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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pagrindinių teisių skatinimo ir apsaugos: nacionalinių ir Europos institucijų, 
įskaitant Pagrindinių teisių agentūrą, vaidmuo
(2005/2007(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 29 d. valstybių ir vyriausybių vadovų pasirašytą Sutartį 
dėl Konstitucijos Europai, kurios antrąją dalį sudaro Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartija,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 6 ir 7 straipsnius bei Sutarties dėl 
Konstitucijos I-2 ir I-9 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Bendrijos steigimo sutarties 13 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių 
Teismo sprendimus,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos pranešimą „Pagrindinių teisių agentūra. Visuomenės 
informavimo dokumentas“ (KOM(2004)0693),

– atsižvelgdamas į balandžio 25–26 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 
iniciatyva surengto seminaro išvadas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į 
Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi komiteto ir Konstitucinių reikalų komiteto 
nuomones (A****/2005),

ES Konstitucija kaip nauja pagrindinių teisių paskata

1. pripažįsta, kad efektyvus pagrindinių teisių propagavimas ir gynimas yra demokratijos 
Europoje pagrindas ir esminė laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės sukūrimo sąlyga;

2. pažymi, kad Pagrindinių teisių chartijos įtraukimas į Sutartį dėl Konstitucijos ir būsimas 
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
(angl. ECHR) lemia pagrindinius institucijų ir konstitucinius pokyčius ir įpareigoja 
Europos Sąjungą užtikrinti aktyvų pagrindinių teisių skatinimą visose politikos srityse;

3. pripažįsta, kad Europos Sąjungoje vyksta procesai, dėl kurių jos pirminė orientacija į rinką 
vis labiau papildoma politinei sąjungai būdingais elementais;

4. pažymi, kad asmens laisvių užtikrinimo ir kolektyvinio saugumo didinimo pusiausvyros 
suradimas pastaraisiais metais tapo Europos Sąjungos politikos prioritetu, o atsiradusios 
naujos terorizmo formos dar labiau padidino šios pusiausvyros poreikį ir būtinybę surasti 
asmens laisvių ir kolektyvinio saugumo suderinimo būdus;
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5. pripažįsta būtinybę užtikrinti teisinį tikrumą ir suderinamumą su žmogaus teisių apsauga 
visoje Europoje ir garantuoti šių teisių vykdymą ir skaidrumą;

6. pažymi, kad skaidrumas yra demokratinis principas, esminis Europos Sąjungos ir jos 
piliečių, Bendrijos teismų ir įstatymų leidžiamųjų organų, ES ir jos valstybių narių bei ES 
ir Europos Tarybos santykiams;

7. pažymi, kad Europos Sąjunga ir jos valstybės narės dalijasi žmogaus teisių kompetencija, 
paisydamos subsidiarumo principo;

8. pažymi, kad kai kuriose valstybėse narėse atsižvelgiant į Jungtinių Tautų „Paryžiaus 
principus“ įsteigtos nacionalinės žmogaus teisių institucijos, kurių viena iš užduočių yra 
prižiūrėti, kad vyriausybių vykdoma politika nepažeistų žmogaus teisių, ir siūlyti 
patobulinimus, kadangi veiksmingumas priklauso ne tik nuo problemų sprendimo bet ir 
nuo jų prevencijos;

ES pagrindinių teisių politika

9. palankiai vertina pasirašytą Sutartį dėl Konstitucijos, numatančią visišką Europos 
Teisingumo Teismo kompetenciją laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, prisijungimą 
prie ECHR, Pagrindinių teisių chartijos įtraukimą į šią sutartį ir platesnį bendro sprendimo 
procedūros taikymą, padidinantį Europos Parlamento vaidmenį;

10. pripažįsta, kad ES institucijos rengdamos ir priimdamos įstatymus turi visiškai atsižvelgti 
į du Europos Sąjungos tikslus – aktyvų pagrindinių teisių skatinimą ir apsaugą;

11. pritaria, kad Europos Parlamentui pareikalavus, Pirmininkas Jose Manuel Barroso 
nusprendė sudaryti Komisijos narių „Pagrindinių teisių, diskriminacijos panaikinimo ir 
lygybės“ grupę; ragina Europos Komisiją ir ypač Komisijos pagrindinių teisių grupę 
sukurti visapusę ir išsamią pagrindinių ir žmogaus teisių gynimo strategiją ir įvertinti jos 
poveikį;

Bendradarbiavimas su atskirų šalių žmogaus teisių institucijomis ir nacionaliniais 
parlamentais

