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FÖRSLAG 

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 

samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 

resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet påpekar att det är nödvändigt att fortsätta att främja och stärka skyddet 

för och den fullständiga utvecklingen av de grundläggande rättigheterna i enlighet med 

fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och, mer 

specifikt, att se till att de EU-värden som anges i artikel 2 och alla relevanta artiklar i EU-

fördraget respekteras och främjas av EU och dess institutioner och samtliga 

medlemsstater. EU-institutionerna bör gå i spetsen för denna strävan, och 

medlemsstaterna bör föregå med gott exempel när det gäller att genomföra dessa 

skyldigheter på ett ändamålsenligt sätt. 

2. Europaparlamentet betonar att EU:s anslutning till europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) i hög 

grad bidrar till att skydda de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som 

tillkommer unionsmedborgarna och som finns i medlemsstaterna. Parlamentet har tagit del 

av yttrande 2/13 från Europeiska unionens domstol, i vilket domstolen slog fast att 

förslaget till avtal om unionens anslutning till Europakonventionen inte var förenligt med 

EU-lagstiftningen. Kommissionen och rådet uppmanas att snarast ta itu med de problem 

som domstolen tagit upp, så att skyldigheten att ansluta sig till Europakonventionen i 

enlighet med artikel 6.2 i EU-fördraget uppfylls till fullo, och att så snart som möjligt 

återuppta förhandlingarna på ett sätt som tillför ett mervärde till skyddet av rättigheter 

inom EU. 

3. Europaparlamentet påpekar att alla lagstiftningsförslag, inklusive internationella avtal och 

generellt sett all EU-politik, bör granskas, så att det finns överensstämmelse med stadgan 

om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna och kommissionen uppmanas att se 

till att all EU-lagstiftning, särskilt de program för ekonomisk och finansiell anpassning 

som har inverkat negativt på levnadsvillkoren för många människor, konsekvent 

genomförs i enlighet med stadgan om de grundläggande rättigheterna och den europeiska 

sociala stadgan (artikel 151 i EUF-fördraget), särskilt när det gäller skyddet av 

ekonomiska och sociala rättigheter. 

4. Europaparlamentet anser att rättighetsöverträdelser, missbruk och bristande jämlikhet i 

medlemsstaterna undergräver demokratin, rättsstatsprincipen och medborgarnas 

förtroende för EU-institutionerna. Parlamentet är den enda direktvalda institution som 

granskar lagstiftningsförslagen och de politiska åtgärderna för att se till att de är förenliga 

med stadgan. EU-lagstiftaren uppmanas att främja EU:s värden i enlighet med artikel 3 i 

EU-fördraget och särskilt integration och jämställdhet i enlighet med artiklarna 8, 9 och 

10 i EUF-fördraget.  

5. Europaparlamentet påminner om att det inom det här området är mer angeläget än 

någonsin att se till att det råder enhetlighet mellan de inre och yttre aspekterna, inklusive 

de internationella avtalen, i samband med skyddet och främjandet av de mänskliga 

rättigheterna i EU, och betonar att lagstiftningen och politiken när det gäller säkerhet och 
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rättvisa och den externa dimensionen av unionens politik bör vara förenlig med stadgan 

om de grundläggande rättigheterna och Europakonventionen, eftersom målet för politiken 

för säkerhet och rättvisa måste vara att säkerställa och skydda friheten och de 

grundläggande rättigheterna. 

6. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att i alla medlemsstater säkerställa ett 

effektivt och enhetligt skydd av rättsstatsprincipen och se till att överträdelser av 

grundläggande rättigheter förebyggs. Parlamentet erkänner att rättsstatsprincipen spelar en 

viktig roll för att förhindra överträdelser av grundläggande rättigheter. Parlamentet 

påminner om att grundläggande rättigheter ingår i EU:s värden och att artikel 7 i EU-

fördraget innehåller en mekanism för att bemöta en medlemsstat som allvarligt och 

ihållande åsidosätter eller klart och tydligt riskerar att allvarligt åsidosätta de värden som 

avses i artikel 2 i EU-fördraget. Artikel 7 bör tillämpas på ett enhetligt sätt i alla 

medlemsstater för att säkerställa likabehandling. 

7. Europaparlamentet välkomnar därför dels kommissionens rambestämmelser av den 11 

mars 2014 om en ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen, dels rådets (allmänna 

frågor) beslut av den 16 december 2014 om att inleda en kontinuerlig dialog om 

situationen för rättsstatsprincipen i EU mellan medlemsstaterna i rådet, eftersom båda 

mekanismerna bör tillämpas innan ett förfarande enligt artikel 7 i EU-fördraget inleds. 

