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GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER : EUROPAS HJÄRTEFRAGA

Föreliggande kampanjdokument har utarbetats av Europeiska fackliga samarbetsorganisationen och
plattformen för Europas sociala icke-statliga organisationer för att väcka en debatt bland våra
medlemmar. Vi har lanserat en gemensam kampanj som riktar sig till alla femton medlemsländer för att
engagera våra stödorganisationer och få deras åsikter så att vi kan presentera välgrundade förslag för
EU-konventet som skall utforma den Europeiska stadgan om grundläggande rättigheter.

De sociala implikationerna av den monetära unionens förverkligande och införandet av euron, har gjort
det ännu mer ängeläget att säkra grundläggande rättigheter på europeisk nivå. Vi anser att
grundläggande rättigheter är en förutsättning för upprättandet av en social union och för att kunna
säkra och utveckla Europas sociala modell. Införlivandet av grundläggande rättigheter är dessutom
mycket viktigt inom ramen för EUs framtida utvidgning. Respekten för grundläggande rättigheter är en
nödvändighet för att kunna förverkliga medborgarnas Europa.

Det är dags att ta till handling. En stadga som garanterar civila, sociala, ekonomiska, politiska och
kulturella rättigheter, kommer att fungera som en motvikt till den likgiltighet och skepsis som verkar
dominera. Det är på tiden att mänskliga ideal förs fram i den europeiska debatten.

Vissa menar att en ny stadga inte behövs eftersom vi redan har den Europeiska konventionen om
mänskliga rättigheter och Europas sociala stadga. Men dessa dokument är varken tillräckligt
omfattande eller tillräckligt tillämpliga på ett rättsligt plan för att garantera vittgående civila, politiska,
sociala och ekonomiska rättigheter. En EU-stadga om grundläggande rättigheter skulle för första
gången ge alla människor som bor i Europeiska unionen en gemensam ram som garanterar fullt
tillämpliga och vittomfattande rättigheter.

Detta kampanjdokument är inte avsett att vara en slutgiltig text. Syftet är att sprida information och
väcka en debatt. Under de kommande månaderna kommer vi att hålla konferenser, seminarier och
möten i alla medlemsländer för att diskutera vilka rättigheter som skall ingå i EUs stadga om
grundläggande rättigheter och hur dessa rättigheter skall införlivas i lagstiftningen.

Europas välstånd har byggts upp på vår förmåga att skapa en balans mellan behovet av
konkurrenskraft och behovet av ett samhälle som grundar sig på solidaritet och garanterar
grundläggande sociala rättigheter för alla människor. Denna balans håller på att undermineras av den
pågående globaliseringsprocessen och måste befästas genom att hela urvalet av civila, politiska,
sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter garanteras för alla. Det är på tiden att grundläggande
rättigheter blir en europeisk kärnfråga.
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INLEDNING

Vid EU-toppmötet i juni 1999 beslutades att en “stadga om grundläggande rättigheter” skall utarbetas
för Europa. Stödet för det europeiska integrationsprojektet hade äventyrats av de sociala effekterna i
samband med införandet av den gemensamma valutan och fullbordandet av den inre markanden.
Medborgarna hade tappat förtroende för Europa. Det var nu viktigt att åter hävda den sociala
dimensionen av den europeiska integrationen genom att understryka betydelsen av att skydda
grundläggande rättigheter på europeisk nivå.

En viktig fråga var den framtida stadgans karaktär. Skulle stadgan vara en enkel proklamation eller en
rad rättsligt bindande lagar avsedda att skydda och främja mänskliga rättigheter i unionen? Det rådde
delade uppfattningar bland EU-ledarna vid toppmötet, och man beslutade därför att skjuta upp denna
känsliga fråga om stadgans status till ett senare skede. I oktober samma år, vid mötet i finska Tampere,
beslutade Europeiska rådet att inrätta ett konvent bestående av nationella och europeiska
parlamentsledamöter och även regeringsrepresentanter för att utveckla stadgan om grundläggande
rättigheter.  

