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RADA 

Konkluzje Rady z dnia 20–21 grudnia 2012 r. w sprawie wniosku skierowanego do Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) i d) rozporządzenia Rady (WE) 
nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiającego Agencję Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej 

(2012/C 400/05) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

Rada przeanalizowała wniosek Komisji dotyczący decyzji 
w sprawie ustanowienia wieloletnich ram prac dla Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2013–2017. 

Rada stwierdza, że z racji niewycofanych zastrzeżeń parlamen
tarnych państw członkowskich, nie będzie w stanie przyjąć 
projektu decyzji w sprawie nowych wieloletnich ram prac do 
końca roku 2012. W rezultacie od dnia 1 stycznia 2013 r. i do 
chwili zakończenia procedury przyjmowania wieloletnich ram 
prac na lata 2013–2017 nie będzie aktu określającego obszary 
działalności Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
(zwanej dalej „agencją”). 

Rada uważa, że jednym z podstawowych aspektów prac agencji 
jest doradztwo w zakresie poszanowania praw podstawowych 
w dziedzinie prawa Unii, wymaga to nieprzerwanej działalności 
agencji. 

Rada przyjmuje do wiadomości przyjęcie przez agencję rocz
nego programu prac na rok 2013 (zwanego dalej „programem 
prac”) ( 1 ) opartego na wieloletnich ramach prac na lata 
2008–2012. Rada uznaje znaczenie priorytetów i projektów 

przedstawionych w tym programie prac oraz ich spójności 
z obecnym mandatem agencji opartym na wieloletnich ramach 
prac na lata 2008–2012. 

Aby zapewnić niezakłóconą kontynuację działalności agencji 
w roku 2013 i do czasu przyjęcia nowych wieloletnich ram 
prac, Rada uważa, że niezbędne jest zwrócenie się do agencji 
o realizację programu prac. 

Przepisy art. 4 ust. 1 lit. c) i d) rozporządzenia (WE) 
nr 168/2007 (zwanego dalej „rozporządzeniem”) stanowią, że 
agencja na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji 
prowadzi badania naukowe i sondaże, wykonuje opracowania 
przygotowawcze i badania wykonalności, uczestniczy w nich 
lub zachęca do ich prowadzenia, lub formułuje i publikuje 
wnioski oraz opinie na tematy szczegółowe z przeznaczeniem 
dla instytucji Unii Europejskiej i państw członkowskich wdraża
jących prawo wspólnotowe. 

Mając na uwadze powyższe, Rada upoważnia prezydencję do 
przedłożenia w imieniu Rady i zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) i d) 
rozporządzenia wniosku do agencji o prowadzenie działań 
i projektów z zakresu badań naukowych i analiz, przedstawio
nych w programie prac, do czasu, gdy przyjęcie wieloletnich 
ram prac na lata 2013–2017 ewentualnie spowoduje korektę 
programu prac.
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( 1 ) http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2234-FRA_ 
AWP2013_EN.pdf
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