
Emneblade om Den Europæiske Union - 2017 1

OVERHOLDELSE AF DE
GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER I EU

Retsgrundlaget for de grundlæggende rettigheder i EU har længe hovedsageligt været at finde
i traktaternes henvisning til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder
og grundlæggende frihedsrettigheder. Domstolens retspraksis har således længe tjent
som et vigtigt redskab til at sikre overholdelse af menneskerettighederne i EU. Siden
Lissabontraktatens ikrafttræden har Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder, som nu er juridisk bindende, udvidet dette retsgrundlag.

RETSGRUNDLAG

Beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder er et af de fundamentale principper i EU-retten.
I lang tid fandtes der ikke nogen skriftlig liste over disse rettigheder i EU-traktaterne, men
kun en reference til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK). Traktaterne henviste ligeledes til de grundlæggende
rettigheder, således som de fremgår af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner
som generelle principper for fællesskabsretten. Desuden har EU-Domstolen ved hjælp af
sin retspraksis i væsentlig grad bidraget til at fremme og tage hensyn til de grundlæggende
rettigheder.
Med Lissabontraktatens vedtagelse i slutningen af 2009 har situationen ændret sig væsentligt,
idet EU råder over et charter om grundlæggende rettigheder, som nu er juridisk bindende. I
artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) fastslås det, at »Unionen bygger på
værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og
respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal«.
I artikel 6 i TEU hedder det:
»Unionen anerkender de rettigheder, friheder og principper, der findes i EU's charter om
grundlæggende rettigheder af (…) 12. december 2007 (…), der har samme juridiske værdi som
traktaterne«.
»Unionen tiltræder den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder«.
»De grundlæggende rettigheder, som de er garanteret ved den europæiske konvention til
beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og som de følger
af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, udgør generelle principper i EU-
retten«.
Artikel 7 i TEU genoptager en bestemmelse, der allerede findes i den tidligere Nicetraktat,
og som på en gang indfører en forebyggelsesmekanisme, når der »er en klar fare for«,
at en medlemsstat »groft overtræder« de værdier, der er nævnt i artikel 2 i TEU, og en
sanktionsmekanisme i tilfælde af, at det fastslås, at en medlemsstat »groft og vedvarende
overtræder« de selv samme værdier. Europa-Parlamentet har både en initiativret, der sætter det
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i stand til at udløse den førstnævnte af disse mekanismer, og en ret til at udøve en demokratisk
kontrol, idet Parlamentet skal godkende iværksættelsen af disse mekanismer.
Der findes også en henvisning til menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i
bestemmelserne om Unionens optræden udadtil (artikel 21 i TEU). Det fastslås i artikel 67,
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), at »Unionen udgør
et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor de grundlæggende rettigheder og
medlemsstaternes forskellige retssystemer og retstraditioner respekteres. «
Visse bestemmelser i traktaten anerkender også specifikke rettigheder. Der tænkes her især på
artikel 8 i TEUF om ligestilling mellem mænd og kvinder og artikel 10 om bekæmpelse af
forskelsbehandling.
Artikel 15 i TEUF, som genoptager en bestemmelse i den tidligere Nicetraktat, giver enhver
fysisk eller juridisk person i en medlemsstat ret til aktindsigt i dokumenter fra Unionens
institutioner, organer, kontorer og agenturer. Det samme gælder for artikel 16 om retten til
beskyttelse af personoplysninger.

