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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union – 
årsberetning 2018-2019

(2019/2199(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til henvisningerne i tidligere betænkninger vedrørende situationen for de 
grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union,

– der henviser til sin plenarmødedebat om de nødvendige omgående foranstaltninger til 
bekæmpelse af hjemløshed i Europa, der fandt sted i Strasbourg den 13. januar 2020,

– der henviser til princip 19 i den europæiske søjle for sociale rettigheder, hvori det 
hedder, at "der skal være adgang til socialt boligbyggeri eller boligstøtte af høj kvalitet 
for dem, der har behov for det",

– der henviser til artikel 31 i den reviderede europæiske socialpagt om retten til en bolig,

– der henviser til de synspunkter, der blev vedtaget af FN's Komité for Økonomiske, 
Sociale og Kulturelle Rettigheder i henhold til den valgfri protokol til den internationale 
konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder den 11. oktober 2019 
vedrørende meddelelse nr. 37/2018 (E/C.12/66/D/37/2018) (López Albán mod Spanien),

– der henviser til artikel 34, stk. 3, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder ("chartret"), som fastslår retten til social bistand og boligstøtte for at 
bekæmpe social udstødelse og fattigdom,

– der henviser til rapporten fra 2019 fra European Social Policy Network med titlen "In-
work poverty in Europe: a study of national policies",

– der henviser til Europarådets menneskerettighedskommissærs indlæg af 29. juni 2018 
med titlen "Greece: immediate action needed to protect human rights of migrants",

– der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 2280 af 11. april 
2019 med titlen "The situation of migrants and refugees on the Greek islands: more 
needs to be done",

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus 
(ESF+)1,

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0350. 
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– der henviser til artikel 2 i den reviderede europæiske socialpagt,

– der henviser til chartrets artikel 31,

– der henviser til Rådets henstilling af 9. april 2019 om den økonomiske politik i 
euroområdet2,

– der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2019 om beskæftigelses- og 
socialpolitikker i euroområdet3,

– der henviser til EU-strategien for unge 2019-2027,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1152 af 20. juni 
2019 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1158 af 20. juni 2019 
om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om 
ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU5,

– der henviser til rapporten af 7. juli 2017 fra Europarådets Ekspertgruppe til Bekæmpelse 
af Menneskehandel angående gennemførelsen af Europarådets konvention om Irlands 
indsats mod menneskehandel (GRETA(2017)28),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. november 2018 til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank med titlen "En ren planet 
for alle: En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi" (COM(2018)0773),

– der henviser til princip 16 i den europæiske søjle for sociale rettigheder, hvori det 
understreges, at alle har ret til rettidig adgang til prismæssigt overkommelige 
forebyggende og helbredende sundhedsydelser af høj kvalitet,

– der henviser til sin beslutning af 12. april 2016 om situationen i Middelhavet og behovet 
for en holistisk EU-tilgang til migration6,

– der henviser til sin beslutning af 5. oktober 2017 om fængselssystemer og -forhold7,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2017 om aspekter vedrørende 
grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af 
romafjendtlighed8,

– der henviser til sin beslutning af 3. maj 2018 om mediepluralisme og mediefrihed i Den 

2 EUT C 136 af 12.4.2019, s. 1.
3 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0033. 
4 EUT L 186 af 11.7.2019, s. 105.
5 EUT L 188 af 12.7.2019, s. 79.
6 EUT C 58 af 15.2.2018, s. 9.
7 EUT C 346 af 27.9.2018, s. 94.
8 EUT C 346 af 27.9.2018, s. 171.
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Europæiske Union9,

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2018 om retningslinjer til medlemsstaterne med 
henblik på at forhindre, at humanitær bistand kriminaliseres10,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2018 om Cambridge Analyticas anvendelse 
af Facebook-brugeres personlige oplysninger og indvirkningen på databeskyttelse11,

– der henviser til sin beslutning af 14. februar 2019 om interkønnedes rettigheder12,

