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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om främjande och skydd av grundläggande rättigheter: rollen för nationella 
institutioner och EU-institutioner, inklusive byrån för de grundläggande rättigheterna
(2005/2007(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa, som 
undertecknades av stats- och regeringscheferna den 29 oktober 2004 samt 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som har införts i del II i 
detta fördrag,

– med beaktande av artiklarna 6 och 7 i fördraget om Europeiska unionen, och artiklarna I–2 
och I–9 i Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa,

– med beaktande av artikel 13 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

– med beaktande av besluten från EG-domstolen och Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Byrån för mänskliga rättigheter –
Offentligt samråd” (KOM(2004)0693),

– med beaktande av slutsatserna från det offentliga seminarium som hölls den 25–
26 april 2004, på initiativ från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för 
utveckling och utskottet för konstitutionella frågor (A6-.../2005).

EU:s konstitutionella ram: en ny drivkraft för de grundläggande rättigheterna

1. Europaparlamentet anser att effektivt främjande och skydd av de grundläggande 
rättigheterna utgör grundstenen för demokratin i Europa, och är en nödvändig 
förutsättning för inrättandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

2. Europaparlamentet påpekar att införlivandet av stadgan om de grundläggande 
rättigheterna i Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och EU:s framtida 
anslutning till Europeiska konventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (ECHR) medför grundläggande institutionella och 
konstitutionella förändringar, och ökar väsentligt unionens rättsliga förpliktelse att 
garantera att de grundläggande rättigheterna aktivt främjas inom alla politikområden.

3. Europaparlamentet anser att Europeiska unionen genomgår en process, där den 
ursprungliga marknadsinriktningen successivt ändras, för att unionen även skall bli en 
politisk gemenskap.
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4. Europaparlamentet konstaterar att det är nödvändigt att finna en balans mellan främjande 
av de individuella friheterna och stärkande av den kollektiva säkerheten, något som under 
de senaste åren har blivit en prioriterad fråga för beslutsfattandet i Europeiska unionen. 
Nya former av terrorism har ytterligare ökat behovet av att finna en balans mellan dessa 
två målsättningar och lämpliga sätt för att göra dem förenliga.

5. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att garantera rättslig säkerhet och 
sammanhållning för skyddet av de mänskliga rättigheterna i Europa, och att garantera 
öppenhet och fullt utövande av dessa rättigheter.

6. Europaparlamentet konstaterar att insyn är en demokratisk princip som är nödvändig för 
relationerna mellan unionen och dess medborgare, för sambandet mellan gemenskapens 
rättsväsen och lagstiftningen, mellan EU och dess medlemsstater, och mellan EU och 
Europarådet.

7. Europaparlamentet konstaterar att unionen och medlemsstaterna har delad befogenhet för 
mänskliga rättigheter, och att subsidiaritetsprincipen måste följas.

8. Europaparlamentet påpekar att nationella människorättsinstitutioner har inrättats i flera 
medlemsstater, i synnerhet med avseende på Förenta nationernas ”Parisprinciper”. En av 
dessa organs uppgifter är att granska regeringarnas politik för mänskliga rättigheter i syfte 
att förebygga brister och föreslå förbättringar, eftersom förebyggande åtgärder är 
effektivare än att enbart lösa de problem som uppstår.

Mot en EU-politik för grundläggande rättigheter

9. Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av Fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa, enligt vilket EG-domstolen får fullständig behörighet för området 
för frihet, säkerhet och rättvisa, samt unionens anslutning till Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, införlivandet av 
stadgan om de grundläggande rättigheterna i fördraget, och en utvidgad tillämpning av 
medbeslutandeförfarandet, vilket leder till att Europaparlamentets roll stärks.

10. Europaparlamentet anser att EU-institutionerna måste vara medvetna om vikten av aktivt 
främjande och skydd av de grundläggande rättigheterna – två av Europeiska unionens mål 
– och att full hänsyn skall tas till dessa mål vid utarbetande och antagande av lagstiftning.

