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AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

RÅDET
RÅDETS AFGØRELSE
af 28. februar 2008
om gennemførelse af forordning (EF) nr. 168/2007 for så vidt angår vedtagelse af en flerårig ramme
for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2007-2012
(2008/203/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(3)

Rammen bør være i overensstemmelse med EU’s prioriteter under behørig hensyntagen til de retningslinjer, der
er udstukket i Europa-Parlamentets beslutninger og
Rådets konklusioner vedrørende grundlæggende rettigheder.

(4)

Rammen bør tage behørigt hensyn til agenturets finansielle og menneskelige ressourcer, og den bør give agenturet mulighed for udelukkende at handle inden for
fællesskabsrettens anvendelsesområde.

(5)

Rammen bør indeholde bestemmelser, der tager sigte på
at sikre komplementaritet med det mandat, der er tillagt
andre fællesskabs- og EU-organer, kontorer og agenturer,
samt med Europarådet og andre internationale organisationer, der er aktive inden for grundlæggende rettigheder.
De mest relevante fællesskabsagenturer og organer i
forbindelse med denne flerårige ramme er Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, der
blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om
oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem
mænd og kvinder (2), Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse, der blev indført ved Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december
2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og organerne og om fri udveksling af sådanne
oplysninger (3) samt Den Europæiske Ombudsmand, og
formålene med disse bør derfor tages i betragtning.

(6)

Kommissionen har under udarbejdelsen af sit forslag hørt
bestyrelsen for Agenturet for Grundlæggende Rettigheder
på dennes møde den 12.-13. juli 2007 og har modtaget
skriftlige kommentarer ved brev af 25. juli 2007.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af
15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions
Agentur for Grundlæggende Rettigheder (1), særlig artikel 5,
stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Under hensyn til formålet med oprettelsen af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (i
det følgende benævnt »agenturet«) og for at agenturet kan
udføre sine opgaver bedst muligt, skal der fastlægges
præcise tematiske områder for dets arbejde i en flerårig
ramme, der dækker fem år, som fastsat i artikel 5, stk. 2,
i forordning (EF) nr. 168/2007.

Rammen bør omfatte bekæmpelse af racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed blandt de
tematiske områder for agenturets arbejde.

(1) EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.

(2) EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.
(3) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
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Denne ramme præciserer de tematiske områder for agenturets arbejde, hvorimod flere af agenturets permanente
opgaver er fastlagt i artikel 4 i forordning (EF) nr.
168/2007, bl.a. opgaven med at øge offentlighedens
bevidsthed om dens grundlæggende rettigheder og
aktivt orientere om agenturets arbejde.

h) informationssamfundet og navnlig respekt for privatlivet og
beskyttelse af personoplysninger

Agenturet kan efter anmodning fra Europa-Parlamentet,
Rådet eller Kommissionen arbejde uden for de tematiske
områder, der er fastlagt i den flerårige ramme, jf.
artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 168/2007, forudsat
at dets finansielle og menneskelige ressourcer tillader
det —

Komplementaritet og samarbejde med andre organer

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Flerårig ramme
1.
Der fastlægges herved en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (i det
følgende benævnt »agenturet«) for perioden 2007-2012.
2.
Agenturet udfører i henhold til artikel 3 i forordning (EF)
nr. 168/2007 de opgaver, der er fastlagt i artikel 4, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 168/2007, inden for de tematiske områder,
der er fastlagt i artikel 2 i denne afgørelse.
Artikel 2
Tematiske områder
De tematiske områder er følgende:

i) adgang til et effektivt og uafhængigt retsvæsen.
Artikel 3

1.
Agenturet sikrer et hensigtsmæssigt samarbejde og en
hensigtsmæssig koordinering med relevante fællesskabsorganer,
kontorer og agenturer, medlemsstaterne, internationale organisationer og civilsamfundet i henhold til artikel 7, 8 og 10 i
forordning (EF) nr. 168/2007 med henblik på gennemførelsen
af denne ramme.
2.
Agenturet koordinerer navnlig sin virksomhed med Europarådets virksomhed i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr.
168/2007 og den aftale, der henvises til i nævnte artikel.
3.
Agenturet beskæftiger sig kun med spørgsmål vedrørende
forskelsbehandling på grund af køn som led i og i den udstrækning, det er relevant for det arbejde, der skal udføres om generelle spørgsmål om forskelsbehandling, som omhandlet i
artikel 2, litra b), under hensyntagen til, at de overordnede
mål for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd
og Kvinder, der blev oprettet ved forordning (EF) nr.
1922/2006, er at bidrage til og at styrke fremme af ligestilling
mellem mænd og kvinder, herunder integration af ligestillingsaspektet i alle fællesskabspolitikker og de heraf følgende nationale politikker, og bekæmpelse af forskelsbehandling på grund
af køn samt at øge EU-borgernes bevidsthed om ligestilling ved
at yde teknisk bistand til Fællesskabets institutioner, særlig
Kommissionen, og medlemsstaternes myndigheder.

a) racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed
b) forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering eller af personer, der tilhører mindretal, samt alle
kombinationer af disse grunde (flere forskellige former for
forskelsbehandling)
c) kompensation til ofre

4.
Agenturet udfører sine opgaver på området menneskerettighedsanliggender og informationssamfundet, uden at dette
griber ind i det ansvar, som Den Europæiske Tilsynsførende
for Databeskyttelse har for at sikre, at fællesskabsinstitutionerne
og -organerne respekterer fysiske personers grundlæggende
rettigheder og friheder, især retten til privatliv, i overensstemmelse med vedkommendes hverv og beføjelser som fastsat i
artikel 46 og 47 i forordning (EF) nr. 45/2001.

d) børns rettigheder, herunder beskyttelse af børn
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2008.
e) asyl, indvandring og integration af migranter
f) visum og grænsekontrol

På Rådets vegne
D. MATE

g) EU-borgernes deltagelse i den demokratiske proces i EU

Formand