12. remia nuolatinį dialogą dėl pagrindinių teisių su valstybių narių nacionaliniais 
parlamentais,

13. mano, kad duomenų rinkimas ir metodologinis duomenų palyginimo ir analizės darbas yra 
prioritetinis, pripažįsta nacionalinių institucijų svarbą šiame darbe;

14. mano, kad turi būti vykdomas metodiškas naujų atskirose šalyse priimamų įstatymų 
poveikio vertinimas, o nacionalinės vertinimo procedūras reikia derinti tarpusavyje ir 
keistis naudinga patirtimi;

Bendradarbiavimas su tarptautinėmis žmogaus teisių apsaugos organizacijomis
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15. primena svarbią įvairių Europos Tarybos stebėsenos priemonių ir institucijų vaidmenį 
žmogaus teisių srityje; ragina ES institucijas ir Pagrindinių teisių agentūrą (toliau –
Agentūra) remtis šia patirtimi, atsižvelgti į jau esamas priemonės ir taikyti Europos 
Tarybos sukurtus standartus ir kitos svarbios veiklos rezultatus; neabejoja, kad šis 
bendradarbiavimas nė kiek nesumažins ES standartų;

16. įsitikinęs, kad reikia sukurti efektyvų bendradarbiavimo modelį ir būsimajame Komisijos 
teisės akto pasiūlyme dėl Agentūros pateikti konkrečių pasiūlymų, taip pat numatyti 
institucinius Europos Tarybos ir Agentūros ryšius sprendžiant pagrindinių teisių 
klausimus siekiant išvengti dubliavimo ir suteikti Agentūrai visu reikalingus duomenis;

Agentūra – ES žmogaus teisių politikos vykdymo priemonė

17. pažymi, kad Agentūros įsteigimas turėtų sustiprintų abipusį valstybių narių pasitikėjimą;

18. pripažįsta, kad įsitikinus, jog visoje Europos Sąjungoje siekiant pagreitinti ES politikos 
žmogaus teisių srityje įgyvendinimą būtina įkurti atsakingas už žmogaus teisių politikos 
priežiūrą institucijas, pvz., Lyčių lygybės institutą, šias institucijas reikia padaryti bendro 
tinklo dalimi ir šitaip formaliai sujungti su Agentūra; kuriant naujas žmogaus teisių 
priežiūros institucijas ragina Europos Vadovų Tarybą, Tarybą ir Komisiją vadovautis 
racionaliu, nuosekliu ir įvertinančiu rentabilumą požiūriu;

19. ragina Komisiją suteikti Agentūrai tvirtus įgaliojimus prižiūrėti Pagrindinių teisių ir 
žmogaus teisių chartijos įgyvendinimą visoje Europos Sąjungoje ir valstybėse 
kandidatėse, su kuriomis pasirašytos stojimo sutartys;

20. pripažįsta, kad agentūra turi būti daugiasluoksnė struktūra (tinklas iš kelių tinklų), 
specializuota institucija su horizontaliu kompetencijos paskirstymu, kurioje kiekvienas 
sluoksnis atliktų savo vaidmenį plėtojant pagrindinių teisių kultūrą Sąjungoje; įsitikinęs, 
kad Agentūra turi gauti visą reikalingą Europos ir nacionalinėse institucijose, 
nacionaliniuose parlamentuose, vyriausybėse ir žmogaus teisių institucijose, 
aukščiausiuose ar konstituciniuose teismuose, nevyriausybinėse organizacijose (NVO), 
Nepriklausomų pagrindinių teisių ekspertų tinkle, Europos rasizmo ir ksenofobijos 
monitoringo centro (angl. EUMC), jo informaciniame tinkle, RAXEN ir kituose tinkluose 
sukauptą informaciją, analizę ir patirtį;

21. mano, kad dabartinės Europos ir nacionalinės žmogaus teisių institucijas reikia sujungti į 
„kelių tinklų tinklą“, o Agentūra turi užtikrinti ES žmogaus teisių politikos kokybę ir 
suderinamumą, todėl reikia sukurti Europos, atskirų šalių institucijų ir veikiančių tinklų 
schemą;

22. tvirtina, kad kuriant šią naują priemonę ypatingą dėmesį reikia skirti trims pagrindinėms 
šios institucijos funkcijoms (pagrindinių teisių skatinimui, pagrindinių teisių apsaugai ir 
ES institucijų bei jos piliečių informavimui) siekiant patenkinti strategines laisvės, 
saugumo ir teisingumo politikos reikmes;