– der henviser til sin beslutning af 14. februar 2019 om retten til fredelig protest og rimelig 
magtanvendelse13,

– der henviser til sin beslutning af 26. marts 2019 om grundlæggende rettigheder for 
mennesker af afrikansk afstamning i Europa14,

– der henviser til sin beslutning af 14. november 2019 om kriminalisering af 
seksualundervisning i Polen15,

– der henviser til sin beslutning af 26. november 2019 om børns rettigheder i anledning af 
30-året for FN's konvention om barnets rettigheder16,

– der henviser til sin beslutning af 18. december 2019 om offentlig forskelsbehandling af 
og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder17, 

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2020 om igangværende høringer inden for 
rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn18,

– der henviser til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse af 19. december 
2017 i sagen A.R. og L.R. mod Schweiz (22338/15) , hvori det fastslås, at omfattende 
seksualundervisning tjener barnets tarv og er i overensstemmelse med den legitime 
interesse i at beskytte børn mod seksuelt misbrug og beskytte folkesundheden, hvilket 
betyder, at forældre ikke nødvendigvis har ret til at bestemme, at deres børn ikke skal 
modtage seksualundervisning,

– der henviser til Menneskerettighedsdomstolens afgørelse af 13. juni 2019 i sagen Sh.D. 
m.fl. mod Grækenland, Østrig, Kroatien, Ungarn, Nordmakedonien, Serbien og 
Slovenien (141165/16), hvori det fastslås, at barnets ekstreme sårbarhed bør have 
forrang for en irregulær status med de nødvendige foranstaltninger for at beskytte dem, 
og at myndighederne overtrådte artikel 5 ved automatisk at anvende varetægtsordningen 
uden at overveje eventuelle alternativer til frihedsberøvelse eller kravet i henhold til 

9 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0204.
10 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0314.
11 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0433.
12 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0128.
13 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0127.
14 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0239.
15 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0058.
16 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0066.
17 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0101.
18 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0014.
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EU-retten om at undgå frihedsberøvelse af børn,

– der henviser til Europarådets udvalg om ligestilling og ikkeforskelsbehandlings rapport 
af 12. september 2019 om obstetrisk og gynækologisk vold, der indeholder detaljerede 
oplysninger om alvorlige krænkelser af kvinders menneskerettigheder i forbindelse med 
sundhedsydelser,

– der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution af 3. oktober 2019 
om obstetrisk og gynækologisk vold (RES 2306), hvori forsamlingen opfordrer 
Europarådets medlemsstater til at bekæmpe gynækologisk og obstetrisk vold og 
fremsætter anbefalinger om, hvordan dette skal gøres,

– der henviser til rapporten af 21. maj 2019 fra Europarådets 
menneskerettighedskommissær om hendes besøg i Ungarn den 4.-8. februar 2019 
(CommDH(2019)13),

– der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution af 28. juni 2019 om 
tilbagedrivelsespolitikker og -praksis i Europarådets medlemsstater (RES 2299),

– der henviser til de forskellige rapporter fra nationale, europæiske og internationale 
NGO'er,

– der henviser til det arbejde, der udføres af Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder (FRA), Europarådet og Venedigkommissionen,

– der henviser til Den Europæiske Unions Domstols og Menneskerettighedsdomstolens 
retspraksis,

– der henviser til Europarådets konvention af 1. august 2011 til forebyggelse og 
bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet ("Istanbulkonventionen"),

– der henviser til det arbejde, der er gjort af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige 
og Indre Anliggender, Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling og Udvalget for Andragender,

– der henviser til Kommissionens årsberetning for 2018 om anvendelsen af EU's charter 
om grundlæggende rettigheder (COM(2019)0257),

