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FORSLAG 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og 

Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 

i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. påpeger, at det er nødvendigt at vedblive med at fremme og styrke beskyttelsen af de 

grundlæggende rettigheder og deres fulde udfoldelse i overensstemmelse med traktaterne 

og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og – mere specifikt – at 

sikre, at Den Europæiske Unions værdier som fastlagt i artikel 2 og alle relevante artikler i 

EU-traktaten overholdes og fremmes af EU, af EU's institutioner og af medlemsstaterne; 

understreger, at EU-institutionerne bør gå i spidsen for disse bestræbelser, og at 

medlemsstaterne bør opføre sig eksemplarisk i forbindelse med den effektive 

gennemførelse af disse forpligtelser; 

2. understreger, at Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til 

beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK) 

bidrager betydeligt til at sikre menneskerettighederne og de grundlæggende 

frihedsrettigheder for EU-borgerne og medlemsstaterne; noterer sig EU-Domstolens 

udtalelse 2/13, hvori den fastslog, at udkastet til aftale om EU’s tiltrædelse af EMRK ikke 

var foreneligt med EU-retten; opfordrer Kommissionen og Rådet til så hurtigt som muligt 

at tage hånd om de problemstillinger, som Domstolen har rejst, med henblik på at opfylde 

forpligtelsen til at tiltræde EMRK som fastsat i EU-traktatens artikel 6, stk. 2, og 

genoptage forhandlingerne så hurtigt som muligt på en måde, som tilfører merværdi til 

beskyttelsen af rettigheder i EU; 

3. henleder opmærksomheden på, at alle forslag til retsakter, herunder internationale aftaler 

og alle EU’s politikker generelt, bør undersøges for at sikre, at de er i overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; opfordrer 

medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at alle EU-retsakter, navnlig det 

økonomiske og finansielle tilpasningsprogram, som har haft en negativ indvirkning på 

levevilkårene for mange mennesker, løbende gennemføres i overensstemmelse med Den 

Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske socialpagt 

(artikel 151 TEUF), især med hensyn til beskyttelsen af økonomiske og sociale 

rettigheder; 

4. mener, at brud på rettigheder, krænkelser og uligheder i medlemsstaterne undergraver 

demokratiet og retsstaten samt borgernes tillid til Den Europæiske Unions institutioner; 

fremhæver den rolle, der tilkommer Parlamentet som eneste direkte valgte institution, med 

at behandle lovforslag og politikker for at sikre, at de er i overensstemmelse med chartret; 

opfordrer EU's lovgiver til at fremme EU's værdier som krævet i artikel 3 TEU og navnlig 

inklusion og lighed som krævet i artikel 8, 9 og 10 TEU;  

5. minder om, at det mere end nogensinde på dette område er nødvendigt at sikre 

overensstemmelse mellem de interne og eksterne aspekter, herunder internationale aftaler, 

af beskyttelse og fremme af menneskerettighederne i Den Europæiske Union, og 

understreger, at lovgivning og politisk beslutningstagning på sikkerheds- og retsområdet 

og den eksterne dimension af EU’s politikker skal være i overensstemmelse med charteret 
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om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention, fordi 

formålet med sikkerheds- og retspolitikkerne må være at beskytte friheden og de 

grundlæggende rettigheder; 

6. understreger betydningen af, at der i alle medlemsstater sikres effektiv og konsekvent 

beskyttelse af retsstatsprincippet og forebyggelse af overtrædelser af de grundlæggende 

rettigheder, og anerkender, at retsstatsprincippet spiller en central rolle i forebyggelsen af 

krænkelser af de grundlæggende rettigheder; minder om, at de grundlæggende rettigheder 

er en integrerende del af EU's værdier, og at EU-traktatens artikel 7 indeholder en 

mekanisme til at håndtere en medlemsstats vedvarende overtrædelser eller klar fare for 

alvorlige overtrædelser af de grundlæggende rettigheder, der er nævnt i artikel 2 i TEU, og 

fremhæver, at artikel 7 bør anvendes ensartet i alle medlemsstater for at sikre 

ligebehandling; 

7. glæder sig derfor over de rammebestemmelser, som Kommissionen vedtog den 11. marts 

2014 om en ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet, og beslutningen fra 