11. Europaparlamentet välkomnar att kommissionens ordförande José Manuel Barroso, på 
parlamentets begäran, har inrättat en arbetsgrupp bestående av kommissionsledamöter om 
”grundläggande rättigheter, antidiskriminering och likabehandling”, och uppmanar 
kommissionen, och i synnerhet arbetsgruppen för grundläggande rättigheter, att utarbeta 
en omfattande och sammanhängande strategi för att undersöka i vilken utsträckning de 
grundläggande och mänskliga rättigheterna genomförs, samt utvärdera deras inverkan.

Samarbete med nationella människorättsinstitutioner och nationella parlament

12. Europaparlamentet stöder upprättandet av en ständig dialog om grundläggande rättigheter 
med medlemsstaternas nationella parlament.
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13. Europaparlamentet anser att insamling av uppgifter och metodiskt arbete för att göra det 
möjligt att jämföra och analysera dessa uppgifter skall prioriteras, och att de nationella 
institutionerna fyller en central funktion i detta avseende.

14. Europaparlamentet anser att en systematisk konsekvensbedömning av all nationell 
lagstiftning bör genomföras, att nationella utvärderingsförfaranden skall harmoniseras och 
att bästa metoder skall utbytas på detta område.

Samarbete med internationella människorättsorganisationer

15. Europaparlamentet påminner om den viktiga funktion som Europarådets olika 
kontrollmekanismer och instanser fyller på människorättsområdet. Parlamentet uppmanar 
EU-institutionerna och byrån att bygga vidare på Europarådets erfarenheter, ta hänsyn till 
dessa mekanismer och använda de normer som har utarbetats av Europarådet, samt andra 
resultat av Europarådets arbete. Parlamentet påpekar dock att detta samarbete absolut inte 
får leda till att EU:s normer på området för mänskliga rättigheter inskränks.

16. Europaparlamentet anser att en funktionell samarbetsmodell bör utarbetas, och att 
kommissionen bör lägga fram konkreta förslag i sitt kommande lagstiftningsförslag om 
byrån, däribland en institutionaliserad koppling mellan Europarådet och den framtida 
byrån för mänskliga rättigheter, både för att undvika dubbelarbete och ge byrån alla 
nödvändiga uppgifter.

Byrån som ett operativt verktyg för EU:s övergripande politik på människorättsområdet 

17. Europaparlamentet påpekar att inrättandet av byrån bör bidra till att ytterligare stärka det 
ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna.

18. Europaparlamentet anser att det står klart att det är absolut nödvändigt att inrätta organ 
som ansvarar för att kontrollera särskilda aspekter av unionens politik för mänskliga 
rättigheter (såsom det europeiska jämställdhetsinstitutet) för att förbättra genomförandet 
av EU-politiken på dessa områden. Dessa organ skall vara formellt knutna till byrån 
genom att de blir medlemmar i ”nätverket av nätverk”. Parlamentet uppmanar 
Europeiska rådet, rådet och kommissionen att tillämpa ett rationellt, kostnadseffektivt och 
konsekvent tillvägagångssätt när de inrättar nya organ för grundläggande rättigheter.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge byrån ett starkt mandat och 
befogenheter för att följa utvecklingen av stadgan om de grundläggande rättigheterna och 
de mänskliga rättigheterna inom Europeiska unionen och i de kandidatländer med vilka 
anslutningsavtal har undertecknats.

20. Europaparlamentet anser att byrån bör utformas som en flerdimensionell struktur 
(”nätverk av nätverk”), ett specialiserat organ med horisontella befogenheter, i vilket varje 
del skall fylla en funktion och bidra till utvecklingen av en kultur för grundläggande 
rättigheter i unionen. Parlamentet anser att byrån bör samla in all relevant information, 
analyser och erfarenheter som finns tillgängliga från europeiska och nationella 
institutioner, nationella parlament, regeringar och människorättsorgan, högsta 
rättsinstanser och konstitutionella domstolar, icke-statliga organisationer och befintliga 
nätverk, såsom nätverket av oberoende experter på grundläggande rättigheter, och i 
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synnerhet den expertis som finns att tillgå från det europeiska centrumet för övervakning 
av rasism och främlingsfientlighet (EUMC), och dess informationsnätverk Raxen.