– der henviser til FRA's rapporter om grundlæggende rettigheder fra 2018 og 2019,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, Udvalget om 
Kvinders Rettigheder og Ligestilling og Udvalget for Andragender,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at EU ikke blot er en monetær union, men også en social union, som 
nedfældet i chartret, den europæiske menneskerettighedskonvention, den europæiske 
socialpagt og den europæiske søjle for sociale rettigheder;
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B. der henviser til, at romakvinder er særlig berørt hvad angår kvinders rettigheder og ofte 
udsættes for alvorligere former for verbal, fysisk, psykisk og racemæssig chikane i 
forbindelse med reproduktiv sundhedspleje, således som det er blevet konstateret i 
Bulgarien19; der henviser til, at romaer i denne medlemsstat også har oplevet etnisk 
adskillelse i sundhedsfaciliteter for mødre og bliver anbragt i adskilte rum med adskilte 
badeværelser og spisefaciliteter20; der henviser til, at romaer i visse medlemsstater som 
f.eks. Den Slovakiske Republik og Den Tjekkiske Republik har været udsat for 
systematisk tvangssterilisation og ikke har kunnet opnå passende kompensation, 
herunder erstatning, for de deraf følgende krænkelser af deres menneskerettigheder21;

C. der henviser til, at Europarådets Komité om Retlige Anliggender og 
Menneskerettigheder den 1. oktober 2019 godkendte en undersøgelse af det stigende 
antal nationale, regionale og lokale politikere, der er blevet retsforfulgt for udtalelser i 
forbindelse med udøvelsen af deres mandat i Spanien22;

D. der henviser til, at der fortsat flere steder i EU rapporteres om mange tilfælde af 
overdreven magtanvendelse over for fredelige demonstranter, herunder gennemprygling 
af demonstranter; der henviser til, at de retshåndhævende myndigheder i visse 
medlemsstater som f.eks. Rumænien23, Spanien og Frankrig24 i stigende grad anvender 
mindre dødbringende våben såsom knipler, tåregas, håndholdte stødgranater, 
elektrochokvåben, vandkanoner og gummikugler til at kontrollere og opløse mængder 
af demonstranter; der henviser til, at antallet af personer, der er blevet alvorligt såret i 
demonstrationer i de seneste år som følge af brugen af gummikugler, er særlig slående;

E. der henviser til, at EU ved at sælge våben til lande, der fører brutale krige og støtter 
stridende parter i udenlandske konflikter, ved at støtte kup mod demokratisk valgte 
ledere og ved at støtte knusende sanktioner har forværret volden i nogle allerede 

19 Europarådets menneskerettighedskommissær, "Women’s Sexual and Reproductive Health and Rights in 
Europe", Europarådet, Strasbourg, 2017, s. 42-44; afgørelse af 5. december 2018 fra Den Europæiske Komité for 
Sociale Rettigheder, Det Europæiske Center for Romaers Rettigheder mod Bulgarien, klage nr. 151/2017; Det 
Europæiske Center for Romaers Rettigheder, "Romani woman harassed by racist hospital staff during childbirth 
wins case", Det Europæiske Center for Romaers Rettigheder, 18. januar 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case.
20 Afgørelse af 5. december 2018 fra Den Europæiske Komité for Sociale Rettigheder, Det Europæiske Center for 
Romaers Rettigheder mod Bulgarien, klage nr. 151/2017.
21 Udvalget om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder, "Concluding observations on the third periodic 
report of Slovakia", 18. oktober 2019, E/C.12/SVK/CO/3, punkt 44-45; Racediskriminationskomitéen, 
"Concluding observations on the combined twelfth and thirteenth periodic reports of Czechia", 19. september 
2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, punkt 19-20; Racediskriminationskomitéen, "Concluding observations on the 
combined eleventh and twelfth periodic reports of Slovakia", 12. januar 2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, punkt 23-
24; Menneskerettighedskomitéen, "Concluding observations on the fourth report of Slovakia", 22. november 
2016, CCPR/C/SVK/CO/4, punkt 26-27. 
22 Indledende memorandum fra Europarådets Komité om Retlige Anliggender og Menneskerettigheder, "Should 
politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate?", 1. oktober 2019, 
AS/Jur (2019) 35. 
23 Europa-Parlamentets beslutning af 13. november 2018 om retssikkerhed i Rumænien (Vedtagne tekster, 
P8_TA(2018)0446).
24 Europarådets menneskerettighedskommissær, "Shrinking space for freedom of peaceful assembly", Europarådet, 
Strasbourg, 2019; Europarådets menneskerettighedskommissær, "Memorandum on maintaining public order and 
freedom of assembly in the context of the ‘yellow vest’ movement in France", Europarådet, Strasbourg, 2019; 
Europarådets menneskerettighedskommissær, "Protection of the rights to freedom of expression and peaceful 
assembly during last week’s demonstrations in Catalonia", Europarådet, Strasbourg, 2019. 

