
EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI ÜGYNÖKSÉG

Felhívás szándéknyilatkozat benyújtására az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) tudomá-
nyos bizottságában való tagságra

(2007/C 307/16)

Ez a szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívás felkéri
az alapvető jogok terén egy vagy több tudományágban a szük-
séges naprakész tapasztalatokkal rendelkező szakértőket, hogy
jelezzék az Ügynökség tudományos bizottságában való tagság
iránti érdeklődésüket.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló,
2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendelet (a továb-
biakban: a rendelet) (1) 14. cikkének (1) bekezdésével össz-
hangban az Ügynökség igazgatótanácsa tudományos bizottságot
nevez ki, amely tizenegy független, az alapvető jogok területén
magasan képzett személyből áll.

A tudományos bizottság szerepe

A rendelet 14. cikkének (5) bekezdésével összhangban a fent
említett tudományos bizottság szavatolja az Ügynökség munká-
jának tudományos minőségét és irányítja az Ügynökség
munkáját ebből a célból.

Ebből a célból az igazgató bevonja a tudományos bizottságot a
4. cikk (1) bekezdésének a)–f) és h) pontjával összhangban
összeállítandó valamennyi dokumentum elkészítésébe és közzé-
tételébe, a következőkkel kapcsolatban:

1. az alapvető jogokról szóló releváns, objektív, megbízható és
összehasonlítható információk és adatok összegyűjtése, táro-
lása és terjesztése, beleértve a kutatásokból és megfigyelé-
sekből származó, az EU-tagállamok, uniós intézmények,
szervek, hivatalok és ügynökségek, kutatóközpontok,
nemzeti szervek, nem kormányzati szervezetek, harmadik
országok és nemzetközi szervezetek által, köztük az Európa
Tanács illetékes szervei által az Ügynökséggel közölt eredmé-
nyeket is;

2. módszerek és szabványok kidolgozása az adatok összehason-
líthatóságának, objektivitásának és megbízhatóságának
európai szinten történő javítása érdekében, együttműködve a
Bizottsággal és a tagállamokkal;

3. tudományos kutatások és felmérések végzése, előkészítő
tanulmányok és megvalósíthatósági tanulmányok készítése az
alapvető jogokhoz kapcsolódó kérdésekről;

4. vélemények kidolgozása és közzététele konkrét, az alapvető
jogokhoz kapcsolódó témakörökben;

5. éves jelentés közzététele az Ügynökség tevékenységi körébe
tartozó alapjogi kérdésekről, bemutatva a bevált gyakorlatok
példáit is;

6. tematikus jelentések közzététele az Ügynökség saját elem-
zései, kutatásai és felmérései alapján;

7. kommunikációs stratégia kialakítása és a civil társadalommal
folytatott párbeszéd előmozdítása annak érdekében, hogy
jobban ráébressze a közvéleményt az alapvető jogok fontos-
ságára, és aktívan tájékoztassa az Ügynökség munkájáról.

A rendelet 14. cikkének (5) bekezdésével összhangban a tudo-
mányos bizottságot a lehető leghamarabb be kell vonni ezeknek
a dokumentumoknak az elkészítésébe.

A tudományos bizottság összetétele

A rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban az igaz-
gatótanács gondoskodik az általa kinevezett tudományos
bizottság tagságának kiegyensúlyozott földrajzi megoszlásáról.
Emellett az igazgatótanács törekszik a férfiak és nők kiegyen-
súlyozott részvételének megvalósítására a tudományos bizott-
ságban. Az egyes tudományterületekre ugyancsak megfelelő
figyelmet fordít annak érdekében, hogy a tudományos bizottság
teljes hatásköre le legyen fedve.

A rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban az
Ügynökség igazgatótanácsának tagjai a tudományos bizott-
ságnak nem lehetnek tagjai.

A tudományos bizottság tagjai szakértők az emberi jogokhoz
kapcsolódó vagy az emberi jogok szempontjából releváns egy
vagy több tudományterületen, többek között a következőkön:

– humán- és társadalomtudományok,

– politikai tudományok,

– jog,

– statisztika,

– kommunikáció és média.
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(1) HL L 53, 2007.2.22., 1. o.