21. Europaparlamentet anser att befintliga europeiska och nationella organ för mänskliga 
rättigheter skall ingå i ”nätverket av nätverk”. Byrån skall vara ett verktyg för att garantera 
kvalitet och samordning i EU:s politik för mänskliga rättigheter. En kartläggning av 
europeiska och nationella institutioner samt fungerande nätverk bör genomföras för detta 
ändamål.

22. Europaparlamentet betonar att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de tre huvudsakliga 
funktioner som en sådan institution skall fylla under utformningen av detta nya instrument 
(främjande och skydd av grundläggande rättigheter samt höja nyckelaktörernas, 
EU-institutionernas och medborgarnas medvetande) för att uppfylla de strategiska 
behoven för det gemensamma området för frihet, säkerhet och rättvisa.

23. Europaparlamentet anser att den framtida byrån, som en del av sin uppgift att främja de 
grundläggande rättigheterna, aktivt skall stödja beslutsfattandet på människorättsområdet 
på två sätt: genom att identifiera de områden där behovet av lagstiftningsändringar är 
störst, och genom att övervaka genomförandet av befintlig lagstiftning.

24. Europaparlamentet anser att byråns huvudsakliga funktion bör vara att övervaka de 
mänskliga rättigheterna i EU i syfte att utarbeta en årsrapport om situationen för dessa 
rättigheter, som skall godkännas av Europaparlamentet, vilket Europaparlamentet enträget 
har begärt under de gångna åren.

25. Europaparlamentet vidhåller att byrån skall ges en rådgivande och konsultativ roll med 
avseende på bestämmelserna i artikel 6 och 7 i EU-fördraget, att den skall stödja 
parlamentets och rådets verksamhet och utnyttja den information, kunskap och expertis 
som samlas in från byråns nätverk.

26. Europaparlamentet anser att byrån bör vidta konkreta åtgärder för att se till att 
Europeiska unionens medborgare på bästa sätt blir medvetna om de grundläggande 
rättigheter de åtnjuter och för att skapa en kultur för grundläggande rättigheter inom EU, 
som sedan aktivt kan främjas utanför gränserna som en av unionens grundläggande 
värderingar.

27. Europaparlamentet anser att byrån för att kunna uppfylla dessa tre funktioner, skall samla 
in och analysera uppgifter genom sina nätverk. Byrån bör ges befogenhet att utarbeta och 
lägga fram yttranden och rekommendationer riktade till parlamentet, rådet och 
kommissionen.

28. Europaparlamentet anser att byråns övervakningsarbete kan ge mervärde genom att 
tillföra ett horisontellt, holistiskt synsätt på främjandet och skyddet av de grundläggande 
rättigheterna. Alla rättigheter i stadgan om de grundläggande rättigheterna och i första 
delen av det konstitutionella fördraget bör därför omfattas. Parlamentet anser dock att 
byrån skall ges möjlighet att fastställa temainriktade prioriteringar som skall anges i 
byråns årliga arbetsprogram.
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29. Europaparlamentet föreslår att byrån skall struktureras på grundval av flera sektorer som 
arbetar med områden av betydelse för stadgan om de grundläggande rättigheterna – som 
ett komplement till EUMC:s befogenheter för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet 
– till exempel yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet, tankefrihet, rätten till utbildning, 
rätten till frihet, solidaritet och sociala rättigheter, barns rättigheter, jämställdhet mellan 
könen, medborgerliga rättigheter och rättvisa, frågan om romerna och minoriteters 
rättigheter.

