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Om: En EU-ramme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder 

Som nævnt i artikel 2 i TEU er retsstatsprincippet en af de kerneværdier, som Unionen bygger på, 
sammen med respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling og respekt for 
menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Faktiske forhold i 
EU viser, at disse værdier og principper ikke håndhæves effektivt, og at grundlæggende rettigheder 
ikke er beskyttet på samme måde i alle medlemsstaterne. 

EU har brug for et effektivt og bindende instrument, som supplerer artikel 7 i TEU, til situationer, hvor 
medlemsstaterne ikke overholder artikel 2 i TEU. Parlamentet har ved flere lejligheder opfordret til, at 
der blev indført en sådan mekanisme, navnlig i sin beslutning af 27. februar 2014 om grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union. Den 11. marts 2014 forelagde Kommissionen en meddelelse 
med et forslag til en ramme for at sikre retsstatsprincippet. Rådet besluttede den 16. december 2014 
at indlede en årlig dialog om retsstaten, men dette imødekommer ikke behovet for en effektiv 
mekanisme til regelmæssig evaluering af medlemsstaternes overholdelse af EU’s grundlæggende 
værdier, som Parlamentet gentagne gange har opfordret til.   

På hvilket grundlag og med anvendelse af hvilke indikatorer vurderer Kommissionen i øjeblikket 
situationen for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i EU med henblik på 
effektivt at imødegå medlemsstaternes eventuelle manglende overholdelse af deres traktatmæssige 
forpligtelser? Vil Kommissionen overveje at udvide den nuværende resultattavle for retsområdet til 
også at omfatte en række indikatorer, der evaluerer situationen for demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder i EU? 

Kan Kommissionen redegøre for gennemførelsen og funktionen af dens ramme til at sikre 
retsstatsprincippet, som blev forelagt i marts 2014? Overvejer den at fremsætte et forslag til et 
bindende instrument med henblik på effektivt at vurdere og sikre respekten for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i EU? 

Hvordan forestiller Kommissionen sig Rådets bidrag til etableringen af en effektiv mekanisme til at 
sikre, at EU’s grundlæggende værdier overholdes i medlemsstaterne, i overensstemmelse med 
Rådets erklæring fra 2013 om, at overholdelse af retsstatsprincippet er en forudsætning for at kunne 
beskytte grundlæggende rettigheder? 
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