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W dniach 4–5 grudnia 2006 r. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych na
podstawie dok. 16018/06 JAI 663 CATS 184 COHOM 180 COEST 337 uzgodniła podejście
ogólne wobec wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Agencję Praw
Podstawowych Unii Europejskiej.

COREPER jest proszony o zalecenie Radzie, by przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Rady
ustanawiającego Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej w wersji zawartej
w dok. 16241/06 JAI 671 CATS 187 COHOM 188 COEST 345 OC 994 + REV 1 (NL).

W załączniku przedstawiono oświadczenia, które zostaną zamieszczone w protokole posiedzenia
Rady.

_________________
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ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie Rady
w sprawie procedury przewidzianej w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej

Rada uwaŜa, Ŝe ani traktaty, ani rozporządzenie ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii
Europejskiej nie wykluczają moŜliwości zwracania się przez Radę do przyszłej Agencji Praw
Podstawowych Unii Europejskiej o pomoc podczas podejmowania decyzji o uzyskaniu od
niezaleŜnych osób sprawozdania z sytuacji w określonym państwie członkowskim w rozumieniu
art. 7 TUE, o ile Rada zadecyduje, Ŝe spełnione zostały warunki określone w art. 7 TUE.

Oświadczenie Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji
w sprawie procedury mianowania dyrektora agencji

Parlament Europejski, Rada i Komisja podkreślają wyjątkowy charakter Agencji Praw
Podstawowych Unii Europejskiej w porównaniu z innymi agencjami; celem tej agencji jest
dostarczanie instytucjom Unii pomocy i wiedzy fachowej w dziedzinie, w której władze
prawodawcze otrzymały znaczne uprawnienia.

Wyjątkowym charakterem agencji praw podstawowych motywowane jest to, Ŝe przy mianowaniu
jej dyrektora nie stosuje się w całości rozwiązań, które są stosowane przy mianowaniu dyrektorów
innych agencji, oraz Ŝe w przypadku tej agencji waŜniejszą rolę odgrywają – na mocy art. 13
rozporządzenia – Parlament i Rada.

To rozwiązanie w Ŝadnym wypadku nie moŜe być uznawane za precedens, do którego moŜna by się
odwoływać podczas mianowania dyrektora jakiejkolwiek innej agencji ani w celu rozszerzenia jego
mandatu.

6166/07
ZAŁĄCZNIK

ds/AKO/sm
DG H 2B

3

LIMITE PL

Oświadczenie Rady w sprawie przeglądu uprawnień agencji
związanych z tytułem VI Traktatu o Unii Europejskiej
Rada zgadza się, by przed dniem 31 grudnia 2009 r. ponownie przeanalizować zakres uprawnień
Agencji Praw Podstawowych UE z myślą o moŜliwości ich rozszerzenia na dziedzinę współpracy
policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Rada zachęca Komisję do przedstawienia – stosownie do
potrzeb – odnośnego wniosku.

Oświadczenie Rady w sprawie konsultacji z agencją
w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
Rada,
uwzględniając fakt, Ŝe podczas wypełniania swego mandatu zgodnie z rozporządzeniem (WE)
2006/XXX Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej nabędzie ogólnej wiedzy fachowej
w dziedzinie praw podstawowych,
uwaŜa, Ŝe kaŜda z instytucji Unii, w ramach procesu legislacyjnego i z odpowiednim
poszanowaniem uprawnień pozostałych instytucji, moŜe – w odpowiednich przypadkach i na
zasadzie dobrowolności – korzystać z tej wiedzy równieŜ w dziedzinie współpracy policyjnej
i sądowej w sprawach karnych, oraz
uwaŜa, Ŝe ta wiedza ogólna moŜe być przydatna równieŜ państwom członkowskim, które chcą ją
wykorzystać podczas wdraŜania aktów prawnych Unii w tej dziedzinie.

Oświadczenie Królestwa Niderlandów w sprawie rozporządzenia ustanawiającego
Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Niderlandy są zdania, Ŝe Oświadczenie Rady w sprawie konsultacji z agencją w dziedzinie
współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych nie przyznaje agencji uprawnień
wynikających z tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej.
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Niderlandy podkreślają, Ŝe wspomniane oświadczenie nie stanowi uszczerbku dla kwestii tego, czy
uprawnienia agencji mogą zostać rozszerzone, tak by objęły dziedzinę współpracy policyjnej
i sądowej w sprawach karnych.

Niderlandy oświadczają, Ŝe nie zamierzają korzystać z moŜliwości, o której mowa w akapicie 3
wspomnianego oświadczenia.

Oświadczenie rządu włoskiego w sprawie rozporządzenia ustanawiającego
Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Włochy potwierdzają swoje stanowisko, zgodnie z którym naleŜy rozszerzyć zakres uprawnień
agencji tak, by objął on dziedzinę współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. PoniewaŜ
poszanowanie praw podstawowych to zasadniczy element tworzenia przestrzeni wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, dziedziny objęte trzecim filarem – o które powinno się
rozszerzyć działalność agencji – naleŜy uznać za integralną część zakresu uprawnień nowego
organu.

Włochy wyraŜają zatem nadzieję, Ŝe oświadczenie Rady w sprawie konsultacji z agencją
w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych – załączone do rozporządzenia
ustanawiającego agencję – będzie traktowane przez instytucje i państwa członkowskie jako
polityczne zobowiązanie do stałego korzystania z pomocy agencji w dziedzinie współpracy
policyjnej i sądowej w sprawach karnych.

W związku z powyŜszym Włochy zwracają się do Komisji z prośbą o przedstawienie odpowiednich
rozwiązań prawnych, dzięki którym w niedalekiej przyszłości moŜliwe będzie rozszerzenie zakresu
uprawnień agencji tak, by objął on tytuł VI Traktatu o Unii Europejskiej.
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