30. Europaparlamentet konstaterar att skydd av nationella minoriteter i det utvidgade EU 
kommer att bli en viktig fråga, och att de nationella minoriteterna inte skyddas endast 
genom bekämpning av främlingsfientlighet och diskriminering. Parlamentet påpekar att 
det är nödvändigt att se på dessa komplicerade problem ur andra synvinklar, varför en 
särskild avdelning inom byrån bör ha hand om frågan om nationella minoriteter

31. Europaparlamentet anser att byrån måste vara oberoende, och förfoga över tillräcklig 
personal och budgetmedel för att kunna uppfylla sitt ambitiösa mandat. Företrädare från 
hög nivå från medlemsstaterna, från högsta domstolar/konstitutionella domstolar, 
människorättsorgan, EU-institutioner och Europarådet bör ingå i byråns styrelse.

32. Europaparlamentet anser att byrån bör bemannas med högt kvalificerad personal, som 
besitter vetenskaplig expertis och oklanderlig trovärdighet, och att chefen för byrån, 
förutom en hög yrkesmässig profil, bör ha ytterst goda meriter på människorättsområdet 
från någon av medlemsstaterna eller någon europeisk eller internationell organisation.

33. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
Europeiska rådet, rådet och kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, 
nationella organ för mänskliga rättigheter, Europarådet, OSSE och FN.
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MOTIVERING

EU-nivå

1. För att förstå vad skydd av de grundläggande rättigheterna inom Europeiska unionen 
innebär i dag, är det nödvändigt att först besluta om den framtida byrå som skall ansvara 
för dessa frågor skall betraktas som ett ändamål eller ett verktyg i processen. Även om 
målet att inrätta en byrå för grundläggande rättigheter uttryckligen anges i 
Europeiska kommissionens meddelande, bör Europaparlamentet inrikta sig på att 
analysera den situation som kommer att uppstå efter ratificeringen av det konstitutionella 
fördraget, och ägna särskild uppmärksamhet åt skydd och främjande av de grundläggande 
rättigheterna. Eftersom denna ”nya rättsliga ordning” kan leda till att inriktningen för 
Europeiska unionens arbete på detta område ändras, är det viktigt att undersöka följderna 
av denna förändring, i synnerhet den tydliga kursändringen från en ekonomisk union till 
en politisk gemenskap. Främjande av de grundläggande rättigheterna kräver att ett 
strukturerat tillvägagångssätt tillämpas för detta nya sammanhang, och det saknas 
fortfarande en klar politisk vilja att definiera den nya situationen. Denna uppgift kommer 
eventuellt att tas över av kommissionen, inom ramen för den nya arbetsgruppen för 
grundläggande rättigheter, antidiskriminering och likabehandling, som leds av 
kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Trots detta är det ytterst viktigt att även 
Europeiska rådet utarbetar riktlinjer på detta område.

2. Sedan den 1 maj 1999 har de grundläggande rättigheterna varit Europeiska unionens 
”grundval” i enlighet med artikel 6 s. 1, i Fördraget om Europeiska unionen.1 Problemet 
var (och är) att det saknas en klar beskrivning av dessa rättigheter i de befintliga 
fördragen, eftersom de endast hänvisar till Europeiska konventionen om skydd för 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter (ECHR) och till medlemsstaternas 
gemensamma konstitutionella traditioner. Europeiska rådet gav konventet, som utarbetade 
stadgan, i uppgift att göra dessa rättigheter ”synligare”. Målsättningen för det andra 
konventet, som lade fram utkastet till konstitution inför regeringskonferensen, var att göra 
en sådan stadga bindande. Detta mål har nu nåtts, och även om detta arbete huvudsakligen 
syftade till att synliggöra de rättigheter som redan ingår i Europeiska unionens 
”regelverk”, är denna öppenhet ett viktigt steg framåt i förbindelserna mellan unionen och 
dess medborgare, mellan EU:s rättsväsende och lagstiftning, mellan EU och dess 
medlemsstater, samt mellan EU och Europarådet.

3. Skapandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa är ett av Europeiska unionens 
mål enligt Amsterdamfördraget. Europeiska rådet i Tammerfors beslutade att detta mål 
skulle vara en prioritering på den politiska dagordningen. Detta centrala mål avspeglas 
även i den nya budgetplanen. En grundläggande förutsättning för att nå detta mål är att 
garantera en balans genom att samtidigt utveckla dessa tre faktorer. Det ömsesidiga 
förtroendet mellan medlemsstaterna behöver stärkas ytterligare. Framför allt är skydd och 
främjande av de grundläggande rättigheterna en nödvändig förutsättning för skapandet av 
ett område för frihet, säkerhet och rättvisa.

  
1 Ändrat av Amsterdamfördraget, enligt EG-domstolens rättspraxis: mål C-29/69 ”Stauder” av 
den 12 november 1969, REG 419, C-11/70 ”Internationale Handelsgesellshaft”, REG 1125, C-4/73, ”Nold” av 
den 14 maj 1974, REG 491, C-44/79 ”Hauer” REG s. 3727 och C-5/88 ”Wachhauf” av den 13 juli 1989).
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4. I Haagprogrammet välkomnas de resultat som nåtts i arbetet med att uppfylla målen från 
Europeiska rådet i Tammerfors. Inom ramen för detta program fastställdes grunderna för en 
gemensam asyl- och invandringspolitik, harmonisering av gränskontrollerna förbereddes, 
det polisiära samarbetet förbättrades, och grunden för det rättsliga samarbetet fastställdes. 
Det är dock fortfarande nödvändigt att garantera samordning och sammanhållning mellan 
de externa och interna dimensionerna av unionens politik. De befintliga fördragen utgör den 
rättsliga grunden för åtgärder på detta område och kommer att fortsätta att vara rättsligt 
bindande, även om det konstitutionella fördraget inte ratificeras.

5. Även om stadgan inte är rättsligt bindande ännu, får den betydande politiska följder. 
Införlivandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna i det konstitutionella 
fördraget och EU:s framtida anslutning till Europeiska konventionen om skydd för 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter (ECHR) kommer i själva verket att
medföra en rättslig förpliktelse för unionen att garantera aktivt främjande av de 
grundläggande rättigheterna inom alla politikområden.

De nationella institutionernas roll

6. När det gäller att integrera de befintliga institutionerna för mänskliga rättigheter i 
”nätverket av nätverk”, kan den nya byrån tjäna som ett politiskt verktyg för att garantera 
kvalitet och sammanhang i EU:s politik för mänskliga rättigheter.

7. De nationella människorättsinstitutioner, som har inrättats i nästan alla medlemsstater med 
stöd av FN, kan delas in i tre kategorier: kommissioner för mänskliga rättigheter, 
ombudsmän och särskilda institutioner som skyddar särskilt sårbara gruppers rättigheter. 
En av dessa instansers funktioner är att systematiskt granska regeringarnas politik för 
mänskliga rättigheter för att förebygga brister och föreslå förbättringar, eftersom det är 
mycket effektivare att förebygga problem, i stället för att försöka lösa dem när de redan 
har uppkommit. En annan viktig uppgift är att höja medvetandet om människorättsfrågor. 
Bland dessa organs uppgifter ingår även att identifiera fall av dålig förvaltning och finna 
sätt för att rätta till sådana brister, samt att agera som konsulter eller rådgivare till den 
lagstiftande och verkställande makten. Deras funktion är klart kompletterande. Dessa 
nationella institutioner, som inriktar sig på skydd och främjande av de mänskliga 
rättigheterna, är varken rättsliga eller lagstiftande, utan har endast rådgivande befogenhet. 
De ser inrättandet av en byrå som ett utmärkt tillfälle att fylla luckorna i det nuvarande 
systemet för skydd av de mänskliga rättigheterna inom EU.