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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skrøbelige lande; der henviser til, at EU har en forpligtelse i henhold til EU-retten og 
folkeretten til at hjælpe dem, der kommer til EU og søger asyl; der henviser til, at det 
desuden ikke må forårsage eller medvirke til at skabe kaos i tredjelande;

F. der henviser til, at tilbagedrivelser udgør en overtrædelse af EU-retten og folkeretten og 
forhindrer migranter i at drage fordel af de retlige garantier, der er fast forankret i denne 
lovgivning; der henviser til, at Europarådets menneskerettighedskommissær gav udtryk 
for alvorlig bekymring over de vedvarende beretninger om voldelige tilbagedrivelser 
foretaget af kroatiske retshåndhævende embedsmænd25; der henviser til, at Europarådets 
menneskerettighedskommissær også gav udtryk for bekymring over praksis med 
"summariske tilbagesendelser" i enklaverne Ceuta og Melilla i forbindelse med sagerne 
N.D. mod Spanien og N.T. mod Spanien ved Menneskerettighedsdomstolen26;

Økonomiske og sociale rettigheder

1. anerkender, at EU spiller en vigtig rolle med hensyn til at forebygge fattigdom og social 
udstødelse i medlemsstaterne, og opfordrer Kommissionen og Rådet til at træffe 
makroøkonomiske beslutninger baseret på de grundlæggende rettigheder, der er 
nedfældet i chartret;

2. understreger, at virkningerne af de økonomiske stramninger har haft store konsekvenser 
for EU's sociale struktur i mange medlemsstater, og at dette fortsætter i dag – og 
forværrer de allerede voksende uligheder og krænker de grundlæggende rettigheder – og 
påvirker kvinder, migranter, romaer, omrejsende og andre dårligt stillede grupper særlig 
voldsomt;

3. understreger, at en bolig ikke er en handelsvare, men en nødvendighed, uden hvilken 
borgerne ikke kan deltage fuldt ud i samfundet og få adgang til grundlæggende 
rettigheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overtage henstillingerne 
fra Europarådets menneskerettighedskommissær i hendes indlæg af 23. januar 2020 
med titlen "The right to affordable housing: Europe’s neglected duty", navnlig 
henstillingen om, at alle medlemsstater straks bør acceptere at være bundet af artikel 31 
i den reviderede europæiske socialpagt om retten til en bolig og øge investeringerne i 
sociale boliger til overkommelige priser for at fjerne byrden ved høje boligudgifter, 
navnlig blandt dårligt stillede og sårbare grupper;

4. fremhæver pagtens artikel 37, som fastslår, at foranstaltninger til beskyttelse af miljøet 
skal integreres i Unionens politikker, og mener, at dette skal være det ledende princip 
for alle makroøkonomiske politikker frem for alle andre økonomiske hensyn for at 
håndtere den største trussel, som menneskeheden står over for, og sikre, at alle har ret til 
en fremtid;

Ret til ligebehandling

5. gentager, at kvinder og piger skal have ret til at bestemme over deres krop og 

