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(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt)

BESLUT

RÅDET
RÅDETS BESLUT
av den 28 februari 2008
om genomförande av förordning (EG) nr 168/2007 vad gäller antagande av ett flerårigt ramprogram
för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012
(2008/203/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

(3)

Ramprogrammet bör överensstämma med unionens
prioriteringar, med vederbörligt beaktande av riktlinjerna
enligt Europaparlamentets resolutioner och rådets slutsatser på området de grundläggande rättigheterna.

(4)

Ramprogrammet bör utformas med vederbörlig hänsyn
till byråns ekonomiska och mänskliga resurser och bör
genomföras uteslutande inom ramen för gemenskapslagstiftningen.

(5)

Ramprogrammet bör innehålla bestämmelser som syftar
till att säkerställa komplementaritet med ansvarsområdena för gemenskapens och unionens andra organ, kontor och byråer samt med Europarådet och andra internationella organisationer som är verksamma inom området grundläggande rättigheter. De av gemenskapens byråer och organ som är mest relevanta för detta fleråriga
ramprogram är Europeiska jämställdhetsinstitutet, som
inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006
om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut (2),
och Europeiska datatillsynsmannen, som inrättats genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3), samt Europeiska ombudsmannen, syftena för dessa bör följaktligen beaktas.

(6)

I samband med utarbetandet av förslaget samrådde kommissionen med byråns styrelse vid dess möte den 1213 juli 2007 och mottog skriftliga synpunkter genom
en skrivelse av den 25 juli 2007.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den
15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå
för grundläggande rättigheter (1), särskilt artikel 5.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

(2)

Med tanke på målen för grundandet av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad
byrån) och för att byrån ska kunna utföra sina uppgifter
korrekt, bör exakta temaområden för dess verksamhet
fastställas i ett flerårigt ramprogram som omfattar fem
år, i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr
168/2007.

I ramprogrammet bör kampen mot rasism, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans ingå
bland temaområdena för byråns verksamhet.

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

(2) EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.
(3) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
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(7)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

I ramprogrammet fastställs exakta temaområden för
byråns arbete, medan flera fortlöpande uppgifter för byrån fastställs i artikel 4 i förordning (EG) nr 168/2007,
bland annat uppgiften att göra allmänheten mer medveten om sina grundläggande rättigheter och att aktivt informera om byråns arbete.
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h) Informationssamhället, särskilt respekt för privatlivet och
skydd av personuppgifter.
i) Tillgång till en effektiv och oberoende rättslig prövning.
Artikel 3

(8)

Byrån får enligt artikel 5.3 i förordning (EG) nr
168/2007 på begäran av Europaparlamentet, rådet eller
kommissionen verka på andra områden än de temaområden som fastställs i det fleråriga ramprogrammet, under
förutsättning att byråns ekonomiska och mänskliga resurser tillåter detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Flerårigt ramprogram
1.
Härmed upprättas ett flerårigt ramprogram för Europeiska
unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad byrån) för perioden 2007–2012.
2.
Byrån ska i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr
168/2007 utföra de uppgifter som anges i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 168/2007 inom ramen för de temaområden som
fastställs i artikel 2 i detta beslut.
Artikel 2
Temaområden
Temaområdena ska vara följande:
a) Rasism, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande
intolerans.
b) Diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung,
religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller tillhörighet till en minoritet, eller på grund av en
kombination av dessa skäl (diskriminering på flera grunder).
c) Ersättning åt offer.

Komplementaritet och samarbete med andra organ
1.
För genomförandet av detta ramprogram ska byrån säkerställa lämpligt samarbete och lämplig samordning med relevanta
gemenskapsorgan, gemenskapskontor och gemenskapsbyråer,
medlemsstater, internationella organisationer och det civila samhället, på de villkor som anges i artiklarna 7, 8 och 10 i förordning (EG) nr 168/2007.
2.
Byrån ska särskilt samordna sin verksamhet med Europarådets verksamhet, på de villkor som anges i artikel 9 i förordning (EG) nr 168/2007 och i det avtal som anges i den artikeln.
3.
Byrån ska behandla frågor rörande diskriminering på
grund av kön endast som en del av och i den mån det är
relevant för dess arbete när det gäller de allmänna frågor rörande diskriminering som avses i artikel 2 b; den ska beakta att
de övergripande målen för Europeiska jämställdhetsinstitutet,
inrättat genom förordning (EG) nr 1922/2006, ska vara att
bidra till och stärka jämställdhet, inbegripet integrering av ett
jämställdhetsperspektiv i all gemenskapspolitik och nationell
politik som följer av denna, att bekämpa könsdiskriminering
samt öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor bland EU medborgarna genom att tillhandahålla gemenskapsinstitutionerna,
framför allt kommissionen, och medlemsstaternas myndigheter
tekniskt stöd.
4.
Byrån ska utföra sina uppgifter på området människorättsfrågor som hänger samman med informationssamhället utan att
detta påverkar ansvaret hos Europeiska datatillsynsmannen när
det gäller att sörja för att de grundläggande fri och rättigheterna
för fysiska personer, och särskilt deras rätt till privatliv, respekteras av gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen i
enlighet med hans eller hennes uppgifter och befogenheter enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EG) nr 45/2001.

d) Barnets rättigheter, inbegripet skydd av barn.
e) Asyl, invandring och integrering av invandrare.
f) Viseringsfrågor och gränskontroller.
g) Unionsmedborgarnas deltagande i unionens demokratiska
process.

Utfärdat i Bryssel den 28 februari 2008.

På rådets vägnar
D. MATE

Ordförande

