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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.  understreger de fælles værdier, der er fastsat i artikel 2 i TEU, og som Den Europæiske 

Union er baseret på; 

2.  understreger, at Unionen bygger på fælles principper og på værdierne respekt for den 

menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt 

for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal; er 

af den opfattelse, at EU's institutioner og organer samt EU-medlemsstaterne bør 

fastholde og fungere som et forbillede ved reelt at opfylde deres forpligtelser og bevæge 

sig i retning af en konsensus og en fælles kultur, hvor retsstatsprincippet tolkes som en 

universel værdi i de 28 medlemsstater og i EU-institutionerne og anvendes af alle 

involverede parter på samme måde; 

3.  er af den opfattelse, at respekt for retsstatsprincippet er en forudsætning for beskyttelsen 

af de grundlæggende rettigheder og er af særlig betydning i EU, eftersom det også er en 

forudsætning for opretholdelsen af alle rettigheder og forpligtelser, der følger af 

traktaterne og folkeretten; 

4.  mener, at konklusionerne og udtalelserne fra Den Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder samt praksis ved Den Europæiske Unions Domstol udgør 

et godt grundlag for fortolkningen af artikel 2 i TEUF og af anvendelsesområdet for 

rettighederne i chartret om grundlæggende rettigheder; 

5.  minder om, at EU i henhold til artikel 6, stk. 2, i TEU er forpligtet til at tiltræde den 

europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder, og tilskynder derfor til, at der sker en sådan tiltrædelse; 

6.  bemærker, at nylige hændelser i nogle medlemsstater har vist, at der ikke bliver gjort en 

tilstrækkelig indsats for at forebygge manglende overholdelse af retsstatsprincippet og 

de grundlæggende værdier, fordi dette giver anledning til politiske problemer mellem 

medlemsstaterne, og fordi der mangler en hurtig og effektiv reaktion fra EU-

institutionernes side; 

7.  mener, at proceduren i artikel 7 i TEU er et instrument, der fungerer som sidste udvej, 

og som næppe vil blive udnyttet fuldt ud, fordi det er vanskeligt at få truffet en afgørelse 

på grund af kravet om enstemmighed i Det Europæiske Råd; bemærker, at EU ikke har 

nogen juridisk bindende mekanisme til regelmæssigt at overvåge, at medlemsstaterne og 

EU-institutionerne overholder EU's værdier og grundlæggende rettigheder; 

8.  understreger, at det er vigtigt, at Kommissionen har fastlagt en retlig ramme vedrørende 
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beskyttelsen af retsstatsprincippet i 20141, og at der er blevet indført en årlig dialog om 

retsstatsprincippet i Rådet for Almindelige Anliggender i december 2014; ser frem til en 

formulering af et fælles grundlag mellem disse forskellige mekanismer vedrørende 

retsstatsprincippet for at sikre, at de er effektive med hensyn til at sikre overholdelsen af 

de grundlæggende rettigheder og de demokratiske værdier i hele EU; opfordrer 

Kommissionen og Rådet til løbende at holde Parlamentet orienteret om disse spørgsmål; 

opfordrer imidlertid indtrængende alle EU-institutioner til at arbejde hen imod at 

indføre en bredere, integreret mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og 

grundlæggende rettigheder, der gælder for alle medlemsstaterne og EU-institutionerne; 

anbefaler derfor, at man vedtager en pagt for demokrati, retsstatsprincippet og 

grundlæggende rettigheder mellem borgere, regeringer og EU-institutioner, der vil give 

alle parter ejerskab;  

9.  anser det for vigtigt at fremme en konstant dialog og arbejde i retning af en stærk 

konsensus mellem EU og medlemsstaterne med henblik på at fremme og beskytte 

demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder for at beskytte de fælles 

værdier, som er indskrevet i traktaterne og i chartret om grundlæggende rettigheder på 

en fuldstændig gennemsigtig og objektiv måde; er overbevist om, at de grundlæggende 

rettigheder og værdier, som er indeholdt i EU-traktaterne og chartret, ikke må bringes i 

fare; 

10.  understreger den vigtige rolle, som Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter bør 

spille i forbindelse med registrering af fremskridt og overvågning af overholdelsen af 

