli, hogy az ügynökséget magasan képzett és tudományos tapasztalattal rendelkező, 
teljes mértékben megbízható személyzettel kell ellátni, és az ügynökség vezetésének a 
magas szintű szakmai múlt mellett valamelyik tagállam vagy európai nemzetközi 
szervezet kiváló minősítésével kell rendelkeznie az emberi jogok területén;

33. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást az Európai Tanácshoz, a Tanácshoz 
és a Bizottsághoz, a tagállamok kormányaihoz és parlamentjeihez, a nemzeti emberi jogi 
testületekhez, az Európa Tanácshoz, az EBESZ-hez és az ENSZ-hez.
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INDOKOLÁS

The EU context

1. In order to understand what the protection of fundamental rights within the European 
Union (EU) involves today, it is necessary to first decide whether a future agency dealing 
with the issue should be regarded as an aim or a tool in the process. Although, in this 
regard, the European Commission Communication explicitly specifies the aim of creating 
a Fundamental Rights Agency, the European Parliament should concentrate on 
undertaking an analysis of the situation to be brought about after the ratification of the 
Constitutional Treaty; paying special attention to the issue of protecting and promoting 
fundamental rights. As this “new legal order” may give another focus to the mission of 
the European Union, it is essential to examine the consequences of this shift with 
emphasis, an apparent process of evolution from an economic union to a political 
community. The promotion of fundamental rights requires a structured approach to this 
new context; a clear political will on its whereabouts needs yet to be expressed. This task 
will possibly be taken over by the Commission, within the framework of the Group of 
Commissioners dealing with Fundamental Rights, Anti-Discrimination and Equal 
Opportunities, chaired by President Barroso. Nonetheless, it is of utmost importance that 
the European Council elaborates guidelines in this field as well.

2. Since 1 May 1999 fundamental rights have been the “foundation” of the European Union, 
according to Art. 6 p.1 of the Treaty on the European Union (TEU)1. The problem was 
(and is) that the existing treaties lack a clear description of these rights as they only refer 
to the European Charter on Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) and to the 
common constitutional traditions of the Member States. An increase in the 'visibility' of 
these rights was the mandate given by the European Council to the Convention, which 
drafted the Charter. The objective of the second Convention which submitted the 
Constitution to the Intergovernmental Conference (IGC) was to make such a Charter 
binding. Now this objective has been reached and even if this exercise mainly aimed at 
making rights which were already part of the European Union “acquis” visible, such 
transparency will be an essential step forward in the relationship between the Union and 
its citizens, the EU judiciary and the legislature, the EU and its Member States, as well as 
the EU and the Council of Europe.

3. The Treaty of Amsterdam defined as an objective for the European Union the creation of 
an Area of Freedom, Security and Justice. The Tampere European Council made this aim 
a priority of the political agenda. The new Financial Perspectives also reflect this central 
policy aim. As a core component of reaching this aim, a balance must be ensured by 
simultaneously developing the three elements. Further enhancement of mutual confidence 
among Member States is still needed. Above all, the protection and promotion of 
fundamental rights is an essential precondition to the establishment of the Area of 

  
1 As modified by the Amsterdam Treaty which codified the ECJ jurisprudence since the C-29/69 « Stauder » of  12th 
November 1969 Rec.419)in C-11/70 “Internationale Handelsgesellshaft”, Rec. 1125, C-4/73 “Nold” of 14th May 1974, rec. 
491, C-44/79 “Hauer” rec. p.3727 and C-5/88 “Wachhauf” of 13th July 1989)
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Freedom, Security and Justice. 

4. The Hague programme welcomed the results achieved in accomplishing the objectives of 
the Tampere European Council: the foundations of a common asylum and immigration 
policy being established, the harmonization of border controls prepared, police 
cooperation improved, the basis for judicial cooperation established. However, 
coordination and coherence between the external and internal dimensions of Union 
policies still has to be ensured. The existing Treaties provide the legal basis for action in 
this field and will continue to constitute a legal obligation, even if the Constitutional 
Treaty is not ratified. 

5. Although the Charter is not yet legally binding, it carries a powerful political impact. The 
incorporation of the Charter on Fundamental Rights into the Constitutional Treaty and the 
EU’s future accession to the European Charter on Human Rights and Fundamental 
Freedoms (ECHR) will in fact create a legal obligation for the Union to ensure that 
fundamental rights are actively promoted across all policy areas.

The role of national institutions

6. Empowering and integrating the existing national human rights institutions into the 
“network of networks” an Agency may be envisaged as a political tool to ensure the 
quality and coherence of the EU human rights policy. 

7. The national human rights institutions established in almost all Member States with the 
encouragement of the United Nations can be grouped into three categories: the human 
rights commissions, the ombudsmen and the specific institutions protecting the rights of a 
particular vulnerable group. One of their functions is to systematically review 
governments' human rights policy to prevent shortcomings and to suggest improvements, 
since prevention is much easier than detecting problems and finding remedies. Their 
responsibility in raising awareness on human rights is also significant. Identifying cases 
of maladministration and finding ways of redress is also among their duties, as well as 
acting as consultants or advisors to the legislative and the executive. Their role is clearly 
complementary. These national institutions focusing on the protection and promotion of 
human rights are neither judicial, nor law-making; they only have advisory authority. 
They see the creation of an Agency as an excellent opportunity to fill the gaps in the 
present system of protecting human rights within the EU. 