8. Det är angeläget att formalisera förbindelserna mellan dessa organ och byrån för 
mänskliga rättigheter. I detta sammanhang är det nödvändigt att harmonisera nationella 
utvärderingsförfaranden. Utvecklingen på människorättsområdet måste även mätas med 
hjälp av befintliga människorättsstandarder i de enskilda medlemsstaterna. Inga 
kompromisser får dock göras i fråga om kvaliteten på byråns arbete.
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9. Byrån bör utveckla mekanismer som bidrar till att medlemsstaterna kan utveckla normer 
på området för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på grundval av 
Parisprinciperna.1

Samarbete med internationella organisationer

10. Samordningsinitiativ och maximering av synergier är grundläggande faktorer för att stärka 
EU:s internationella samarbete på detta känsliga område. Det är viktigt att garantera 
rättssäkerhet och sammanhållning i skyddet av de grundläggande rättigheterna i hela 
Europa.

11. Det är mycket viktigt att Europeiska unionen beaktar Europarådets insatser på området för 
främjande av de mänskliga rättigheterna, där EU saknar tillräcklig rättslig grund (skyddet 
av nationella minoriteter är ett bra exempel på ett sådant område). EU får dock på inga 
villkor tillåta att oförenliga standarder införs, som ger upphov till förvirring, och 
följaktligen skadar de grundläggande standardernas trovärdighet.

12. Det står klart att informationsutbyte inte är tillräckligt för att garantera ett meningsfullt 
samarbete mellan byrån och Europarådet. Det är ytterst viktigt att en funktionell 
samarbetsmodell utarbetas på detta område, och att institutionaliserade förbindelser 
skapas mellan de två organen.

13. Förutom Europarådet finns det flera andra organisationer som är aktiva på 
människorättsområdet, såsom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 
och Förenta nationernas specialiserade organ. När byråns mandat utformas kan en ny 
hänvisning göras till dessa institutioner, och dynamiska och strukturerade förbindelser bör 
även knytas med det civila samhället. Byrån bör fungera som en sambandscentral för att 
underlätta kontakterna mellan de olika aktörerna, så att synergieffekter skapas.

Byrån för mänskliga rättigheter

14. Med utgångspunkt från det allmänna sammanhang som beskrivs ovan, kommer några 
funderingar kring den framtida byrån för mänskliga rättigheter nu att presenteras. 
Eftersom tre politiska mål fastställs i strategin bör detta nya gemenskapsinstrument ha 
tre huvudsakliga funktioner:
a. Främjande av grundläggande rättigheter
b. Skydd av grundläggande rättigheter
c. Höja medvetandet bland berörda intressenter (EU-institutioner och medborgare).

15. Bilden av hur byrån är tänkt att fungera kan bäst beskrivas som ett ”nätverk av nätverk”, 
en specialiserad byrå med horisontella befogenheter, som tillämpar olika verktyg, utnyttjar 
alla relevanta erfarenheter som har samlats på de olika nivåerna på området för skydd av 

  
1 Vid ett FN-sponsrat möte för företrädare för nationella institutioner som hölls i Paris 1991, utarbetades en 
detaljerad uppsättning principer om de nationella institutionernas status – dessa är allmänt kända som 
Parisprinciperna. Dessa principer, som därefter stöddes av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna 
(Resolution 1992/54 av den 3 mars 1992) och FN:s generalförsamling (Resolution 48/134 av 
den 20 december 1993, bilaga) utgör en grund och en referenspunkt för inrättande av nationella 
människorättsinstitutioner.
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de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den bör agera som en 
sambandscentral för att sammanföra all denna kunskap.