EU's fælles værdier som nedfældet i artikel 2 i TEU; bemærker, at Europa-Parlamentet 

og de nationale parlamenter spiller en central rolle med hensyn til at opretholde den 

nødvendige løbende diskussion om at tilpasse den fælles konsensus i EU vedrørende 

demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder til forandringerne i vores 

samfund; mener, at gennemførelsen af disse værdier og principper også skal 

underbygges af en effektiv kontrol af, at de grundlæggende rettigheder, som er 

garanteret i chartret, overholdes; 

11.  anerkender den centrale rolle, som civilsamfundets organisationer spiller med hensyn til 

at fremme demokratiske værdier, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder; 

– at optage følgende henstillinger i bilaget til det beslutningsforslag, det vedtager: 

12.  anbefaler indførelse af en vidtspændende EU-mekanisme for demokrati, 

retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, der skal omfatte alle relevante parter; 

mener, at dette kunne indebære en mulig traktatændring med en langstrakt, men 

nødvendig procedure i lyset af de fælles bestræbelser for at beskytte EU's demokratiske 

principper, men at der forinden kan indføres en mekanisme inden for rammerne af de 

nugældende traktater, f.eks. ved hjælp af en interinstitutionel aftale, forudsat at en sådan 

mekanisme ikke undergraver eller rivaliserer med, men snarere supplerer og baner vejen 

for proceduren i artikel 7 i TEU; mener, at alle medlemsstater skal behandles på lige 

fod, og at der ikke må træffes beslutninger ud fra rent politiske hensyn; 

                                                 
1  Kommissionens meddelelse af 11. marts 2014 om "En ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet" 

(COM(2014)0158), 
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13.  minder om, at hvis EU fastsætter krav til, hvordan menneskerettigheder beskyttes og 

fremmes, i sine internationale aftaler, må EU ligeledes garantere, at dens institutioner og 

alle medlemsstater respekterer retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder; 

14.  opfordrer til en koordinering af indsatsen fra de forskellige EU-institutioners side og er 

af den opfattelse, at de uformelle trepartsmøder bør finde sted regelmæssigt for at sikre 

en sammenhængende EU-tilgang og etablere en fuldt ud konsensusbaseret 

arbejdsdefinition af menneskerettigheder, retsstatsprincippet og demokrati;  

15.  anbefaler, at der indgås en pagt med det formål at indføre en årlig politikcyklus 

vedrørende grundlæggende rettigheder som led i en flerårig struktureret dialog mellem 

alle berørte parter; foreslår i denne forbindelse, at Europa-Parlamentet og de nationale 

parlamenter afholder en årlig debat om respekten for demokrati, retsstatsprincippet og 

situationen for de grundlæggende rettigheder i EU; mener, at denne debat bør 

tilrettelægges på en sådan måde, at den kan omfatte fastsættelse af de benchmarks og 

mål, der skal nås, og give mulighed for at evaluere ændringer fra det ene år til det andet 

inden for rammerne af den eksisterende EU-konsensus om demokrati, 

retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder;   

16.  anbefaler, at der hvert år i hele EU afholdes en fælles parlamentarisk debat om de 

demokratiske principper, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder som led i 

en flerårig struktureret dialog mellem Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter, 

Kommissionen og Rådet, og at denne debat også inddrager civilsamfundet, Den 

Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Europarådet; 

17.  anbefaler, at den fælles parlamentariske debat i hele EU tilrettelægges på en sådan 

måde, at der kan fastsættes mål og gives mulighed for at registrere ændringer fra et år til 

et andet med mulighed for at melde tilbage om gennemførelsen af mål eller 

henstillinger; anbefaler ligeledes, at man fremskynder de relevante procedurer med 

henblik på at indføre sådanne muligheder, hvilket ikke blot vil bane vejen for en 

umiddelbar og effektiv overvågning af ændringerne fra år til år, men også sikre, at alle 

relevante parter overholder deres forpligtelser; 

18.  mener, at det er meget vigtigt, at det bliver muligt at indgive et beslutningsforslag til 

behandling i plenarforsamlingen som opfølgning på denne parlamentariske debat; 

19.  opfordrer Kommissionen og Rådet til hurtigst muligt at behandle de betænkeligheder, 

som Domstolen gav udtryk for i sin udtalelse 2/13, for at overholde forpligtelsen i 

artikel 6 i TEU til at tiltræde den europæiske konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. 
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