Konventdeltagarna kommer att sammanträda med jämna mellanrum under år 2000 och kommer även
att samråda med en rad olika människorättsorganisationer innan man sammanställer och fattar ett
beslut om stadgan i oktober 2000. Fördraget kommer sedan eventuellt att godkännas av
Europaparlamentet och Europeiska kommissionen före EU-toppmötet i december 2000, som skall äga
rum i franska Nice.

Stora framsteg har gjorts de senaste åren för att framhäva betydelsen av grundläggande rättigheter
inom unionen. I Amsterdamfördraget fastställs att “unionen bygger på principerna om frihet,
demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt på
rättsstatsprincipen, vilka principer är gemensamma för medlemsstaterna”.1 Fördraget anger
också att “Unionen skall som allmänna principer för gemenskapsrätten respektera de
grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november
1950, och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner”.2
Artikel 46 i Fördraget om Europeiska unionen (FEU), som tar upp EG-domstolens jurisdiktion, ger
denna domstol kompetens att pröva åtgärder som vidtas av EUs institutioner i förhållande till
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Amsterdamfördraget ålägger unionen att respektera Europeiska konventionen om mänskliga
rättigheter3 och ålägger även medlemsländerna att respektera “principerna om frihet, demokrati och
respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen”, vilka
utgör grunden för unionen.4

                                                          
1 Art 6.1   FEU
2 Art 6.2   FEU
3 Art 6.2   FEU
4 Art 6.1   FEU
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Amsterdamfördraget förordnar om ett politiskt istället för ett rättsligt åtgärdsförfarande i händelse av att
ett medlemsland skulle bryta mot unionens grundläggande principer.5 Artikel 7 ger rådet möjlighet att
upphäva vissa rättigheter för ett medlemsland, t.ex. rätten att rösta i rådet. EG-domstolen har endast
kompetens att döma i frågor som rör medlemsländernas respekt för grundläggande rättigheter i
förhållande till unionens och EU-institutionernas verksamhet.

Maastricht- och Amsterdamfördraget utgör viktiga framsteg när det gäller skyddandet av
grundläggande rättigheter inom unionen. De viktigaste bestämmelserna är bl.a. följande:

• Artikel 13 i Fördraget om Europeiska gemenskapen (FEG) rörande icke-diskriminering av individer
eller grupper p.g.a. kön, ras, etnisk bakgrund, religion, åsikter, handikapp, ålder eller sexuell
läggning.

• Införlivandet i fördragen av referenser till Gemenskapens stadga om arbetstagares grundläggande
sociala rättigheter och Europas sociala stadga (Turin, 1961). (Artikel 136 i FEG).

• Artikel 137 i FEG, som ger unionen kompetens att upprätta program för att bekämpa fattigdom och
social utslagning.

• Erkännandet av europeiskt medborgarskap och införandet av rättigheter – t.ex. fri rörlighet, rösträtt
i lokala och europeiska val samt petitionsrätt. (Artikel 17 - 22 i FEG).

Trots dessa framsteg så förutsätter den europeiska integrationsprocessen, mot bakgrund av
processens klara implikationer för mänskliga rättigheter, att ett reellt och effektivt skydd av
grundläggande rättigheter säkras för Europas medborgare och arbetstagare, och att dessa rättigheter
fastställs uttryckligen i en sammanhängande text.

Grundläggande rättigheter är en absolut nödvändighet för att kunna stärka Europeiska unionens
sociala dimension samt skydda och utveckla Europas sociala modell. Stadgans införlivande i fördragen
är av avgörande betydelse med tanke på unionens framtida utvidgning.

Europeiska unionen håller på att stärka sin roll som en av huvudaktörerna på den globala arenan.
Rådet, parlamentet och kommissionen påkallar regelbundet behovet av att främja mänskliga rättigheter
enligt de deklarationer, avtal och konventioner som upprättats av Förenta nationerna och dess
institutioner. Enligt Europeiska rådet måste Europa bli ett signalhorn för mänskliga rättigheter. Denna
respekt för grundläggande rättigheter måste bli en integrerad och sammanhängande del av Europeiska
unionens och medlemsländernas åtaganden och krav inom ramen för deras handel och förbindelser
med andra länder.

