
– magában foglalja a szinergiahatások, valamint a feladatok
esetleges módosítása pénzügyi hatásainak elemzését; és

– a nemzeti és közösségi szinten érdekelt felek álláspontját.

Az értékelés elemzi továbbá az Ügynökség feladatai, hatáskö-
rei, tevékenységi területei vagy struktúrája esetleges módosítá-
sának vagy kiterjesztésének szükségességét, ideértve különösen
azon strukturális módosításokat, melyek a szabályozási ügy-
nökségekre vonatkozó horizontális szabályokkal való összhang
biztosításához szükségesek e szabályok hatálybelépése esetén.

43. módosítás
32. cikk (1) bekezdése

(1) Az igazgatótanács megvizsgálja a 31. cikkben említett
értékelés következtetéseit, és szükség esetén ajánlásokat nyújt
be a Bizottsághoz az Ügynökség, annak munkamódszerei vagy
feladatköre módosítására vonatkozóan. A Bizottság az értékelő
jelentést és az ajánlásokat továbbítja az Európai Parlament, a
Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók
Bizottsága részére, és közzéteszi azokat.

(1) Az igazgatótanács megvizsgálja a 31. cikk (3) és
(4) bekezdésében említett értékelés következtetéseit, és szükség
esetén ajánlásokat nyújt be a Bizottsághoz az Ügynökség, annak
munkamódszerei vagy feladatköre módosítására vonatkozóan.
A Bizottság az értékelő jelentést és az ajánlásokat továbbítja az
Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság,
valamint a Régiók Bizottsága részére, és közzéteszi azokat.
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A javaslat a következőképpen módosul (1):

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének hatásköre
lehetővé teszi, hogy az emberi jogok védelmét ne csupán a
terrorizmus és a szervezett bűnözés, hanem egyéb terüle-
teken, például az emberkereskedelem, a gyermekek elleni
bűncselekmények, a kábítószer- és fegyverkereskedelem, a
korrupció és a csalás terén is biztosítsa, amennyiben az
intézkedések az emberi jogok védelmének hatékonyságát
is gyengíthetik.

(1) Ezt követően az ügyet ismételt vizsgálat céljából visszautalták a bizottsághoz az eljárási szabályzat 53. cikkének (2) bekezdése alapján
(A6-0282/2006).
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