A tudományos bizottság ülései

A rendelet 14. cikkének (6) bekezdésével összhangban a tudo-
mányos bizottság évi négy alkalommal plenáris ülésen ül össze.
Az ülések helyszíne kivételes esetektől eltekintve az Ügynökség
székhelye (Bécsben). A tagoktól elvárható, hogy közreműködé-
sükre jelentős időt és munkát fordítanak.

Amennyiben a tudományos bizottság valamely tagja három
egymást követő alkalommal nem jelenik meg a rendes ülésen,
tagsága megszűnik.

A tudományos bizottság tagjai a tudományos bizottság tevé-
kenységeiben való részvételük kapcsán költségtérítésre
jogosultak. Ezek a költségtérítések a következő szabályokhoz
igazodnak:

– Az üléseken való részvétel esetében a költségtérítés a tudomá-
nyos bizottság ülésein való egész napos részvétel után napi
450 EUR, a délelőtti vagy délutáni ülésen való részvétel után
225 EUR.

– Az olyan kérdések esetében, amelyekről a véleménytervezet
elkészítése legalább egy napot vesz igénybe, a tudományos
bizottság elnökének előzetes írásbeli beleegyezése esetén a
költségtérítés 450 EUR (1).

– Teljes mértékig indokolt esetekben, és a költségvetés rendelke-
zésre állásának függvényében ez utóbbi összeg kivételesen
600 EUR összegre emelhető, olyan kérdések esetében,
amelyek különösen munkaigényesek, illetve különösen össze-
tettek és multidiszciplináris jellegűek.

Emellett a tagok az Ügynökség által megállapított visszatérítési
szabályoknak megfelelően úti- és tartózkodási költségeik megté-
rítésében részesülnek.

Alkalmasság

A tudományos bizottságban való tagságra jelentkezőknek
rendelkezniük kell a következőkkel:

– a megfelelő tudományterületek valamelyikén szerzett, poszt-
graduális szintű egyetemi diploma,

– a fent említett diploma megszerzése után teljesített hét év
gyakorlat az alapvető jogok területén, összefüggésben az
olyan tudományágakkal, mint a humán- és társadalomtudo-
mányok, a politikai tudományok, a jog, a statisztika, a
kommunikáció és a média,

– állampolgárság az EU tagállamainak valamelyikében,

– legalább egy nyelv alapos ismerete és egy másik nyelv kielé-
gítő ismerete az Európai Unió hivatalos nyelvei közül.

Felvételi kritériumok

A tudományos bizottság tagjaira a következő felvételi kritéri-
umok vonatkoznak:

– tapasztalat a tudományos vélemények nyilvánításában
országos vagy nemzetközi szinten,

– multidiszciplináris, nemzetközi környezetben szerzett tapasz-
talat az Ügynökség érdeklődési területeihez kapcsolódó tudo-
mányos munka szakértői társértékelésében,

– bizonyított tudományos kiválóság az Ügynökség megbízatá-
sához tartozó területeken,

– a kutatásban szerzett szervezési és vezetési tapasztalat,

– az angol nyelv alapos ismerete,

– doktori fokozat előnyt jelent.

A kiválasztáskor a kiegyensúlyozott földrajzi és nemek szerinti
megoszlást is figyelembe veszik.

Függetlenség és kötelezettségvállalási nyilatkozat

A tudományos bizottság tagjait személyre szólóan nevezik ki. A
tagoknak alá kell írniuk egy nyilatkozatot, miszerint kötelezett-
séget vállalnak arra, hogy mindenfajta külső befolyástól függet-
lenül járjanak el.

Felvételi folyamat, kinevezés és hivatali idő

Az alkalmassági követelményeknek megfelelő pályázatokat a
fentiekben megadott felvételi kritériumok alapján az Ügynökség
által elvégzett összehasonlító értékelésnek vetik alá.

Az Ügynökség osztályvezetőiből és az Európa Tanács által e
célból kinevezett személyből álló előfelvételi bizottság elnöke az
Ügynökség igazgatója. Az előfelvételi bizottságban az
Ügynökség igazgatótanácsának két tagja megfigyelői minő-
ségben lehet jelen. Az előfelvételi bizottság az alkalmassági köve-
telményekkel összhangban meggyőződik a jelöltek alkalmassá-
gáról. A bizottság ezt követően a felvételi követelmények szerint
értékeli mindegyik alkalmas jelöltet.