Mänskliga rättigheter är odelbara. Alla rättigheter, såväl civila, politiska, ekonomiska, sociala, kulturella
och fackliga rättigheter, bör införlivas i fördraget på ett bindande sätt. En EU-stadga om grundläggande
rättigheter, som begränsar sig till en högtidlig politisk deklaration, skulle inte uppfylla det nuvarande
behovet när det gäller målen för en europeisk uppbyggnad, unionens utvidgning och vår globala roll. I
detta samanhang är det mycket viktigt att stärka våra europeiska grannländers förtroende för att vi vid
sidan av den ekonomiska och monetära unionen tänker lägga lika stor vikt vid den europeiska
integrationens sociala dimension, nämligen att sätta individen i centrum.

Respekt för grundläggande rättigheter är en avgörande faktor för förverkligandet av
medborgarnas Europa.

                                                          
5Art 6.1   FEU
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EN STADGA OM GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER FÖR
EUROPA

1.           ALLMÄNNA PRINCIPER
Införlivandet av rättigheter i fördraget måste stämma överens med och vara subsidiärt till de
grundläggande rättigheter som fastställts i:

- FNs universella deklaration om mänskliga rättigheter (1948) och relevanta konventioner
(ICCPR och ICESCR,1966);

- Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (Europeiska rådet, 1950)
- Europas reviderade sociala stadga (Europarådet, 1996)
- Gemenskapens stadga om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter (Europeiska rådet,

1989)
- ILO-konventioner som åberopas i ILOs deklaration om grundläggande principer och rättigheter

på arbetsplatser (1998)
- FN-konventionen om eliminering av alla former av diskriminering av kvinnor (1979)
- FNs internationella konvention om barns rättigheter (1989)
- FN-konventionen om flyktingars rättsliga ställning (1951) och tillhörande protokoll (1967)

De allmänna principer som är gemensamma för alla medlemsländer avspeglar skyldigheterna som
länderna har åtagit sig inom ramen för dessa instrument, som formellt ålägger dem en rad förpliktelser.
Medlemsländerna och Europeiska unionen bör därför ha ett gemensamt ansvar för att övervaka
efterlevnaden av rättigheterna som ingår i dessa instrument .

Rättigheterna som kommer att ingå i fördraget skall garanteras i hela Europeiska unionen. De bör
betraktas som en lägsta skyddsnivå och bör följaktligen fungera som en minimigaranti. De får inte
användas för att underminera de rättigheter som redan finns på europeisk och nationell nivå, och som
grundar sig på antingen lagstiftning eller kollektivavtal. Stadgan får inte fastställa rättigheter som utgör
en tillbakagång i förhållande till de rättigheter som redan fastställts av FN och dess institutioner eller av
Europarådet. Rättigheterna får inte understiga den internationella standarden.

Rättigheterna som kommer att ingå i fördraget skall i princip vara tillgängliga för samtliga medborgare i
ett medlemsland, och även för medborgare från tredje land med uppehållstillstånd i ett EU-land.
Rättigheterna som kommer att gälla för andra individer som uppehåller sig inom EUs territorium, tas
upp i ett särskilt avsnitt i föreliggande dokument.

För att understryka de mänskliga rättigheternas odelbarhet i en anda av paneuropeisk politisk
tillnärmning, bör Europeiska unionen dessutom ansluta sig till Europeiska konventionen om mänskliga
rättigheter och dess tilläggsprotokoll, och även Europas reviderade sociala stadga.
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Rättsliga implikationer: implementering och jurisdiktion

Medlemsländerna bör vara skyldiga att övervaka efterlevnaden av alla rättigheter som kommer att ingå
i EU- och EG-fördragen på antingen individuell eller kollektiv basis, enligt följande principer:

a) Det rättsliga systemet i varje medlemsland skall ha kompetens att övervaka efterlevnaden av
grundläggande rättigheter som inte skyddas av någon särskild EU-bestämmelse. Detta utesluter
dock inte användandet av den politiska sanktionsmekanismen när det gäller allvarliga brott mot
mänskliga rättigheter.

b)  EG-domstolen skall ha kompetens − enligt befintliga förfaranden − när det gäller att övervaka
efterlevnaden av EU-bestämmelser på EU-nivå och implementeringen av såväl EU- som EG-
lagstiftning på nationell nivå.

c) EG-domstolen skall ha kompetens när det gäller gränsöverskridande rättigheter såsom fri rörlighet
och transnationella fackliga rättigheter.

