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RESPEKT FÖR DE GRUNDLÄGGANDE
RÄTTIGHETERNA I UNIONEN

Den rättsliga grunden för de grundläggande rättigheterna i EU har sedan länge huvudsakligen
utgjorts av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna, som åberopas i fördragen. EU-domstolens rättspraxis har också
sedan länge i hög grad bidragit till respekten för de mänskliga rättigheterna inom unionen. När
Lissabonfördraget trädde i kraft utvidgades denna rättsliga grund med Europeiska unionens
stadga om de grundläggande rättigheterna, som då blev rättsligt bindande.

RÄTTSLIG GRUND

Skyddet av de grundläggande rättigheterna är en hörnpelare i unionens regelverk. Under
lång tid ingick det dock inte någon skriftlig förteckning över de här rättigheterna i något av
fördragen. I stället hänvisade man bara till den europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). I fördragen
hänvisades det också till de grundläggande rättigheterna enligt medlemsstaternas gemensamma
konstitutionella traditioner, som allmänna principer för gemenskapsrätten. Samtidigt har EU-
domstolen genom sin rättspraxis i hög grad bidragit till utvecklingen av de grundläggande
rättigheterna och till att större hänsyn tas till dessa.
När Lissabonfördraget antogs i slutet av 2009 ändrades läget avsevärt, eftersom EU då fick en
rättsligt bindande stadga för de grundläggande rättigheterna. Artikel 2 i fördraget om Europeiska
unionen (EU-fördraget) fastslår att ”[u]nionen ska bygga på värdena respekt för människans
värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna,
inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter”.
I artikel 6 i EU-fördraget fastslås följande:
”Unionen ska erkänna de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens
stadga om de grundläggande rättigheterna av […] den 12 december 2007 […], som ska ha
samma rättsliga värde som fördragen.”
”Unionen ska ansluta sig till europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna.”
”De grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i europeiska konventionen om skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och såsom de följer av
medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner, ska ingå i unionsrätten som
allmänna principer.”
I artikel 7 i EU-fördraget återfinns en bestämmelse som fanns även i det föregående
Nicefördraget och som omfattar både en förebyggande mekanism om ”det finns en klar risk för
att en medlemsstat allvarligt åsidosätter” värden som anges i artikel 2 och en sanktionsmekanism
i den händelse man konstaterar att en medlemsstat ”allvarligt och ihållande åsidosätter”
dessa värden. Europaparlamentet har både rätt att föreslå att den första av dessa mekanismer
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ska tillämpas och rätt att utöva demokratisk kontroll, eftersom parlamentet måste godkänna
genomförandet av dem.
Det hänvisas också till de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i
bestämmelserna om unionens yttre åtgärder (artikel 21 i EU-fördraget). I artikel 67 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) anges att ”[u]nionen ska utgöra ett
område med frihet, säkerhet och rättvisa med respekt för de grundläggande rättigheterna och de
olika rättssystemen och rättsliga traditionerna i medlemsstaterna”.
Genom särskilda bestämmelser i fördraget införs också särskilda rättigheter. Detta gäller
särskilt artikel 8 i EUF-fördraget om jämställdhet mellan kvinnor och män och artikel 10 om
bekämpning av diskriminering.
Enligt artikel 15 i EUF-fördraget, som innehåller en bestämmelse från det tidigare
Nicefördraget, ska varje fysisk eller juridisk person i en medlemsstat ha rätt till tillgång till
unionens institutioners, organs och byråers handlingar. Detsamma gäller för artikel 16 i EUF-
fördraget om rätten till skydd av personuppgifter.