8. It is desirable that a more formalized link be established between these bodies and the 
Agency. In this process it is essential to harmonize national assessment procedures. In the 
individual Member States, progress and regression have to be equally measured by the 
existing human rights standards. No quality compromise should be made with respect to 
the outcome of the work of the Agency. 

9. The Agency should develop mechanisms that help Member States achieve progress in 
developing national standards of action on human rights and fundamental freedoms on 
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the basis of the Paris Principles.1

Cooperation with international bodies

10. When looking for ways of enhancing the EU’s international cooperation in this sensitive 
field, the key words are coordinating initiatives and maximizing synergies. It is important 
that legal certainty and coherence is assured in fundamental rights protection all over 
Europe. 

11. The European Union cannot afford not to take into account the Council of Europe (CoE) 
achievements in the field of human rights protection and promotion, where the EU lacks 
sufficient legal basis (the protection of national minorities is one of the best examples of 
such fields). However, by no means should we allow for the setting of standards whose 
inconsistency creates confusion and therefore destroys the credibility of the basic 
standards.

12. Exchange of information and data would clearly not be sufficient to ensure meaningful 
cooperation between the Agency and the Council of Europe. It is of utmost importance 
that a functional model of cooperation will be worked out that an institutionalized link is 
established between the two bodies. 

13. Apart from the Council of Europe, there are several other organizations active in the 
human rights field, such as the Organisation for Security and Cooperation in Europe 
(OSCE) and the specialized agencies of the United Nations. In designing the mandate of 
the Agency a new reference could be made to these institutions, and there should be a 
living and structured link developed with civil society as well. The Agency should be a 
crossroad, which facilitates contacts between the various stakeholders so that synergies 
are established. 

The Agency on Fundamental Rights

14. Taking as starting point the general context described above, some reflections will now 
be made on the future Agency on Fundamental Rights. As there are three political 
objectives set in the strategy, there should be three main functions of this new community 
instrument: 

a. Promotion of fundamental rights 
b. Protection of fundamental rights
c. Raising awareness between the actors (EU institutions and citizens)

15. The Agency can be best envisaged as a “network of networks”, a specialized agency with 
horizontal competencies, applying different tools, utilizing all the relevant experience 
gathered on the various levels of the field of protecting human rights and fundamental 

  
1 At a 1991 UN-sponsored meeting of representatives of national institutions held in Paris, a detailed set of principles on the 
status of national institutions was developed – these are commonly known as the Paris Principles. These principles, 
subsequently endorsed by the UN Commission on Human Rights (Resolution 1992/54 of 3 March 1992) and the UN General 
Assembly (Resolution 48/134 of 20 December 1993, annex) have become the foundation and reference point for the 
establishment and operation of national human rights institutions.
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freedoms. It should act as a focal point for synthesizing all this knowledge.

16. The Agency should be empowered to give consultancy, opinions, recommendations and 
do awareness raising through objective and adequate information given to the 
Commission, Parliament and Council, supporting all the three institutions. It is essential 
that the body remains independent, free from the influence of any stakeholders, genuinely 
autonomous (comprising notions such as independence, responsibility, authority). There 
are two main components in ensuring this independence: the Agency has to have a budget 
that allows for the accomplishments of its ambitious mandate and a management board 
that encompasses high-level representation from Member States and EU institutions. 
These two elements will establish the credibility of the Agency from the very start and 
provide it with enough authority to be useful and not to be a waste of money. The budget 
and staffing has to be appropriate to the task. 

17. As for the dilemma of which rights need to be protected, it is of utmost importance that 
all rights in the Charter on Fundamental Rights and relevant provisions of the first part of 
the Constitutional Treaty are covered, but priorities could be established among them. It 
is important to allow for some flexibility in setting the priorities: it would be 
counterproductive to fix them at the start, since the sensitivity of the field might require 
an occasional altering of focus. This can be done on the level of settling the work 
programme of the Agency, perhaps on an annual basis and priorities could be established 
both in terms of thematic focus and geographical scope. The latter should primarily 
concentrate on EU Member States, but also include the accession states, after the 
signature of the Accession Treaty. The Agency might be given competence in raising 
awareness on situations evoking Article 7 of TEU, since the relevant expertise will 
already be located there. 

18. The expertise of the EUMC (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) 
and its RAXEN Network1 should be used by maintaining the fight against racism and 
xenophobia as one of the areas of concern for the Agency. However, other focuses should 
be considered as well.

19. The protection of national minorities upon EU enlargement will constitute a significant 
issue, and their promotion cannot be assured exclusively through the fight against 
xenophobia. This complex problem has to be addressed from different angles as well -
therefore a separate sector of the Agency should deal with the question of national 
minorities based on the experience of existing European and national institutions and 
networks in this field, such as the European Center for Minority Issues or the COMIR 
network. 

20. The Agency on Fundamental Rights and the relevant EU policy will be a core element of 
a future European legal order, therefore its designation cannot be a mere political 
declaration. 

21. To reflect on the implementation of the existing legislation and to find a balance between 
the assertion of individual rights and the enhancement of collective security is an 

  
1 European Racism and Xenophobia Network, created in 2000 by the EUMC.
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extremely sensitive task. Therefore the Agency should be the centre of the European 
movement towards better protection of fundamental rights and any existing experience 
must be used in this process. The ambition is to place fundamental rights at the heart of 
all EU policies and measures so that Europe is indeed referred to as a symbol of 
fundamental rights.
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