EG-domstolen skall i sina rättsregler ta hänsyn till alla gällande praxis och rättsregler som etablerats av
andra kompetenta internationella organ inom FN, ILO och Europarådet, för att undvika att EG-
domstolen fäller utslag som kan sänka skyddsnivån som erbjuds.

Alla rättsfall rörande tolkningen och/eller implementeringen av dessa rättigheter, som prövas av
kompetenta organ som inrättats av andra internationella instrument för mänskliga rättigheter än EUs
instrument, kan ej omprövas eller överklagas i EG-domstolen.

EU kan vidta åtgärder för att främja medlemsländernas implementering av åtgärder för att uppnå och
säkra de bindande politiska mål och programatiska rättigheter, som anges i detta dokument.

Rådet måste efter tillbörligt samråd med andra europeiska institutioner, sociala partners och europeiska
icke-statliga organisationer, anta en femårsplan för implementeringen av programatiska sociala
rättigheter. Planen skall fastställa tidsramen för deadlines och ange förfaranden och mekanismer för
implementering. Kommissionen skall presentera ett utkast till denna plan för rådet inom ett år efter att
fördraget har ratificerats. Kommissionen kommer regelbundet att framlägga rapporter om utvecklingen
och en uppföljningsplan kommer att förberedas och antas vid slutet av den första femårsperioden.

2.           EXPLICITA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

2. 1 Civila och politiska rättigheter

De civila och politiska rättigheter som ingår i FNs universella deklaration om mänskliga rättigheter och
internationella konvention om civila och politiska rättigheter samt Europarådets europeiska
konventionen om mänskliga rättigheter, måste garanteras i hela Europeiska unionen.

Följande civila och politiska rättigheter skall vara tillgängliga för alla medborgare i Europeiska unionen
och även för medborgare från tredje land med uppehållstillstånd i ett EU-land:  
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• Ingen skall dömas till döden.
• Ingen skall utsättas för tortyr eller inhuman eller förnedrande behandling.
• Åsiktsfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet, informationsfrihet och äganderätt.
• Föreningsfrihet, representationsfrihet och handlingsfrihet på lokal, nationell och europeisk nivå.
• Rätten att leva och ha ett skyddat privatliv.
• Alla är lika inför lagen och skall förbehållslöst och utan diskriminering kunna utöva alla rättigheter

som anges i fördraget.
• Alla skall ha rätt att till lika behandling och lika möjligheter utan att diskrimineras p.g.a. kön,

social eller etnisk bakgrund, ras, religion, åsikter, handikapp, ålder eller sexuell läggning.

Rättigheter förenade med medborgarskap

Fördragen definierar en EU-medborgare som en person som har medborgarskap i ett medlemsland
och fastställer att EU-medborgarskap skall komplettera och inte ersätta nationellt medborgarskap (Art.
17, FEG).

Följande rättigheter måste garanteras:
• Alla medborgare har rätt att flytta, uppehålla sig fritt och arbeta i hela Europeiska unionen.
• Europeiskt medborgarskap innefattar även direkt och indirekt medverkan via Europas

representativa institutioner (Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén samt
Regionkommittén). Efter en laglig uppehållsperiod enligt gällande lagar, måste medborgare från
tredje land få rösträtt i lokala och europeiska val.

• Medborgerliga rättigheter förutsätter öppna beslutsförfaranden och informationsfrihet.
• Alla har rätt att få tillgång till och begära revidering av administrativa dokument och annan

relaterad dokumentation. (Undantag från denna regel måste lagstiftas).
• Rätten att inkomma med petition till Europaparlamentet.
• Den individuella och kollektiva rätten att ifrågasätta verksamhet och brister i Europas

institutioner, inklusive möjligheten att väcka åtal i domstolar.   

Fördraget bekräftar betydelsen av den sociala dialogen med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
såväl inom som mellan olika verksamhetssektor. Denna dialog kan också utvidgas till
gränsöverskridande avtal. Rätten till europeiska kollektivavtal måste nu etableras.

Rätten till samråd för europeiska icke-statliga organisationer måste få erkännande och leda till
upprättandet av en strukturerad civil dialog.