Rådet (almindelige anliggender) af 16. december 2014 om oprettelse af en løbende dialog 

om retsstatsprincippet i EU mellem medlemsstaterne i Rådet, da begge mekanismer bør 

anvendes forud for indledningen af proceduren i artikel 7 i TEU, og opfordrer 

Kommissionen og Rådet til regelmæssigt at holde Parlamentet underrettet; 

8. påpeger dog samtidig de betydelige hindringer for dens gennemførelse, navnlig at der for 

at kunne fastslå formelt, at der foreligger en grov og vedvarende overtrædelse af EU's 

grundlæggende værdier i en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i TEU, 

kræves enstemmighed i Rådet; 

9. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at indføre en supplerende mekanisme 

til effektiv overvågning af, at de grundlæggende rettigheder og retsstaten respekteres i 

medlemsstaterne; mener, at det forslåede alternativ med forbehold for eksisterende 

mekanismer, som allerede findes for tilfælde af alvorlige og vedvarende overtrædelser, 

bør: 

 a)  udvide mandatet for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder til at omfatte 

overvågning af grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet i alle medlemsstater, 

både inden for og uden for anvendelsen af EU-retten, og for at gøre det muligt at 

offentliggøre oplysninger om en overtrædelse af grundlæggende rettigheder i en 

medlemsstat 

 b)  give Kommissionen mulighed for på grundlag af resultaterne af rapporterne fra 

Agenturet for Grundlæggende Rettigheder at indlede overtrædelsesprocedurer i 

henhold til artikel 2 i TEU med henblik på at sikre en høj grad af beskyttelse af de 

grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne; 

10. understreger betydningen af samarbejde mellem EU-institutionerne og de nationale 

parlamenter samt mellem disse organer og Europarådet og andre organisationer; 

understreger, at beskyttelsen af mindretalsrettigheder er et grundlæggende demokratisk 

princip, og beklager alle former for forskelsbehandling af mindretal og udsatte personer 

og samfund, som er anført i artikel 2 TEU, og noterer sig Rådets beslutning om at 

overvåge menneskerettighedssituationen i Den Europæiske Union; 
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11. minder om den afgørende betydning af en rettidig og korrekt inkorporering og 

gennemførelse af EU-lovgivningen, navnlig når den påvirker og udvikler de 

grundlæggende rettigheder; 

12. understreger behovet for at styrke institutionernes gennemsigtighed, demokratiske 

ansvarlighed og åbenhed i EU og opfordrer indtrængende de kompetente EU-institutioner 

og samtlige medlemsstater til at: 

 – intensivere deres indsats med henblik på en omgående revision af forordning (EF) nr. 

1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens 

dokumenter med henblik på at sikre størst mulig gennemsigtighed og forenklede 

procedurer for offentlig adgang til oplysninger og dokumenter; opfordrer 

Kommissionen til i denne forbindelse at genoptage lovgivningsinitiativet om 

tilgængelighed i form af et horisontalt instrument, der kan fremme beskyttelsen af 

handicappede, og sikre, at alle EU-politikker er konsekvente i denne henseende 

 – forelægge en revision af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer inden for 

denne valgperiode med henblik på at forbedre dens funktionsmåde og gennemføre 

ændringer for at fjerne alle administrative, organisatoriske og finansielle hindringer, 

som gør, at ikke alle europæiske borgere rent faktisk kan udøve deres demokratiske 

indflydelse gennem det europæiske borgerinitiativ som fastsat i traktaterne; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til i sit forslag at medtage de nødvendige bestemmelser 

for at sætte en stopper for, at bestemte grupper af borgere, f.eks. dem, der er blinde 

eller bor i udlandet, forhindres i at udøve deres ret til at støtte borgerinitiativer, da en 

sådan udelukkelse begrænser ligestilling og engagement blandt borgerne 

 – forelægge en revision af direktiv 93/109/EF om fastsættelse af de nærmere regler for 

valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har 

bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, med henblik på at hjælpe EU-

borgere, der er bosiddende i en anden stat end deres egen, med at deltage i valg til 

Europa-Parlamentet i deres bopælsland; opfordrer medlemsstaterne til at give alle 

deres borgere, herunder dem, der bor uden for EU, mulighed for at stemme ved valget 

til Europa-Parlamentet, navnlig ved hjælp af en oplysningskampagne, der 

gennemføres i god tid 

 – tage behørigt hensyn til det voksende befolkningssegment, som helt er frataget 

stemmeretten i forbindelse med nationale valg, fordi de hverken kan stemme i deres 

hjemland eller deres bopælsland. 
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