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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 
i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 
artikel 44 og 51,

– der henviser til undersøgelsen med titlen "The interpretation of Article 51 of the EU 
Charter of Fundamental Rights: the Dilemma of Stricter or Broader Application of the 
Charter to National Measures" (Fortolkning af artikel 51 i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder: Dilemmaet om en strengere eller bredere anvendelse af 
chartret i forbindelse med nationale foranstaltninger), Generaldirektoratet for Interne 
Politikker, Temaafdeling C, februar 2016,

– der henviser til Parlamentets beslutning om oprettelse af en EU-mekanisme for 
demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder1 af 25. oktober 2016, 
navnlig punkt 20,

– der henviser til sin beslutning af 16. februar 2017 om mulige udviklingstendenser og 
justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur2, navnlig punkt 
45,

A. der henviser til, at artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) anerkender de 
rettigheder, friheder og principper, der findes i Unionens charter om grundlæggende 
rettigheder af 7. december 2000, som tilpasset den 12. december 2007 i Strasbourg, der 
har samme juridiske værdi som traktaterne;

B. der henviser til, at i henhold til chartrets artikel 51 rettes dens bestemmelser bl.a. til 
Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer; der henviser til, at chartrets 
bestemmelser ifølge artikel 51, stk. 1, kun er rettet til medlemsstaterne "når de 
gennemfører EU-retten";

C. der henviser til, at det i henhold til artikel 51, stk. 1, også foreskrives, at Unionens 
institutioner og organer "fremmer anvendelsen" af chartret; understreger, at chartret 
ikke blot er en samling af forbud, men at det også bør betragtes som et værktøj til at 
træffe foranstaltninger til sikring af en effektiv overholdelse af bestemmelserne deri;

D. der henviser til, at artikel 6 i TEU også understreger, at de grundlæggende rettigheder, 
således som de garanteres ved den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK), 
skal udgøre generelle principper i EU-retten;

E. der henviser til, at artikel 151 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) henviser til grundlæggende sociale rettigheder som dem, der er fastsat i den 
europæiske socialpagt;

                                               
1 EUT C 215 af 19.6.2018, s. 162.
2 EUT C 252 af 18.7.2018, s. 201.
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F. der henviser til, at dens undersøgelse fra november 2017 om gennemførelsen af chartret 
om grundlæggende rettigheder inden for EU's institutionelle rammer1 bl.a. tager hensyn 
til chartrets relevans for Kommissionens aktiviteter i henhold til traktaten om oprettelse 
af den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM-traktaten) og inden for rammerne af det 
europæiske semester; der henviser til, at der ikke er meget fokus på chartrets sociale 
rettigheder i Unionens økonomiske styring; der henviser til, at disse rettigheder skal 
betragtes som egentlige grundlæggende rettigheder;

G. der henviser til, at Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder 
(FRA) har fremsat en række henstillinger med henblik på en effektiv gennemførelse af 
chartret om grundlæggende rettigheder i sine udtalelser om "bedre adgang til retsmidler 
på områderne erhvervsliv og menneskerettigheder på EU-plan"2 og om "udfordringer og 
muligheder for gennemførelse af chartret om grundlæggende rettigheder"3;

1. erklærer, at chartret om grundlæggende rettigheder skal finde anvendelse under fuld 
overholdelse af EMRK, samtidig med at betydningen af den europæiske socialpagt og 
den europæiske søjle for sociale rettigheder anerkendes, og opfordrer Kommissionen til 
at fremskynde proceduren for EU's tiltrædelse af EMRK og til at prioritere en 
undersøgelse af muligheden for, at EU kan tiltræde den europæiske socialpagt;

2. opfordrer indtrængende Kommissionen til at præcisere anvendelsesområdet for artikel 
51 i chartret om grundlæggende rettigheder, idet forskellige fortolkninger og praksisser 
øger forvirringen og gør anvendelsen af chartret uklar og utilfredsstillende4;

3. opfordrer Kommissionen til at tilbyde EU's medlemsstater vejledning om, hvordan de 
bør tage højde for grundlæggende rettigheder, når de gennemfører EU-retten;

4. understreger, at artikel 51, stk. 1, i chartret opfordrer til fremme af de deri fastsatte 
rettigheder og principper og henviser til forbindelsen mellem Unionens værdier og 
chartret samt Københavnskriterierne for tredjelandes tiltrædelse af Unionen; beklager, 
at EU hidtil ikke har rådet over en omfattende mekanisme til beskyttelse af demokratiet, 
retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder som anbefalet af Parlamentet i dets 
beslutning af 14. november 20185, der ville give mulighed for en systematisk screening 
af udviklingen i EU's institutioner og organer og i de medlemsstater, der opfordrer til 
handling for at beskytte og opfylde chartrets rettigheder, friheder og principper; foreslår 
navnlig, at de betingelser, der er fastsat i Københavnskriterierne vedrørende 
grundlæggende rettigheder, ikke blot anvendes én gang som tiltrædelsesbetingelser, 
men at medlemsstaterne skal vurderes med jævne mellemrum i forhold til dem;