Rättigheter för medborgare från tredje land med uppehållstillstånd i ett EU-land

Medborgare från tredje land med uppehållstillstånd i ett EU-land, måste få rätt till samma behandling
som EU-medborgare när det gäller civila, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, bl.a.
fri rörlighet.

Europeiska unionen och medlemsländerna skall vidta samordande åtgärder för att bekämpa alla former
av diskriminering och säkra befrämjandet av lika behandling.
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Rättigheter för medborgare från tredje land utan uppehållstillstånd i ett EU-land

Unionen skall se till att rätten till asyl respekteras enligt Genèvekonventionen (1951) och tillhörande
protokoll (1967). Medlemsländerna måste vidta samordnade åtgärder för att säkra en fullständig
uppfyllelse av denna rättighet.

Alla som uppehåller sig i Europeiska unionen skall garanteras följande rättigheter utan att diskrimineras
p.g.a. kön, ras, social eller etnisk bakgrund, religion, åsikter, handikapp, ålder eller sexuell läggning:

• Rätten att leva och ha ett skyddat privatliv. Ingen skall dömas till döden. Ingen skall utsättas för
tortyr eller inhuman eller förnedrande behandling.

• Rätten till sjukvård samt rättslig och social hjälp (mat och boende).
• Rätten för barn i skolålder att få tillgång till utbildning, där de får samma behandling som

medborgarna i det land som de uppehåller sig i.
• Rätten till jämställdhet inför lagen, bl.a. att kunna få insyn i och förstå beslut som berör dem och

få tillgång till ett system för att överklaga beslut.
• Föreningsrätt och rätten att medverka i åtgärder som berör den.

2.2. Sociala och ekonomiska rättigheter

Följande sociala och ekonomiska rättigheter måste garanteras:

• Alla skall ha rätt till lika behandling och lika möjligheter i alla områden som berör liv och arbete,
oavsett kön, ras social eller etnisk bakgrund, religion, åsikter, handikapp, ålder och sexuell
läggning.

• Alla har rätt till socialt, rättsligt och ekonomiskt skydd.
• Rätten för alla individer, oavsett rättslig ställning, till en skälig minimiinkomst, som gör det möjligt

för individen och familjen att leva ett värdigt liv med förutsättningar för hälsa och välbefinnande.
• Rätten till socialt skydd vid arbetslöshet. 
• Rätten till social hjälp och sjukvård.
• Alla har rätt till ett privatliv och skyddade personuppgifter.
• Alla barn skall omfattas av rättigheterna som fastställts i Konventionen om barns rättigheter.

Alla barn har rätt till skyddad integritet och personlig utveckling och även rätt till säkerhet, utbildning och
hälsa. Europeiska unionen och medlemsländerna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att förbjuda
alla former av barnarbete som kan äventyra barns hälsa, säkerhet och moral, och skall även se till att
ILOs två konventioner rörande barnarbete respekteras (ILO 138 och ILO 182).

Rättigheter rörande arbete:

• Arbetstagare skall ha nationell och transnationell föreningsfrihet, rätt att förhandla om
kollektivavtal och rätt att vidta fackliga åtgärder, bl.a. rätten att genomföra transnationella
solidaritetsaktioner och strejker.

• Alla skall ha rätt att tjäna sitt uppehälle genom arbete, att fritt kunna välja yrke i hela Europeiska
unionen, med skäliga och tillfredställande arbetsförhållanden, och till arbetslöshetsskydd.
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• Alla skall ha rätt till lika lön för lika arbete utan diskriminering.

• Arbetstagare skall ha rätt till effektivt hälso- och säkerhetsskydd på arbetet.

• Arbetstagare skall ha rätt till information, samråd och medbestämmande på arbetet, på alla
nivåer och på såväl nationell som transnationell nivå.

Politiska beslut, program och åtgärder måste implementeras för att säkra tillgången till dessa direkta
sociala rättigheter.
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3.           BINDANDE POLITISKA MÅL (PROGRAMATISKA RÄTTIGHETER)

Programatiska rättigheter är de rättigheter som är beroende av implementeringen av politiska program.
Dessa rättigheter kräver lämpliga politiska beslut, program och åtgärder för att säkra att de förs fram,
verkställs och blir effektiva och tillgängliga för alla.

