Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros (FRA) organizacinė struktūra

1. Valdančioji taryba.
Valdančioji taryba užtikrina, kad Agentūra atliktų jai pavestas užduotis. Ji planuoja ir prižiūri Agentūros
veiklą, patvirtindama Agentūros metinę darbo programą bei metines ataskaitas, skirdama ir prireikus
atleisdama Agentūros direktorių, skirdama ir atšaukdama Mokslinio komiteto narius ir kt.
Ją sudaro atitinkamą patirtį valstybinio ar privačiojo sektoriaus organizacijų valdymo srityje bei žinių
pagrindinių teisių srityje turintys asmenys: po vieną kiekvienos valstybės narės paskirtą nepriklausomą
asmenį, einantį aukšto lygio pareigas nepriklausomoje nacionalinėje žmogaus teisių institucijoje ar kitoje
valstybinio ar privačiojo sektoriaus organizacijoje, vienas nepriklausomas asmuo, kurį paskiria Europos
Taryba ir du Komisijos atstovai. Narių kadencija yra penkeri metai. Ji nepratęsiama.
Valdančioji taryba dviejų su puse metų kadencijai iš paskirtų savo narių išsirenka savo pirmininką,
pirmininko pavaduotoją ir kitus du Vykdomosios valdybos narius.
Priklausomai nuo sprendimo pobūdžio sprendimus šis organas priima atiduotų balsų dauguma, dviejų
trečdalių visų narių balsų dauguma arba vieningai.
2. Vykdomoji valdyba.
Ji padeda Valdančiajai tarybai.
Ją sudaro Valdančiosios tarybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas, du kiti Valdančiosios tarybos nariai,
išrinkti Valdančiosios tarybos, ir vienas iš Komisijos atstovų Valdančiojoje taryboje. Valdyba sprendimus
priima paprasta balsų dauguma.
3. Mokslinis komitetas.
Mokslinis komitetas garantuoja Agentūros darbo mokslinę kokybę, atitinkamai orientuodamas jos darbą.
Jį sudaro vienuolika nepriklausomų asmenų, turinčių aukštą kvalifikaciją pagrindinių teisių srityje.
Valdančioji taryba skiria narius taikydama skaidrią konkurso ir kandidatų atrankos tvarką, pasikonsultavusi
su Europos Parlamento kompetentingu komitetu. Valdančioji taryba užtikrina tolygų geografinį
atstovavimą. Mokslinio komiteto narių kadencija yra penkeri metai. Ji nepratęsiama. Mokslinio komiteto
nariai yra nepriklausomi.
Mokslinis komitetas išsirenka pirmininką ir jo pavaduotoją vienerių metų kadencijai.
Mokslinis komitetas pasisako dviejų trečdalių balsų dauguma. Pirmininkas jį sušaukia keturis kartus per
metus.
4. Direktorius.
Jis vadovauja Agentūrai. Direktorius yra atsakingas už Agentūros užduočių vykdymą, metinės darbo
programos rengimą ir įgyvendinimą, visus personalo klausimus, Agentūros biudžeto įgyvendinimą,
bendradarbiavimą su nacionaliniais ryšių palaikymo pareigūnais ir su pilietine visuomene.
Valdančioji taryba skiria jį pagal bendradarbiavimo („derinimo“) tvarką: remiantis po konkurso paskelbimo
ir skaidrios atrankos procedūros Komisijos parengtu sąrašu, prieš paskyrimą paraiškas pateikusių asmenų
prašoma kreiptis į Tarybą ir kompetentingą Europos Parlamento komitetą bei atsakyti į klausimus, po to
Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba pateikia savo nuomones ir kandidatų sąrašus pirmenybės
tvarka, o Valdančioji taryba direktorių skiria atsižvelgusi į šias nuomones. Direktorius skiriamas atsižvelgiant
į jo nuopelnus, patirtį pagrindinių teisių srityje ir administravimo bei vadovavimo įgūdžius. Direktorius
skiriamas 5 metų kadencijai.