RESULTAT

A. EU-domstolens rättspraxis
EU-domstolen har sedan länge framhållit att varje individs grundläggande rättigheter
måste respekteras. Genom domstolens viktiga rättspraxis införs normer för skyddet som
bygger på flera rättskällor: bestämmelserna i fördraget (däribland EU-stadgan om de
grundläggande rättigheterna), internationella konventioner som det hänvisas till i fördragen
(däribland Europakonventionen och 1951 års Genèvekonvention angående flyktingars
rättsliga ställning), de grundläggande rättigheterna enligt medlemsstaternas gemensamma
konstitutionella traditioner samt internationella rättsliga instrument som medlemsstaterna och/
eller EU har anslutit sig till.
EU-domstolen undersöker om unionslagstiftningen är förenlig med de grundläggande
rättigheterna men också om nationella åtgärder som vidtagits inom ramen för, eller för att
tillämpa, EU-lagstiftningen är förenliga med dessa rättigheter.
Domstolens rättspraxis har huvudsakligen utvecklats på grundval av förhandsavgöranden
(artikel 267 i EUF-fördraget).
B. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
Den 7 december 2000 proklamerades stadgan (se faktablad 1.1.6) av Europeiska kommissionen,
rådet och Europaparlamentet vid Europeiska rådets möte i Nice. 2007 bekräftades den på nytt
och ändrades, och sedan 2009 är den rättsligt bindande och har enligt artikel 6 i EU-fördraget
samma rättsliga värde som fördragen.
De rättigheter som fastställs i stadgan är inte nya: Stadgan innehåller ”etablerad lagstiftning”,
det vill säga att den i ett enda dokument för samman de grundläggande rättigheter som erkänns i
EU-fördragen, medlemsstaternas gemensamma konstitutionella principer, Europakonventionen
och unionens och Europarådets sociala stadgor. Huvudsyftet med dokumentet är emellertid
att lösa aktuella problem i samband med den nuvarande och framtida utvecklingen av
informationsteknik och genteknik, genom att fastställa rättigheter som skydd av personuppgifter
och rättigheter på det bioetiska området. Det uppfyller också dagens krav på en öppen och
opartisk EU-administration och införlivar rätten till goda styrelseformer och till tillgång till
EU-institutionernas administrativa handlingar, som summerar EU-domstolens rättspraxis på
området.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_1.1.6.pdf
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Stadgan konsoliderar alla personliga rättigheter i en gemensam text och omsätter på det
sättet principen om de grundläggande rättigheternas odelbarhet i praktiken. Den avskaffar den
distinktion som europeiska och internationella texter tidigare upprätthållit mellan å ena sidan
medborgerliga och politiska rättigheter och å andra sidan ekonomiska och sociala rättigheter,
och räknar upp alla rättigheterna utifrån de grundläggande principerna om mänsklig värdighet,
grundläggande friheter, jämlikhet, solidaritet, medborgarnas rättigheter och rättskipning.
Stadgan syftar endast till att skydda personers grundläggande rättigheter i anslutning till att
EU-institutionerna och medlemsstaterna omsätter EU:s fördrag i praktiken. I ett protokoll finns
undantagsbestämmelser för Storbritannien och Polen, men hur dessa bestämmelser ska tillämpas
är oklart.
C. Unionens anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
Denna konvention, som antogs av Europarådet 1950 och som har kompletterats med ett
antal protokoll, utgör ett viktigt dokument på området för de grundläggande rättigheterna.
Konventionen delas in i två delar: en avdelning om rättigheter och friheter som innehåller
17 artiklar och en avdelning där det beskrivs vilken funktion och vilka befogenheter som
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i Strasbourg har.
Europadomstolen har utarbetat en viktig rättspraxis som förtydligar de olika rättigheter som
ingår i konventionen, däribland rätten till liv (artikel 2), förbudet mot tortyr (artikel 3) samt
förbudet mot slaveri och tvångsarbete (artikel 4).
Unionen har som sådan inte anslutit sig till Europakonventionen – alla dess medlemsstater
är parter i konventionen, men enligt artikel 6.2 i EU-fördraget är unionen skyldig att ansluta
sig till Europakonventionen. Detta innebär att unionen – precis som alla medlemsstater gör i
dag – i fråga om respekt för de grundläggande rättigheterna ska underkastas en jurisdiktion
utanför unionen som är specialiserad på skyddet av de grundläggande rättigheterna, det
vill säga Europadomstolen. En sådan anslutning innebär bl.a. att unionsmedborgare – och
även tredjelandsmedborgare som befinner sig på unionens territorium – genom att åberopa
bestämmelser i Europakonventionen direkt kan vända sig till Europadomstolen för att bestrida
rättsakter som antas av unionen, på samma villkor som de kan när det gäller rättsakter som antas
i deras egen medlemsstat.
Förhandlingar pågår för närvarande mellan EU och Europarådet. I juli 2013 bad kommissionen
EU-domstolen om ett utlåtande om huruvida utkastet till anslutningsavtal är förenligt med
fördragen. Den 18 december 2014 fastslog EU-domstolen att det utkast till anslutningsfördrag
som förhandlats fram av EU och Europadomstolen inte var förenligt med EU-lagstiftningen
(yttrande 2/13).
D. Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Byrån efterträder Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, som
inrättades 1997 och vars viktigaste mål var att ge unionen och medlemsstaterna objektiv,
tillförlitlig och jämförbar information på europeisk nivå om rasism, främlingsfientlighet och
antisemitism, för att hjälpa dem att vidta åtgärder och välja de lämpligaste insatserna. Byrån
inrättades genom en rådsförordning i februari 2007[1]. Den inledde sin verksamhet i mars 2007
och har sitt säte i Wien. Byråns uppgift är att ge EU:s institutioner och medlemsstaterna stöd
och expertis i fråga om de grundläggande rättigheterna. Byrån har inte behörighet att behandla
enskilda klagomål och har inte beslutanderätt i lagstiftningsfrågor. Den får inte heller övervaka
läget för de grundläggande rättigheterna i medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 7