Följande programatiska rättigheter skall garanteras:

• Rätten till arbete och heltidsanställning måste säkras med gemensamma åtgärder mellan
Europeiska unionen och dess medlemsländer.

• Rätten till skydd mot godtyckligt avskedande.
• Rätten till utbildning och livslångt lärande.
• Rätten att välja utbildningssystem skall garanteras i hela Europeiska unionen.
• Rätten till likvärdiga diplom.
• Rätten till effektivt socialt skydd och hälsovård.
• Rätten till anständigt boende.
• Rätten för handikappade till program och åtgärder för att främja deras integrering i samhället och

arbetslivet.
• Rätten för äldre att leva ett anständigt liv med skälig inkomst, vårdgaranti och socialt skydd.   
• Arbetstagares rätt till en anständig levnadsstandard när de går i pension.
• Rätten till en fastställd minimipension som omprövas regelbundet.
• Rätten för individer och familjer till skydd mot fattigdom och social utslagning.
• Rätten för alla människor, som medlemmar i samhället, att ha ekonomiska, sociala och kulturella

rättigheter som en grundförutsättning för värdighet och personlig utveckling.
• Konsumenters rättigheter (rättvis kreditgivning, finansiella tjänster, allmännyttiga tjänster samt

hälsosamma och miljövänliga produkter).
• Medborgares rätt till information och samråd på relevant beslutsnivå (europeisk, nationell eller lokal

nivå) rörande frågor inom hälsovård, lokalplanering och -förvaltning, miljö och livskvalitet.
• Rätten till allmännyttiga tjänster utan diskriminering.

Rådet måste efter tillbörligt samråd med andra europeiska institutioner, sociala partners och europeiska
icke-statliga organisationer, anta en femårsplan för implementeringen av programatiska sociala
rättigheter. Planen skall fastställa tidsramen för deadlines och ange förfaranden och mekanismer för
implementering. Kommissionen skall presentera ett utkast till denna plan för rådet inom ett år efter att
fördraget har ratificerats. Kommissionen kommer regelbundet att framlägga rapporter om utvecklingen
och en uppföljningsplan kommer att förberedas och antas vid slutet av den första femårsperioden.
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4.           RÄTTIGHETER INOM RAMEN FÖR UNIONENS UTRIKESPOLITIK

I fördragen fastställs att ett av målen för unionens och gemenskapens utrikespolitik är att “utveckla och
stärka demokrati och rättsstatsprincipen, och även respekten för mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter”.6 Unionens utrikespolitik skall följa utrikespolitiken som fastställts för
gemenskapen i artikel 177 och 178 (FEG), och måste därför främja de grundläggande rättigheter som
ingår i instrumenten för Förenta Nationerna och andra kompetenta organisationer.

I detta syfte skall avtalen mellan unionen och tredje länder innehålla en klausul som kräver att
grundläggande rättigheter respekteras enligt beskrivningen i framför allt den Universella deklarationen
om mänskliga rättigheter och ILOs deklaration om grundläggande sociala rättigheter. Denna klausul
skall också fungera som en bindande referens i internationella relationer och i förhandlingar inom
multilaterala institutioner som omfattar Europeiska unionen och Europeiska gemenskapen.

Unionen skall stödja sig på de sociala garantier som ingår i det allmänna preferenssystemet för att
främja avskaffandet av tvångsarbete och de värsta former av barnarbete i tredje länder. I detta
sammanhang skall unionen också främja ILOs centrala konventioner rörande föreningsrätt,
kollektivavtal, barnarbete, slavarbete, tvångsarbete, diskriminering och lika lön.

Unionen skall se till att medlemsländerna och kandidatländerna ratificerar och implementerar
Europarådets instrument rörande grundläggande rättigheter (Europeiska konventionen om mänskliga
rättigheter och Europas reviderade sociala stadga) och även de internationella normer som anges i de
allmänna principer I detta dokument. Unionen skall stödja framväxten och befästandet av ett civilt
samhälle i kandidatländerna.

* * *

                                                          
6 Art 11 EUT & Arts 177 and 178 ECT