5. bemærker med bekymring, at chartret om grundlæggende rettigheder kun finder 
anvendelse i medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten, og opfordrer de 
forskellige EU-institutioner til at overveje at udvide chartrets anvendelsesområde i 

                                               
1 "Gennemførelse af EU's charter om grundlæggende rettigheder inden for EU's institutionelle rammer", Europa-
Parlamentet, Generaldirektoratet for Interne Politikker, Temaafdeling C – Borgernes Rettigheder og 
Konstitutionelle Anliggender, november 2017.
2 FRA's udtalelse 1/2017 af 10. april 2017.
3 FRA's udtalelse 4/2018 af 24. september 2018.
4 Se f.eks. afsnit 2.3 i FRA's udtalelse 4/2018 af 24. september 2018.
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0456.
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forbindelse med den næste revision af traktaten;

6. opfordrer Kommissionen, de øvrige EU-institutioner og medlemsstaternes nationale og 
regionale regeringer til regelmæssigt at høre Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, 
når de grundlæggende rettigheder står på spil; opfordrer endvidere til inden for 
rammerne af det europæiske semester at indføre en obligatorisk vurdering og 
gennemgang af medlemsstaternes overholdelse af chartrets bestemmelser;

7. udtrykker bekymring over manglen på systematiske konsekvensanalyser af 
grundlæggende rettigheder forud for Kommissionens vedtagelse af dens 
lovgivningsforslag og opfordrer Kommissionen, Rådet og Parlamentet til at foretage 
uafhængige og omfattende kompatibilitetskontroller og konsekvensanalyser af de 
grundlæggende rettigheder for hvert enkelt lovgivningsforslag og dermed integrere de 
grundlæggende rettigheder på alle relevante politikområder;

8. opfordrer Kommissionen, Rådet og Parlamentet til at sørge for systematiske former for 
høring af organer og institutioner med ekspertise inden for menneskerettigheder i 
almindelighed og chartret om grundlæggende rettigheder i særdeleshed; henviser i 
denne forbindelse til Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og de relevante organer 
i Europarådet og i FN;

9. minder om, at Domstolen har fastslået1, at Kommissionen fuldt ud skal respektere 
chartret i forbindelse med de opgaver, den er blevet tildelt i henhold til ESM-traktaten, 
navnlig når det drejer sig om at undertegne aftalememoranda, og at det samme gælder 
de landespecifikke henstillinger inden for rammerne af det europæiske semester; 
opfordrer Kommissionen til systematisk at integrere konsekvensanalyser vedrørende 
grundlæggende rettigheder i den socioøkonomiske styring i EU med særligt fokus på 
kompatibilitet med de sociale bestemmelser i chartret;

10. påpeger, at smuthuller i forbindelse med medlemsstaternes gennemførelse og korrekte 
anvendelse af EU-retten i de nationale lovgivninger kan have reelle indvirkninger på 
udnyttelsen af EU's grundlæggende rettigheder; minder i denne forbindelse om 
Kommissionens rolle som traktaternes vogter og som sådan således i sidste ende – hvis 
ikke ligefrem den primære ansvarlige – ansvarlig for, når det er nødvendigt, at sikre de 
grundlæggende rettigheder ved hjælp af traktatbrudsprocedurer; opfordrer i den 
forbindelse til at udvise et mere beslutsomt lederskab med hensyn til at sikre en 
passende gennemførelse af EU-retten, navnlig hvad angår retten til miljøbeskyttelse i 
medfør af chartrets artikel 37, gennem mere omhyggelige, beslutsomme og grundige 
traktatbrudsprocedurer; minder om vigtigheden af straks at indføre og på korrekt vis 
gennemføre Århuskonventionens søjle om "adgang til klage og domstolsprøvelse";

11. understreger, at chartrets anvendelse også omfatter EU-agenturerne; fastslår derfor, at 
der i forbindelse med udarbejdelse eller revision af forordninger eller afgørelser, 
hvormed der oprettes agenturer, altid bør medtages en henvisning til nødvendigheden 
af, at agenturer inden for deres respektive mandater overholder chartret såvel som den 
internationale menneskerettighedslovgivning; opfordrer alle agenturer til at vedtage en 
strategi vedrørende grundlæggende rettigheder, herunder en adfærdskodeks for 

                                               
1 Domstolens dom (Store Afdeling) af 20. september 2016, Ledra Advertising Ltd m.fl. mod Europa-
Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB), ECLI:EU:C:2016:701.
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medarbejdere og en uafhængig mekanisme til konstatering og indberetning af 
overtrædelser af grundlæggende rettigheder; opfordrer navnlig Frontex og Det 
Europæiske Asylstøttekontor (EASO) til at overholde chartret fuldt ud, ikke kun i deres 
generelle politikker, men også i de daglige aktiviteter blandt grænse- og kystvagterne 
samt de asylofficerer, disse agenturer har fået tildelt;