25Brev af 20. september 2018 fra Europarådets menneskerettighedskommissær til Kroatiens premierminister; 
Europarådets menneskerettighedskommissær, "Bosnia and Herzegovina must immediately close the Vučjak camp 
and take concrete measures to improve the treatment of migrants in the country", Europarådet, Strasbourg, 2019.
26Tredjepartsintervention af 22. marts 2018 fra Europarådets menneskerettighedskommissær, N.D. mod Spanien 
og N.T. mod Spanien, CommDH(2018)11.
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seksualitet; opfordrer alle medlemsstaterne til at garantere omfattende 
seksualundervisning, umiddelbar adgang for kvinder til familieplanlægning og den 
samlede vifte af tjenesteydelser inden for reproduktiv og seksuel sundhed, herunder 
moderne svangerskabsforebyggende metoder og sikker og lovlig abort;

6. fastholder på det kraftigste, at nægtelse af seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder udgør en form for vold mod kvinder og piger, og understreger, at 
Menneskerettighedsdomstolen ved forskellige lejligheder har udtalt, at restriktive 
abortlove og forhindring af adgang til lovlig abort krænker kvinders 
menneskerettigheder; gentager, at sundhedspersonales afvisning af at levere den 
samlede vifte af tjenesteydelser inden for reproduktiv og seksuel sundhed af personlige 
årsager ikke må krænke kvinders eller pigers ret til adgang til reproduktiv 
sundhedspleje;

7. fordømmer på det kraftigste den etniske adskillelse af romakvinder i sundhedsfaciliteter 
for mødre; opfordrer medlemsstaterne til straks at forbyde alle former for etnisk 
adskillelse i sundhedsfaciliteter, herunder i forbindelse med sundhedspleje for mødre; 
opfordrer medlemsstaterne til at sikre effektiv og rettidig afhjælpning for alle, der 
overlever tvangssterilisation, herunder gennem indførelse af effektive 
erstatningsordninger;

8. fordømmer hadforbrydelser og hadefuld tale motiveret af racisme, fremmedhad, religiøs 
intolerance eller fordomme på grund af handicap, seksuel orientering, kønsidentitet, 
seksuelle karakteristika eller mindretalsstatus;

Friheder

9. fordømmer forsøg fra regeringer på at lukke munden på medieforetagender, der 
kritiserer dem, og på at afskaffe mediefriheden og mediepluralismen, herunder med 
avancerede midler, som typisk ikke medfører en varsling af Europarådets platform for 
beskyttelse af journalistik og journalisters sikkerhed, såsom regeringsmedlemmers eller 
deres venners opkøb af kommercielle medieforetagender og kapring af public service-
medier med henblik på at fremme partipolitiske interesser;

10. fordømmer voldelige og uforholdsmæssige indgreb fra retshåndhævende myndigheders 
side under fredelige demonstrationer; opfordrer de relevante nationale myndigheder til 
at sikre en gennemsigtig, upartisk, uafhængig og effektiv efterforskning, når der er 
mistanke om eller påstået overdreven magtanvendelse; minder om, at de 
retshåndhævende myndigheder er fuldt ud ansvarlige for opfyldelsen af deres 
forpligtelser og overholdelsen af deres relevante retlige og operationelle rammer;

11. er dybt bekymret over den stadig større indskrænkning af råderummet for det 
uafhængige civilsamfund i nogle medlemsstater; minder om betydningen af at sikre 
tilstrækkelig finansiering til støtte for civilsamfundets aktiviteter;

Grundlæggende rettigheder for migranter, asylansøgere og flygtninge

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre Europarådets 
menneskerettighedskommissærs henstilling fra juni 2019 med titlen "Lives saved. 
Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the 
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Mediterranean"27;

13. udtrykker alvorlig bekymring over de vedvarende beretninger om voldelige 
tilbagedrivelser foretaget af retshåndhævende embedsmænd i flere medlemsstater; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge sagen og træffe effektive 
foranstaltninger for at sikre, at sådanne politikker og praksisser bliver skrottet, herunder 
ved at stille midler til grænseovervågning i bero og sikre en uafhængig overvågning af 
grænsekontrolaktiviteter foretaget af nationale ombudsmænd og NGO'er;

Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption

14. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at bekæmpe systemisk korruption 
på en beslutsom måde og til at udvikle effektive instrumenter til forebyggelse, 
bekæmpelse og sanktionering af korruption og svig samt sikre regelmæssig overvågning 
af brugen af offentlige midler; opfordrer Kommissionen til straks at genoptage sin årlige 
overvågning af og rapportering om bekæmpelse af korruption med henvisning til EU-
institutionerne og medlemsstaterne; opfordrer alle medlemsstaterne til at efterkomme 
henstillingerne fra Greco28;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de 
nationale parlamenter.