Az Ügynökség végrehajtó bizottsága a megállapított felvételi
követelmények alapján értékeli az összes jelöltet, majd benyújtja
az igazgatótanácsnak a legalkalmasabb jelöltek listáját. Ezen a
listán tizenegynél több, de huszonkettőnél kevesebb névnek kell
szerepelnie.

A végrehajtó bizottság által benyújtott lista alapján az
Ügynökség igazgatótanácsa az Európai Parlament illetékes
bizottságával folytatott konzultációt követően kinevezi a tudo-
mányos bizottság tagjait. Azokat a jelölteket, akiket nem
neveznek ki, tartaléklistára teszik. A tartaléklistán szereplő
jelöltek felkérhetők a bizottság leköszönő vagy más okból
akadályoztatott tagjai pozíciójának betöltésére. A rendelet
14. cikkének (1) bekezdésével összhangban azonban az igazga-
tótanács az eredeti tag kinevezésekor alkalmazott eljárással
megegyező módon jár el, az Európai Parlament illetékes bizott-
ságával folytatott konzultációt is beleértve.

A rendelet 14. cikkének (2) bekezdésével összhangban a tudo-
mányos bizottság tagjainak hivatali ideje öt évre szól, a
megújítás lehetősége nélkül.
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(1) A DG RDTezt az összeget fizeti a független szakértőknek.



Esélyegyenlőség

Az Ügynökség az EU esélyegyenlőségi politikáját alkalmazza, és
a pályázatok elfogadásakor életkor, faj, politikai, filozófiai vagy
vallási meggyőződés, nem vagy szexuális irányultság alapján
történő különbségtétel nélkül, továbbá fogyatékosságtól, családi
állapottól vagy családi helyzettől függetlenül jár el. Az
Ügynökség aktívan bátorítja a nők jelentkezését.

A pályázati eljárás

A tagság iránt érdeklődő jelölteknek el kell küldeniük egy moti-
vációs levelet és a http://fra.europa.eu webcímen megtalálható
jelentkezési lapot, valamint a könyvekben és a szakértői érté-
kelés alá eső folyóiratokban megjelent tudományos publikációik
jegyzékét, a 10 legfontosabb cikkről készült kivonatokkal együtt.
A későbbiekben további igazoló dokumentumokra lehet
szükség.

A jelentkezési lapot, a motivációs levelet és a szakértelmet
igazoló dokumentumokat (a publikációs jegyzéket és a kivona-
tokat) kizárólag e-mailben kell benyújtani, a következő címre:

recruitment@fra.europa.eu

Megjegyzés: A felvételi folyamathoz összegyűjtött személyes
adatokat kizárólag ezen felvételi eljárás céljából használják fel, és

semmilyen esetben nem adják át harmadik félnek. A közölt
adatokat a legszigorúbb titoktartás mellett, magas biztonsági
színvonalon kezelik. A felvételi eljárás során az Ügynökségnek
átadott dokumentumok mindegyikét az Ügynökség nyilvántartá-
saiban tárolják, és a jelentkezőknek nem küldik vissza. A pályá-
zati dokumentumokat csak az Ügynökségre vonatkozó fennálló
auditálási/ellenőrzési eljárások követelményeinek teljesítéséhez
szükséges ideig őrzik meg.

Határidő

A pályázatok benyújtásának határideje 2008. január 29. éjfél,
bécsi idő szerint (az e-mailek napja és időpontja számít). Az
Ügynökség fenntartja magának a jogot, hogy az említett időpont
után elküldött szándéknyilatkozatokat ne vegye figyelembe.

Azok a jelöltek, akikkel az Ügynökség 2008. március 28-ig nem
veszi fel a kapcsolatot, úgy tekinthetik, hogy pályázatuk siker-
telen volt.

Kapcsolattartó

Eleni Karakitsou
Személyzeti vezető
E-mail: eleni.karakitsou@fra.europa.eu
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