23. mano, kad viena iš būsimos Agentūros užduoties skatinti pagrindines teises dalių yra 
rodyti iniciatyvą dviem būdais remiant žmogaus teisių politikos įgyvendinimą: nustatyti 
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sritis, kuriose labiausiai reikia taisyti padėtį priimant teisės aktus, ir prižiūrėti, kad būtų 
įgyvendinami ir vykdomi jau galiojantys teisės aktai;

24. mano, kad pagrindinis Agentūros uždavinys turi būti žmogaus teisių ES priežiūra ir 
kasmetės Europos Parlamento tvirtinamos ataskaitos apie minėtas teises parengimas, 
kurios pastaraisiais metais Europos Parlamentas primygtinai reikalauja;

25. tvirtina, kad atsižvelgiant į ES sutarties 6 ir 7 straipsnių nuostatas Agentūrai reikia suteikti 
patariamąjį ir konsultacinį vaidmenį remiant Parlamento ir Tarybos veiklą ir naudojant jos 
tinklų sukauptą informaciją, žinias ir patirtį;

26. tvirtina, kad Agentūra turi imtis konkrečių veiksmų, kad būtų išsiaiškinti tinkamiausi 
būdai, kaip informuoti Europos Sąjungos žmones apie pagrindines teises ir ES sukurti 
pagrindinių teisių kultūrą, kurią, kaip vieną iš pagrindinių Sąjungos vertybių, būtų galima 
sėkmingai skleisti už Sąjungos ribų;

27. mano, kad siekdama atlikti šias tris pagrindines funkcijas, Agentūra, naudodamasi savo 
tinklais privalo kaupti duomenis ir juos analizuoti; Agentūrai reikia suteikti įgaliojimus 
rengti nuomones ir rekomendacijas Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

28. mano, kad Agentūros vykdoma stebėsena bus labai naudinga kuriant horizontalųjį, 
visuminį požiūrį į pagrindinių teisių apsaugą ir skatinimą, todėl jos veikla turi apimti visas 
Pagrindinių žmogaus teisių chartijoje išvardytas teises ir atitinkamas Sutarties dėl 
Konstitucijos pirmosios dalies nuostatas; tačiau mano, kad Agentūra privalo pati nustatyti 
prioritetines sritis, kurias nurodys savo kasmetėje veiklos programoje;

29. siūlo Agentūros struktūrą sudaryti iš padalinių, kurie papildydami EUMC kovos su 
rasizmu ir ksenofobija veiklą, sprendžia atitinkamus Pagrindinių teisių chartijos 
uždavinius, pvz., gina žodžio laisvę, susirinkimų asociacijų ir nuomonės laisves, teises į 
išsilavinimą ir asmens laisves, solidarumą ir socialinį saugumą, vaikų teises, lyčių lygybę, 
piliečių teises ir teisingumą, mažumų teises;

30. pažymi, kad išsiplėtusioje ES nacionalinių mažumų teisių klausimas bus pagrindiniu 
negalės būti sprendžiamas vien kovojant su ksenofobija ir diskriminavimu; pažymi, kad 
šią kompleksinę problemą reikia nagrinėti įvairiapusiškai, todėl Agentūroje reikia įsteigti 
atskirą nacionalinių mažumų klausimus nagrinėjantį padalinį;

31. mano, kad Agentūra turi būti nepriklausoma ir savo funkcijoms vykdyti turi turėti 
pakankamai darbuotojų, lėšų ir vadovų tarybą, sudarytą iš valstybių narių, aukščiausių ar 
konstitucinių teismų, žmogaus teisių institucijų, ES institucijų ir Europos Tarybos aukšto 
lygmens pareigūnų;

32. mano, kad Agentūroje turi dirbti aukštos kvalifikacijos darbuotojai, turintys mokslinę 
patirtį ir visiškai patikimi, o Agentūros vadovybei privalu ne tik turėti didelio 
profesionalumo, bet ir vertinti puikią darbo patirtį žmogaus teisių srityje atskirose 
valstybėse narėse, Europos ar tarptautinėse organizacijose;

33. paveda Parlamento Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai 
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ir Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, nacionalinėms žmogaus teisių 
institucijoms, Europos Tarybai, ESBO ir JT.
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EXPLANATORY STATEMENT

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 
Freedom, Security and Justice.

4. The Hague programme welcomed the results achieved in accomplishing the objectives 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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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 
the basis of the Paris Principles.1

  
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 
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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 
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 

     
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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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 
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 

  
1 European Racism and Xenophobia Network, created in 2000 by the EUMC.
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policies and measures so that Europe is indeed referred to as a symbol of fundamental rights.
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