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
28 Sammenslutningen af Stater mod Korruption.
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BEGRUNDELSE

På tiårsdagen for gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder er det passende og hensigtsmæssigt at evaluere, hvor vi er nu, for at vurdere, 
hvordan vi bedst kan komme videre. Chartret er en af Unionens største landvindinger og 
indeholder nogle vigtige grundlæggende rettigheder, som er helt afgørende for skabelsen af et 
EU, der gør det muligt for alle borgere at opnå deres fulde potentiale og menneskelige 
værdighed. Vi må dog erkende, at vi er langt fra at opfylde disse mål. Der er dybtliggende 
problemer i mange medlemsstater og i Unionen selv, der spænder fra en alvorlig mangel på 
integration af chartret i Unionens økonomiske og politiske prioriteter til en betydelig mangel 
på bevidsthed herom blandt lovgivere og i civilsamfundet, herunder hos dem, der vil drage 
størst fordel af dets bestemmelser.

Et endnu større problem end en simpel mangel på bevidsthed er den aktive underminering af 
rettigheder i hele Unionen med racistiske og fremmedfjendske idéers fremmarch kombineret 
med udbredt islamofobi og vold mod flygtninge, asylansøgere og migranter. Desuden har der 
i nogle medlemsstater været samordnede angreb på pressefriheden og forsamlingsfriheden, 
samtidig med at man har oplevet alvorlige korruptionsskandaler og trusler mod retsstaten på 
højeste niveau i samfundet. Der er imidlertid modstridende udviklinger i EU, idet kvinders og 
pigers og LGBTI-samfundets rettigheder er blevet forbedret betydeligt i nogle lande, med en 
entusiastisk støtte til abortrettigheder og ægteskab mellem personer af samme køn, mens de 
pågældende rettigheder i andre lande bliver rullet tilbage eller undertrykt.

I denne kontekst, hvor Unionen står over for rigtig mange problemer på samme tid, har det 
ikke den store værdi at bruge denne betænkning til at koge suppe på en liste over alle 
menneskerettighedsspørgsmål i EU, hverken for at øge bevidstheden om eller forsøge at gøre 
rettighederne på disse områder til en levende realitet. Når du prioriterer alt, prioriterer du ikke 
noget. Ordføreren har haft et håb om at gøre betænkningen mere koncis og målrettet for at 
gøre det politiske budskab stærkere. Der er derfor nogle bekymringer med hensyn til 
menneskerettighederne, som ikke er blevet rejst i betænkningen. Dette skyldes ikke, at de ikke 
er vigtige nok, men derimod at de bliver behandlet indgående i andre LIBE-betænkninger i 
løbet af 2020. Dette har gjort det muligt for ordføreren at være mere selektiv og fokusere på 
nogle centrale grundlæggende bekymringer og koncentrere sig om og gøre opmærksom på, 
hvordan de enten ikke bliver taget i betragtning eller bliver truet.

Betænkningen indeholder flere henvisninger til chartret om grundlæggende rettigheder. 
Formålet med gentagne gange at henvise til denne lovgivning er at tilskynde borgerne til at 
blive bevidste om deres rettigheder, der er nedfældet i chartret, og at tilskynde til, at chartret 
inddrages i drøftelser om grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder. Hvis borgerne i 
højere grad anvender chartret i strategiske søgsmål, bliver idéerne og rettighederne bedre 
integreret, og dokumentet får større legitimitet. Det bemærkes i den forbindelse, at når 
borgere eller civilsamfundsgrupper anlægger sag om påståede menneskerettighedskrænkelser 
fra medlemsstaternes side, kan der henvises til de pågældende sager i denne årlige 
betænkning. Sådanne søgsmål kan på denne måde anvendes til at støtte påstande, der 
fremsættes i betænkningen. Det er håbet, at dette – og betænkningens overordnede tilgang – 
kan blive vedtaget som en strategi, der fortsættes med fremtidige betænkninger.