RESULTATER

A. EU-Domstolens retspraksis
EU-Domstolen har længe understreget nødvendigheden af at respektere enhver persons
grundlæggende rettigheder. I Domstolens omfattende retspraksis fastsættes normer for
beskyttelsen på grundlag af en række retskilder: traktaternes bestemmelser, herunder
EU's charter om grundlæggende rettigheder, de internationale konventioner, som der
refereres til i traktaterne, navnlig EMRK og Genèvekonventionen fra 1951 om flygtninges
retsstilling, de grundlæggende rettigheder, således som de fremgår af medlemsstaternes fælles
forfatningsmæssige traditioner, og de internationale retsakter, som medlemsstaterne er part i,
samt dem, som EU er part i.
Domstolen undersøger både, om den lovgivning, der vedtages af EU, er forenelig med de
grundlæggende rettigheder, og om de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne på
nationalt niveau i henhold til EU-retten, er forenelige hermed.
Domstolens retspraksis har navnlig udviklet sig i forbindelse med præjudicielle sager
(artikel 267 i TEUF).
B. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder
Chartret (1.1.6) blev proklameret af Kommissionen, Rådet og Parlamentet på Det Europæiske
Råds møde i Nice den 7. december 2000 og er senere blevet bekræftet og ændret i 2007. Siden
december 2009 har det været juridisk bindende og har samme juridiske værdi som traktaterne,
jf. artikel 6 i TEU.
De rettigheder, der fastslås i chartret, er ikke nye: Chartret er baseret på »etablerede retsregler«,
dvs. at det i ét dokument samler de grundlæggende rettigheder, der allerede anerkendes i
EU-traktaterne, medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige principper, EMRK og EU's og
Europarådets socialpagter. Chartret lægger imidlertid særlig vægt på problemer, der opstår
som følge af den nuværende og fremtidige udvikling på områder som informationsteknologi
eller genteknologi, ved at knæsætte rettigheder som beskyttelse af personoplysninger eller
rettigheder i forbindelse med bioetik. Chartret lever også op til tidens krav om gennemsigtighed
og upartiskhed i EU-administrationens forvaltning ved at inddrage retten til god forvaltning og
til aktindsigt i administrative dokumenter, samtidig med at det trækker på væsentlige dele af
Domstolens praksis på dette område.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_1.1.6.pdf
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Chartret samler alle personlige rettigheder i en enkelt tekst og gennemfører dermed princippet
om de grundlæggende rettigheders udelelighed. Det bryder med den sondring, som europæiske
og internationale tekster tidligere opstillede mellem borgerlige og politiske rettigheder på den
ene side og økonomiske og sociale rettigheder på den anden, og inddeler alle de pågældende
rettigheder i grupper ud fra en række grundlæggende principper såsom menneskets værdighed,
grundlæggende frihedsrettigheder, lighed, solidaritet, EU-borgerskab og retfærdighed.
Chartret har kun til formål at beskytte den enkeltes grundlæggende rettigheder i forbindelse med
EU-institutionernes og medlemsstaternes foranstaltninger til gennemførelse af EU-traktaterne.
I en protokol er der fastsat en række undtagelsesbestemmelser for Det Forenede Kongerige og
Polen, men rækkevidden af disse er imidlertid uklar.
C. EU's tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK)
Denne konvention, der blev vedtaget af Europarådet i 1950, og som er blevet suppleret med
en række protokoller, er en tekst af afgørende betydning, for så vidt angår grundlæggende
rettigheder. Den består af to dele: et første afsnit om rettigheder og friheder, som omfatter 17
artikler, og et andet afsnit, der beskriver, hvordan Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol,
der har sæde i Strasbourg, fungerer, og hvilken kompetence den har. Domstolen har skabt en
omfattende retspraksis, som afklarer rækkevidden af de forskellige rettigheder, der er omhandlet
i EMRK. Disse omfatter bl.a. ret til livet (artikel 2), forbud mod tortur (artikel 3) og forbud mod
slaveri og tvangsarbejde (artikel 4).
EU som sådan deltager ikke i EMRK. Det gør alle EU's medlemsstater imidlertid. I henhold til
artikel 6, stk. 2, i TEU skal EU tiltræde den europæiske menneskerettighedskonvention, hvilket
betyder, at EU, på samme måde som dets medlemsstater i øjeblikket er det, vil blive underlagt
kontrol af et retsligt organ, der ikke hører under EU, og som er specialiseret i beskyttelse
af grundlæggende rettigheder, nemlig Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Denne
tiltrædelse vil bl.a. gøre det muligt for EU-borgere, men også for statsborgere fra tredjelande,
som opholder sig på EU's område, på grundlag af bestemmelserne i EMRK at anfægte retsakter,
der vedtages af EU, direkte for Menneskerettighedsdomstolen på samme måde, som de kan
anfægte retsakter vedtaget af medlemsstaterne.
Der føres i øjeblikket forhandlinger mellem EU og Europarådet om EU's tiltrædelse. I
juli 2013 anmodede Kommissionen Domstolen om at tage stilling til, hvorvidt udkastet
til tiltrædelsesaftale er foreneligt med traktaterne. Den 18. december 2014 konkluderede
Domstolen, at udkastet til aftale om EU's tiltrædelse af EMRK ikke er foreneligt med EU-retten
(udtalelse 2/13).
D. Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Agenturet er efterfølgeren til Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad, der
blev oprettet i 1997. Observatoriets vigtigste opgave var at fremskaffe objektive, pålidelige og
sammenlignelige oplysninger på EU-plan til EU og medlemsstaterne om racisme, fremmedhad
og antisemitisme for at hjælpe disse med at træffe passende foranstaltninger eller udforme
hensigtsmæssige strategier. Agenturet blev oprettet ved en rådsforordning fra februar 2007[1].
Agenturet har været i funktion siden marts 2007 og er beliggende i Wien. Det har til
opgave at yde EU's institutioner og medlemsstaterne hjælp og ekspertbistand med hensyn til
grundlæggende rettigheder. Agenturet har hverken kompetence til at behandle individuelle
klager, træffe beslutninger af lovgivningsmæssig karakter eller overvåge situationen for de
grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 7 i TEU. Agenturets arbejdsområder