[1]Förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 (EGT L 53, 22.2.2007).
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i EU-fördraget. En flerårig ram på fem år fastställer inom vilka områden byrån ska verka.
Byråns uppgifter inbegriper särskilt insamling, analys, spridning och utvärdering av relevanta
uppgifter och data, genomförande av forskning och vetenskapliga undersökningar, förberedande
studier och genomförbarhetsstudier, offentliggörande av en årsrapport om de grundläggande
rättigheterna samt tematiska rapporter.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

A. Allmänt
Parlamentet har alltid lagt stor vikt vid respekten för grundläggande rättigheter i unionen. På
grundval av ett betänkande från parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt
rättsliga och inrikes frågor har parlamentet varje år sedan 1993 fört en debatt och utarbetat en
resolution om detta ämne. Dessutom har parlamentet antagit ett flertal resolutioner som tar upp
frågor om just skyddet av grundläggande rättigheter i medlemsstaterna.
B. Särskilda insatser
Parlamentet har ansett det särskilt viktigt att kodifiera de grundläggande rättigheterna i ett
rättsligt bindande dokument. Parlamentet tog initiativ till den principförklaring om att definiera
grundläggande rättigheter som unionens tre politiska institutioner (kommissionen, rådet och
parlamentet) godkände den 5 april 1977 och utvidgade 1989. År 1994 upprättade parlamentet
en förteckning över de grundläggande rättigheter som unionen säkrar, och lade särskild vikt vid
utarbetandet av stadgan genom att göra den till en av sina ”konstitutionella prioriteringar” och
genom att formulera krav, i synnerhet att stadgan
— ska ha rättsligt fullt bindande verkan genom att införlivas med unionens fördrag (man

menade att en stadga som bara utgör en icke bindande förklaring och som inskränker sig till
att räkna upp existerande rättigheter skulle svika medborgarnas förväntningar); parlamentet
krävde därför att stadgan skulle införlivas med Nicefördraget och därefter med det nya
konstitutionella fördraget,

— ska erkänna de grundläggande rättigheternas odelbarhet, genom att tillämpningsområdet
för stadgan utvidgas till unionens alla institutioner och organ samt till alla politikområden,
inklusive de områden som faller inom den andra och tredje pelaren, inom ramen för de
behörigheter och funktioner som fördragen ger den.

Parlamentet har också regelbundet krävt att unionen ska ansluta sig till Europakonventionen
och framhållit att en sådan anslutning inte skulle överlappa den nuvarande, bindande stadgan.
Det har också vid flera tillfällen efterlyst inrättandet av en byrå för grundläggande rättigheter.
I två resolutioner från 2014 har parlamentet också efterlyst att det införs en
”Köpenhamnsmekanism”, det vill säga ett verktyg för att på ett effektivare sätt se till att
medlemsstaterna verkligen respekterar unionens grundläggande värden och uppfyller kraven
på demokrati och respekt för rättsstaten. Den 25 oktober 2016 antog parlamentet en resolution
med rekommendationer till kommissionen om inrättande av en EU-mekanism för demokrati,
rättsstatlighet och grundläggande rättigheter.
Sarah Sy
04/2017
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