Ordføreren har brugt den første del af betænkningen til at henlede opmærksomheden på de 
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forslag og henstillinger, som Parlamentet, Kommissionen og Rådet har fremsat om 
situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i dag. Endvidere har ordføreren brugt 
denne del til at fremhæve Europarådets arbejde, herunder Grecos arbejde og 
Menneskerettighedsdomstolens retspraksis, samt igangværende traktatbrudsprocedurer mod 
EU's medlemsstater. Dette er gjort for at pege på nogle alvorlige krænkelser af de 
grundlæggende rettigheder, der fandt sted i 2018 og 2019 i EU. Der er ingen underliggende 
motiver eller dagsorden ved at gøre opmærksom på krænkelser af menneskerettighederne i 
bestemte lande. Det skal være helt og aldeles tydeligt, at alle EU-medlemsstater på et eller 
andet tidspunkt har overtrådt de grundlæggende rettigheder. Vi skal imidlertid kunne undgå 
hykleri og pege på eksempler og brud på menneskerettighederne i hele EU, uanset hvor de 
finder sted. Vi skal holde medlemsstaterne ansvarlige på lige fod og uden fordomme eller 
hensyn til deres stilling i EU. Der har været en modvilje mod at nævne specifikke lande, eller 
i det mindste bestemte lande. Men hvis vi hævder at overholde chartret om grundlæggende 
rettigheder og anden international lovgivning og EU-lovgivning, der er udformet med henblik 
på at beskytte menneskerettighederne, bør det være lige meget: En overtrædelse af de 
grundlæggende rettigheder er en overtrædelse af de grundlæggende rettigheder, uanset 
hvilken stat der er ansvarlig herfor.

Den anden del af betænkningen begynder med et fokus på økonomiske og sociale rettigheder. 
Sådanne rettigheder anses for at være uløseligt forbundet med beskyttelsen mod social 
udstødelse såsom fattigdom, hjemløshed, usikre ansættelsesforhold, adgang til sundhedspleje 
og miljøbeskyttelse. Hvis medlemsstaterne og Unionen som helhed ikke vedtager en 
langsigtet strategi, der tackler disse områder på en integreret måde, er det sikkert, at de 
negative tendenser, der er konstateret på disse områder i hele EU, vil blive forværret. De 
henstillinger, der fremsættes i denne forbindelse, opfordrer EU og medlemsstaterne til at 
vedtage en tilgang, der fremhæver EU's sociale dimension og deres afgørende rolle med 
hensyn til at forebygge fattigdom og social udstødelse. Situationen for sårbare grupper er 
blevet fremhævet inden for området økonomiske og sociale rettigheder og gennem hele 
betænkningen. For når de grundlæggende rettigheder bliver truet eller endog krænket, er det 
disse grupper, der føler det mest akut. De grundlæggende rettigheder er absolutte rettigheder i 
teorien, men når borgerne ikke har et stabilt tag over hovedet eller ikke kan få adgang til 
sundhedspleje eller uddannelse eller andre grundlæggende økonomiske rettigheder, kan de 
kun drømme om at få deres grundlæggende rettigheder beskyttet. Hvis vi mener det alvorligt 
med disse rettigheder, skal beskyttelsen af dem væves ind i al beslutningstagning inden for og 
over alt i EU. Dette skal også omfatte beslutninger vedrørende miljøet og beskyttelsen heraf. 
Miljøet er på dette niveau ikke et abstrakt begreb, men noget, der skal ses og behandles som 
et socialt anliggende. Hvis man betragter tingene på denne måde, opstår der nogle relevante 
spørgsmål, som f.eks.: "Hvem har adgang til rent vand og ikke-forurenet luft, til næringsrige 
fødevarer og til omfattende bortskaffelse af affald, og hvilke områder bliver holdt rene, og 
hvilke bliver forsømt?" Der er ingen afgrænsning mellem "miljø" og "samfund". Desuden skal 
miljøbeskyttelsespolitikken udformes på en sådan måde, at den fremmer social inklusion og 
ikke skaber vanskelige byrder, som almindelige mennesker ikke kan bære, hvilket kan skubbe 
folk ud i yderligere fattigdom eller udstødelse.