Kommissionen och rådet uppmanas att regelbundet informera parlamentet. 

8. Europaparlamentet framhåller dock samtidigt de stora hindren för genomförandet, och 

påpekar framför allt att det formella fastställandet av att det föreligger ett allvarligt och 

ihållande åsidosättande av unionens grundläggande värden i en medlemsstat i enlighet 

med artikel 7.2 i EU-fördraget kräver enhällighet i rådet. 

9. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU-institutionerna och medlemsstaterna att 

inrätta ytterligare en mekanism för att effektivt kontrollera att de grundläggande 

rättigheterna och rättsstatsprincipen respekteras i medlemsstaterna. Utan att påverka 

befintliga mekanismer vid allvarliga och ihållande överträdelser, bör detta alternativa 

förslag 

 a)  utöka mandatet för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, så att det i byråns 

ansvarsområde också ingår att övervaka situationen för de grundläggande rättigheterna 

och rättsstatsprincipen i varje medlemsstat, både inom och utöver tillämpningen av 

EU-lagstiftningen, och så att den kan offentliggöra information om en medlemstats 

överträdelse av de grundläggande rättigheterna, 

 b)  göra det möjligt för kommissionen att, på grundval av slutsatserna i rapporterna från 

byrån för grundläggande rättigheter, inleda överträdelseförfaranden för överträdelser 

av artikel 2 i EU-fördraget för att på ett effektivt sätt säkerställa en hög skyddsnivå för 

de grundläggande rättigheterna inom medlemsstaterna. 

10. Europaparlamentet understryker vikten av samarbete mellan EU-institutionerna och de 

nationella parlamenten och mellan dessa organ och Europarådet och andra organisationer. 

Parlamentet framhåller att skyddet av minoriteters rättigheter är en grundläggande 

demokratisk princip och beklagar djupt alla former av diskriminering av minoriteter och 

utsatta människor och folkslag i enlighet med artikel 2 i EU-fördraget. Parlamentet har 
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tagit del av rådets beslut att övervaka människorättssituationen i EU. 

11. Europaparlamentet påminner om att det är helt avgörande att EU-lagstiftningen införlivas 

och genomförs i rätt tid och på rätt sätt, särskilt när den påverkar och utvecklar de 

grundläggande rättigheterna. 

12. Europaparlamentet framhåller behovet av att stärka den institutionella insynen, det 

demokratiska ansvarstagandet och öppenheten i EU och uppmanar eftertryckligen de 

behöriga EU-institutionerna och alla medlemsstater att 

 – öka sina insatser i syfte att snabbt se över förordning (EG) nr 1049/2001 om 

allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar i 

syfte att garantera största möjliga öppenhet och förenklade förfaranden för 

allmänhetens tillgång till information och handlingar; kommissionen uppmanas att i 

detta sammanhang återuppta lagstiftningsinitiativet till en europeisk rättsakt om 

tillgänglighet i form av ett övergripande instrument för att ge bättre skydd åt 

funktionshindrade och garantera att den berörda EU-politiken är samstämd, 

 – lägga fram en översyn av förordningen om det europeiska medborgarinitiativet 

(förordning (EU) nr 211/2011) under innevarande valperiod i syfte att förbättra 

funktionen och införliva ändringsförslag för att avlägsna eventuella administrativa, 

organisatoriska och ekonomiska hinder som leder till att alla EU-medborgare inte 

ordentligt kan utöva sitt demokratiska inflytande genom medborgarinitiativ i enlighet 

för fördragen; kommissionen uppmanas eftertryckligen att i sitt förslag föreskriva 

sådana bestämmelser som krävs för att se till att vissa grupper av medborgare, till 

exempel de som är blinda eller bor utomlands, inte hindras från att utöva sin rätt att 

stödja medborgarinitiativ, eftersom en sådan utestängning inskränker jämlikheten och 

engagemanget bland medborgarna, 

 – lägga fram en översyn av direktiv 93/109/EG om fastställande av närmare 

bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för 

unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare, i syfte 

att hjälpa unionsmedborgare som är bosatta i en annan medlemsstat är sin egen att 

delta i valet till Europaparlamentet i det land där de är bosatta; medlemsstaterna 

uppmanas att se till att alla medborgare, även de som bor utanför EU, kan rösta i EU-

valet, i första hand genom att genomföra en informationskampanj i god tid före valet, 

 – vederbörligen beakta den ökande andel av befolkningen som är helt fråntagen sin 

rösträtt när det gäller nationella val eftersom dessa människor inte kan rösta vare sig i 

hemlandet eller i det land där de är bosatta. 
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