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Teisingumo ir vidaus reikalų taryba 2006 m. gruodžio 4–5 d. pos÷dyje susitar÷ d÷l bendro požiūrio į
pasiūlymo d÷l Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą,
tekstą, remdamasi dokumentu 16018/06 JAI 663 CATS 184 COHOM 180 COEST 337.

Nuolatinių atstovų komiteto prašoma rekomenduoti Tarybai priimti pasiūlymą d÷l Tarybos
reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą, pateiktą dokumente
16241/06 JAI 671 CATS 187 COHOM 188 COEST 345 OC 994 + REV 1 (NL).

Deklaracijos, kurios bus įrašytos š Tarybos protokolą, pateiktos priede.
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PRIEDAS

Tarybos deklaracija
d÷l procedūrų pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnį

Taryba mano, kad Sutartys ir reglamentas, įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių
agentūrą, neužkerta galimyb÷s Tarybai prašyti būsimos Europos Sąjungos pagrindinių teisių
agentūros pagalbos priimant sprendimą gauti nepriklausomų asmenų parengtą ES sutarties
7 straipsnyje nurodytą pranešimą d÷l pad÷ties valstyb÷je nar÷je, kai Taryba nusprendžia, kad
tenkinamos ES sutarties 7 straipsnio sąlygos.

Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos deklaracija d÷l
Agentūros direktoriaus skyrimo tvarkos

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pabr÷žia Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros
išskirtinį pobūdį, palyginti su kitomis agentūromis, kurios tikslas – Sąjungos institucijoms teikti
pagalbą ir dalintis su jomis profesine patirtimi toje srityje, kurioje teis÷s aktų leid÷jui buvo suteikti
reikšmingi įgaliojimai.

Šis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros išskirtinis pobūdis pateisina tai, kad sprendimai,
kurie paprastai taikomi skiriant agentūrų direktorius, n÷ra visa apimtimi taikomi skiriant Europos
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktorių, ir tai, kad šios agentūros atveju, pagal reglamento
13 straipsnį svarbesnis vaidmuo suteiktas Parlamentui ir Tarybai.

Šis sprendimas jokiu būdu negali būti laikomas precedentu, kuriuo gal÷tų būti vadovaujamasi
skiriant kitos agentūros direktorių ar pratęsiant jo įgaliojimus.
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Tarybos deklaracija d÷l Agentūros veiklos srities
pagal Europos Sąjungos sutarties VI antraštinę dalį
Taryba susitaria iki 2009 m. gruodžio 31 d. pakartotinai išnagrin÷ti Pagrindinių teisių agentūros
veiklos sritį siekiant išsiaiškinti galimybę ją išpl÷sti įtraukiant policijos ir teisminio
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose sritis. Taryba prašo Komisijos atitinkamai pateikti
pasiūlymą šiuo klausimu.

Tarybos deklaracija d÷l konsultavimosi su Agentūra
policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityse
Taryba,
atsižvelgdama į tai, kad vykdydama Reglamente (EB) 2006/XXX nustatytus įgaliojimus Europos
Sąjungos pagrindinių teisių agentūra įgis bendros patirties pagrindinių teisių srityje,
mano, kad teis÷kūros procese ir tinkamai atsižvelgdamos į viena kitos įgaliojimus Sąjungos
institucijos taip pat gali atitinkamai ir savanoriškai pasinaudoti tokia patirtimi policijos ir teisminio
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityse ir
mano, kad ši bendra patirtis taip pat gali būti naudinga valstyb÷ms nar÷ms, kurios pačios nori ja
pasinaudoti įgyvendindamos Sąjungos teis÷s aktus toje srityje.

Nyderlandų Karalyst÷s pareiškimas
d÷l Reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą
Nyderlandai laikosi nuomon÷s, kad Tarybos deklaracija d÷l konsultavimosi su Agentūra policijos ir
teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityse nepriskiria agentūrai įgaliojimų
remiantis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi.
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Nyderlandai pabr÷žia, kad pirmiau nurodyta deklaracija neturi jokios įtakos klausimui, ar Agentūros
veiklos sritis gali būti išpl÷sta įtraukiant policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose
bylose sritis.

Nyderlandai pareiškia neketinantys naudotis min÷tos deklaracijos 3 dalyje nurodyta galimybe.

Italijos Vyriausyb÷s pareiškimas
d÷l Reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą

Italija pakartoja savo poziciją, kuria pritaria Agentūros veiklos srities išpl÷timui įtraukiant policijos
ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose sritis. Kadangi pagarba pagrindin÷ms teis÷ms
turi būti laikoma vienu iš svarbiausių laisv÷s, saugumo ir teisingumo erdv÷s kūrimo elementų,
Agentūros veiklos išpl÷timas įtraukiant „trečiojo ramsčio“ sritis tur÷tų būti laikomas neatskiriama
naujosios įstaigos veiklos dalimi.

Tod÷l Italija nori, kad prie Agentūrą įsteigiančio reglamento prid÷tą Tarybos deklaraciją d÷l
konsultavimosi su Agentūra policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose
klausimais institucijos bei valstyb÷s nar÷s laikytų politiniu įsipareigojimu nuolat naudotis
Agentūros pagalba policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityse.

Tod÷l Komisijos prašoma artimiausioje ateityje surasti tinkamų teisinių priemonių Agentūros
veiklos sričiai išpl÷sti įtraukiant Europos Sąjungos VI antraštin÷je dalyje nurodytas sritis.
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