[1]Forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007, EUT L 53 af 22.2.2007.
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fastsættes i en flerårig ramme, der dækker fem år. Dets opgaver består bl.a. i indsamling, analyse,
formidling og evaluering af relevante oplysninger og data, udførelse af forskningsarbejde
og videnskabelige undersøgelser, indledende undersøgelser og feasibilityundersøgelser og
offentliggørelse af en årsrapport om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder og af
tematiske rapporter.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

A. Generel holdning
Parlamentet har altid prioriteret overholdelse af de grundlæggende rettigheder i Unionen.
Siden 1993 har det hvert år afholdt en drøftelse og vedtaget en beslutning om dette emne
på grundlag af en betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre
Anliggender. Desuden har det vedtaget adskillige beslutninger om specifikke spørgsmål
vedrørende beskyttelse af grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne.
B. Særlige foranstaltninger
Parlamentet har især fokuseret på betydningen af at kodificere de grundlæggende rettigheder
i et juridisk bindende dokument. Det tog f.eks. initiativ til principerklæringen om definitionen
af de grundlæggende rettigheder, som EU's tre politiske institutioner (Kommissionen, Rådet og
Parlamentet) vedtog den 5. april 1977, og som blev udbygget i 1989. I 1994 udarbejdede det
et katalog over de grundlæggende rettigheder, som EU er garant for. Det lagde særlig vægt på
udarbejdelsen af chartret ved at gøre det til en af sine forfatningsmæssige prioriteter og opstille
de krav, chartret skulle opfylde, navnlig at
— chartret skulle have fuld juridisk bindende virkning ved at blive indarbejdet i EU-

traktaten (»et charter … som ikke er andet end en uforbindende erklæring og …
udelukkende består af en ren opremsning af eksisterende rettigheder, ville skuffe folks
berettigede forventninger«); Parlamentet anmodede derfor om, at chartret skulle optages i
Nicetraktaten og i den på daværende tidspunkt planlagte forfatningstraktat

— man skulle anerkende de grundlæggende rettigheders udelelighed ved at udvide chartrets
anvendelsesområde til at omfatte alle EU's institutioner og organer og alle EU's politikker
i overensstemmelse med de i traktaten fastsatte beføjelser og funktioner.

Endelig har Parlamentet gentagne gange opfordret til, at EU skulle tiltræde EMRK, idet det har
understreget, at en sådan tiltrædelse på ingen måde vil overlappe det nu bindende charter. Det
har adskillige gange opfordret til oprettelse af Agenturet for Grundlæggende Rettigheder.
Parlamentet har også i to beslutninger fra 2014 opfordret til oprettelse af en »København-
mekanisme«, dvs. et mere effektivt redskab til at sikre, at medlemsstaterne faktisk overholder
Unionens grundlæggende værdier og kravene til demokrati og retsstat. Den 25. oktober 2016
vedtog Parlamentet en beslutning med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU-
mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder.
Sarah Sy
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