Med hensyn til retten til ligebehandling har ordføreren fokuseret på reproduktive rettigheder i 
almindelighed og for romakvinder i særdeleshed. Retten til at kontrollere ens egen krop er en 
af de mest basale grundlæggende rettigheder, der skal adresseres, hvis kvinder skal opnå 
ligestilling. Der er gjort nogle vigtige fremskridt med hensyn til abortreglerne i nogle 
medlemsstater, mens adgangen til abort bliver udhulet i andre. Ordføreren bemærkede, at der 
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hvert år er erklæringer i denne betænkning om forskelsbehandling af romaer generelt. Dette 
har tydeligvis ikke nogen konsekvenser, da forskelsbehandlingen fortsætter. Vi følte, at det 
var bedre at sige det lige ud, at fordømme det fuldstændigt, at vi i 2020 har romakvinder, som 
bliver adskilt på fødeklinikker i EU og ikke har lov til at bruge de samme toiletter eller 
faciliteter som andre kvinder. Vi har tvangssterilisation af romakvinder, et af de mest malende 
eksempler på vold mod kvinders kropslige autonomi, der finder sted i Unionen. Hvordan kan 
det være, når vi kommer med den ene erklæring efter den anden, der kritiserer den udbredte 
diskrimination mod romaer? Når de pågældende medlemsstater siger, at de respekterer de 
grundlæggende rettigheder? Dette kan ikke tolereres. Generelle betragtninger er ikke gode 
nok. Vi er nødt at nævne dette barbari ved dets rette navn og udrydde det.

På samme måde er vi nødt til at sætte navn på dem, der underminerer de grundlæggende 
frihedsrettigheder, såsom retten til at protestere og borgernes mulighed for at drage 
magthaverne til ansvar ved at organisere sig kollektivt. Vi har været vidner til brutal 
politivold mod demonstranter i nogle lande og til fængsling af parlamentarikere – nogle med 
domme på over ti år – fordi de har tilladt en folkeafstemning. Hvordan kan det være, at 
Parlamentet taler åbent om brud på retsstatsprincippet i nogle medlemsstater, men tier om 
andre?

Parlamentet bruger meget tid på at håndtere den vanskelige situation for flygtninge, 
asylansøgere og migranter. Dette har været en af de hårdeste prøver for Unionens engagement 
i de grundlæggende rettigheder, og der er kæmpestore revner i vores system, illustreret ved 
outsourcingen af vores ansvar til lande som Tyrkiet og Libyen og beretninger om voldelige og 
ulovlige tilbagedrivelser ved EU's grænser. Disse tilsidesættelser af vores retmæssige ansvar 
skal nævnes ved deres rette navn. Men vi er nødt til at gøre mere. Vi er nødt til at skabe en 
sammenhæng mellem vores medlemsstaters udenrigs- og miljøpolitikker og årsagerne til, at 
folk bliver asylansøgere til at begynde med, som f.eks. europæiske multinationale selskabers 
udplyndring af det globale syd, konsekvenserne af klimaændringerne for disse dele af verden 
som følge af globaliseringen og navnlig medlemsstaternes rolle med hensyn til at støtte kup 
mod valgte regeringer og knusende sanktioner, for ikke at nævne salg af våben til regimer, der 
fører brutale krige. Hvis vi ikke adresserer disse problemer og forsvarer folks ret til at leve i 
sikkerhed og velstand i deres eget land verden over, vil vi aldrig kunne opfylde målene i 
chartret fuldt ud.