16. Byrån bör ha befogenhet att agera som konsult, avge yttranden, rekommendationer och 
genomföra medvetandehöjande arbete genom objektiv och lämplig information till 
kommissionen, parlamentet och rådet, och skall stödja alla tre institutionerna. Det är 
viktigt att organet förblir oberoende, fritt från inflytande från någon aktör och verkligt 
självstyrande (vilket inbegriper begrepp såsom oberoende, ansvar och auktoritet). Det 
finns två huvudsakliga komponenter för att garantera detta oberoende. Tillräckliga 
budgetmedel måste anslås för att möjliggöra uppfyllande av byråns ambitiösa mandat, och 
styrelsen skall omfatta företrädare på hög nivå från medlemsstaterna och 
EU-institutionerna. Dessa två faktorer är grundläggande för att byrån skall vara trovärdig 
och ha tillräcklig auktoritet från första början, så att den blir ett användbart instrument, 
och inte bara ett slöseri med pengar. Budgetmedel och personal måste vara väl avpassade 
för byråns arbetsuppgifter.

17. När det gäller den komplicerade frågan om vilka rättigheter som skall skyddas, är det 
ytterst viktigt att alla rättigheter i stadgan om de grundläggande rättigheterna och 
relevanta bestämmelser i det konstitutionella fördragets första del omfattas, men det bör 
finnas möjlighet att prioritera bland dessa frågor. Det är viktigt att ge utrymme för en viss 
flexibilitet i fastställandet av prioriteringarna: att fastställa prioriteringar i början av byråns 
verksamhet skulle kunna vara kontraproduktivt, eftersom detta är ett känsligt område, 
vilket innebär att inriktningen för byråns arbete kan behöva ändras under tidens lopp. 
Detta kan göras vid fastställandet av byråns arbetsprogram, kanske årligen, och 
prioriteringar kan fastställas såväl när det gäller temainriktad fokus som geografisk 
räckvidd. Den geografiska omfattningen bör främst koncentreras på EU:s medlemsstater, 
men även omfatta kandidatländerna efter undertecknandet av anslutningsfördraget. Byrån 
kan även ges befogenheter när det gäller att höja medvetandet om situationer som 
uppkommer till följd av artikel 7 i EU-fördraget, eftersom den relevanta expertisen redan 
kommer att finnas inom byrån.

18. Den expertis som finns inom det europeiska centrumet för övervakning av rasism och 
främlingsfientlighet och dess nätverk Raxen1, bör utnyttjas för att bekämpning av rasism 
och främlingsfientlighet skall fortsätta att vara en prioriterad fråga för byråns arbete. Dock 
kan även andra inriktningar övervägas.

19. Skyddet av nationella minoriteter är en viktig fråga efter utvidgningen av EU, och 
främjandet av dessa minoriteters rättigheter kan inte garanteras enbart genom bekämpning 
av främlingsfientlighet. Det är nödvändigt se på detta komplicerade problem ur olika 
synvinklar – därför bör en särskild avdelning inom byrån ha hand om frågan om nationella 
minoriteter. Arbetet bör bygga på erfarenheter från befintliga europeiska och nationella 
institutioner och nätverk på detta område, såsom European Center for Minority Issues 
eller nätverket COMIR.

20. Byrån för mänskliga rättigheter och den relevanta EU-politiken kommer att utgöra en 
central faktor i en framtida rättslig ordning för EU, och inrättandet av denna byrå får 
följaktligen inte enbart vara en politisk förklaring.

  
1 Europeiska nätverket för rasism och främlingsfientlighet, inrättat 2000 av EUMC.
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21. Att överväga genomförandet av den befintliga lagstiftningen och finna en balans mellan 
skyddet av individuella rättigheter och stärkande av den kollektiva säkerheten är en ytterst 
känslig uppgift. Byrån bör därför stå i centrum för en europeisk rörelse för bättre skydd av 
de grundläggande rättigheterna, och det är viktigt att utnyttja alla befintliga erfarenheter 
på detta område under denna process. Ambitionen är att placera de grundläggande 
rättigheterna i centrum för EU:s politik och åtgärder, så att EU verkligen betraktas som en 
symbol för de grundläggande rättigheterna.
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