12. opfordrer til, at vedtagelsesprocessen for EU's horisontale direktiv om 
ikkeforskelsbehandling1 afsluttes uden forsinkelse med henblik på at sikre yderligere 
grundlæggende rettigheder i Unionen gennem vedtagelse af konkret EU-lovgivning og 
dermed at undgå det nuværende indgreb i artikel 51;

13. minder om vigtigheden af nærhedsprincippet, og opfordrer samtidig medlemsstaterne til 
at anvende chartret i dets fulde omfang i overensstemmelse med EMRK og opfordrer til 
udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne og Unionen og dennes agenturer; 
minder om værdsættelsen af og opfordrer til en positiv fortolkning og gennemførelse af 
chartret blandt nationale dommere;

14. understreger, at chartret sandsynligvis er det vigtigste redskab til at forsvare, fremme og 
udnytte Unionens værdier gennem dets gennemførelse i specifikke politikker og 
politiske aktiviteter; understreger, at det er af afgørende betydning for EU at opretholde 
disse værdier i såvel sine eksterne som sine interne politikker ved at forbedre den 
dækning, som chartret yder sine borgere og indbyggere samt med hensyn til at huse 
flygtninge og modtage migranter;

15. understreger, at alle EU's institutioner, agenturer og organer, herunder Frontex, samt 
medlemsstaterne er fuldt ud bundet af bestemmelserne i chartret om grundlæggende 
rettigheder;

16. minder om, at både traktaterne og EU's charter om grundlæggende rettigheder 
omhandler beskyttelse af nationale mindretal og forskelsbehandling på grundlag af 
sprog; opfordrer til, at EU-institutionerne tager konkrete administrative skridt til at 
tilskynde de nationale regeringer til at finde bæredygtige løsninger og fremme en kultur 
med sproglig mangfoldighed i deres medlemsstater, som går ud over de officielle EU-
sprog; 

17. tilskynder til, at der oprettes og fremmes nationale menneskerettighedsinstitutioner, som 
bidrager til at sikre, at de grundlæggende rettigheder overholdes under udarbejdelsen og 
gennemførelsen af politikker og lovgivning og yder bistand til enkeltpersoner i konkrete 
sager;

18. erklærer, at der stadig er huller i adgangen til retsmidler for ofre for 
forretningsrelaterede overtrædelser af grundlæggende rettigheder i tredjelande, og 
opfordrer til at lade tilgængelige, billige og bureaukratisk let anvendelige mekanismer, 
der giver ofrene mulighed for at imødegå sådanne overtrædelser, når det pågældende 
selskab er etableret i EU, indgå i EU's aftaler med tredjelande, navnlig handels- og 
investeringsaftaler;

                                               
1 Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering (COM(2008)0426).
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19. understreger, at EU-borgerne har fået beføjelser gennem det europæiske borgerinitiativ, 
der blev indført med Lissabontraktaten og gennemført i 2012, og som giver EU-
borgerne ret til at indgive andragender til Kommissionen med henblik på at foreslå ny 
EU-lovgivning; bemærker, at der hidtil har været fire vellykkede initiativer, hvoraf tre 
har ført til ny lovgivning;

20. opfordrer Kommissionen til systematisk at gennemføre konsekvensanalyser for 
menneskerettigheder forud for indgåelse af eksterne aftaler, navnlig handelsaftaler;

21. understreger vigtigheden af, at der fastsættes de regler, der er nødvendige for at beskytte 
Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt 
angår retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder; støtter indførelsen af stærke og 
konsekvente bestemmelser om grundlæggende rettigheder i de operationelle tekster til 
udkast til forordninger om oprettelse af EU-fonde.

22. fordømmer Polens hidtil usete og isolerede beslutning om at gå imod Rådets 
konklusioner om anvendelsen af charteret om grundlæggende rettigheder på 
justitsministrenes møde i Luxembourg den 11. oktober 2018;

23. minder om den politiske aftale mellem de store EU-institutioner og medlemsstaterne om 
EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention; mener, at 
gennemførelsen af processen vil indføre yderligere garantier for Unionens borgeres og 
indbyggeres grundlæggende rettigheder; anmoder om, at der tages de nødvendige skridt 
til i sidste ende at fjerne de retlige hindringer, der forhindrer afslutningen af aftalen om 
tiltrædelse.



PE629.460v02-00 8/9 AD\1173649DA.docx

DA

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse 10.1.2019

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

39
8
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, 
Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura 
Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, 
Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile 
Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, 
Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga 
Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo 
Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš 
Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, 
Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere (forretningsordenens art. 
200, stk. 2)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld



AD\1173649DA.docx 9/9 PE629.460v02-00

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

39 +

ALDE Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, 
Cecilia Wikström

ECR Monica Macovei

EFDD Laura Ferrara

GUE/NGL Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika 
Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam 
Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile 
Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault 
d’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

8 -

ECR Marek Jurek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF Auke Zijlstra

NI Udo Voigt

PPE Norbert Erdős, Kinga Gál, Lívia Járóka

0 0

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


	1173649DA.docx

