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FORSLAG 

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til anden del af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (Ikke-

forskelsbehandling og unionsborgerskab) og til Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, 

– der henviser til retten til at indgive andragender som fastsat i artikel 227 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde og til forretningsordenens artikel 215-218, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 53, 

– der henviser til sine tidligere beslutninger om resultatet af arbejdet i Udvalget for 

Andragender, 

– der henviser til Kommissionens rapport af 8. maj 2013 med titlen "Rapport om 

unionsborgerskab 2013 – Unionsborgere: jeres rettigheder, jeres fremtid" 

(COM(2013)0269), 

– der henviser til EU-Domstolens udtalelse af 18. december 2014 om udkast til aftale om 

Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (udtalelse 2/13) og de 

konstaterede problemer for så vidt angår foreneligheden med EU-retten,  

A. der henviser til, at de rettigheder, som følger af unionsborgerskabet, er indarbejdet i 

traktaterne og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; der 

henviser til, at Lissabontraktaten har fremmet håndhævelsen af de grundlæggende 

rettigheder for så vidt angår medlemsstaternes gennemførelse af EU-retten på nationalt 

plan; der henviser til, at ikrafttrædelsen af chartret samtidig med Lissabontraktaten 

skabte store forventninger blandt EU-borgerne om en ny tid med styrkede rettigheder i 

Europa; der henviser til, at medlemsstaterne og EU's institutioner, organer og agenturer 

i henhold til chartrets artikel 51 skal respektere disse rettigheder, overholde principperne 

og fremme anvendelsen heraf i overensstemmelse med deres respektive kompetencer; 

der henviser til, at Kommissionen betragter denne artikel som en begrænsning af sin 

rolle som traktaternes vogter; der henviser til, at EU's tiltrædelse af den europæiske 

menneskerettighedskonvention vil styrke Unionens engagement i beskyttelsen af de 

grundlæggende rettigheder; 

B. der henviser til, at principperne om demokrati, retsstaten, menneskerettighedernes og de 

grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed og respekten for den 

menneskelige værdighed kun kan fremmes oprigtigt på den internationale scene, hvis 

principperne respekteres fuldt ud og på fyldestgørende vis i EU-medlemsstaterne; der 

henviser til, at tilliden til retssystemet ifølge Eurobarometer er ekstremt lav i nogle EU-

medlemsstater;  
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C. der henviser til, at næsten en tredjedel af de andragender, der indgives til Parlamentet, 

vedrører påståede overtrædelser af de grundlæggende rettigheder, som er omhandlet i 

chartret, herunder forhold om borgerskab, de fire frihedsrettigheder, beskæftigelse, 

økonomiske forhold, miljø- og forbrugerbeskyttelse, retsvæsen, stemmerettigheder og 

demokratisk deltagelse, åbenhed i forbindelse med beslutningsprocesser, handicap, 

børns rettigheder, adgang til uddannelse eller sproglige rettigheder; der henviser til, at 

nogle af disse andragender rejser spørgsmål vedrørende sundhed og adgang til 

sundhedspleje og -ydelser, men også vedrørende retten til at arbejde, som en direkte 

følge af den økonomiske krise; der henviser til, at andragender ofte hører til de tidligste 

indikatorer for situationen for grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne; 

D der henviser til, at EU-Domstolen spiller en vigtig rolle med hensyn til beskyttelsen af 

de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union, navnlig via de generelle 

retsprincipper; der henviser til, at der som regel er overensstemmelse mellem EU-

Domstolens og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis; der henviser 

til, at EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention bør tages op til 

fornyet overvejelse i lyset af den udtalelse, som Domstolen afgav den 18. december 

2014;  

E. der henviser til, at retten til at indgive andragender har knyttet et tæt bånd mellem EU-

borgerne og Europa-Parlamentet; der henviser til, at det europæiske borgerinitiativ har 

skabt en ny direkte forbindelse mellem EU-borgerne og EU-institutionerne, som kan 

styrke udviklingen af grundlæggende rettigheder og borgerrettigheder; der henviser til, 

at borgerrettighederne i henhold til artikel 44 i chartret og artikel 227 i TEUF 

indbefatter retten til at indgive andragender som et middel til at forsvare borgernes 

grundlæggende rettigheder; 

F. der henviser til erkendelsen af, at de nationale myndigheder (de retlige myndigheder, de 

retshåndhævende organer og forvaltningerne) er nøgleaktører med hensyn til at sikre, at 

de rettigheder og friheder, der er nedfældet i chartret, får konkret virkning; 

G. der henviser til, at Kommissionen fortsat bør være opmærksom på manglende eller 

dårlig gennemførelse af EU-lovgivningen fra medlemsstaternes side; der henviser til, at 

EU-borgerne mangler information om deres grundlæggende rettigheder; 

H. der henviser til, at effektiviteten af specialiserede institutioner såsom de nationale 

menneskerettighedsinstitutioner eller ligestillingsorganer er afgørende for at hjælpe 

borgerne med at opnå en bedre håndhævelse af deres grundlæggende rettigheder, i det 

omfang medlemsstaterne anvender EU-lovgivningen; 

I. der henviser til, at den økonomiske krise og de spareforanstaltninger, der er baseret på 

nedskæringer i de offentlige ydelser, afskaffelse af arbejdstagerrettigheder, 

privatiseringer og begrænsning af de offentlige udgifter, også har haft en negativ 

indvirkning på den universelle adgang til kvalitetsuddannelse som omhandlet i chartrets 

artikel 14, retten til rimeligt og anstændigt arbejde, jf. artikel 31, retten til 

sundhedsbeskyttelse som omhandlet i artikel 35, ejendomsretten som omhandlet i 

artikel 17 og retten til social sikring og social bistand som omhandlet i artikel 34;     

J. der henviser til, at stemmeret og valgbarhed til kommunale valg og til Europa-
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Parlamentet i den medlemsstat, hvor den pågældende har bopæl, er anerkendt i chartrets 

artikel 39 og 40; der henviser til, at udøvelsen af retten til mobilitet ikke må hindre 

førnævnte ret; 

K. der henviser til, at chartrets artikel 21 forbyder enhver forskelsbehandling på grund af 

køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, 

politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, 

fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering; der henviser til, at EU i henhold til 

artikel 19, stk. 1, i TEUF kan vedtage lovgivning med henblik på at bekæmpe visse 

former for forskelsbehandling; 

L. der henviser til, at chartret stadfæster retten til god forvaltning inden for Unionen; der 

henviser til, at chartret ligeledes fastsætter retten til aktindsigt i dokumenter fra de tre 

vigtigste EU-institutioner; der henviser til, at EU-Ombudsmanden skal garantere, at 

disse rettigheder respekteres; 

M. der henviser til, at fattigdomsraten for handicappede er 70 % højere end gennemsnittet, 

til dels som følge af deres begrænsede adgang til beskæftigelse; 

N. der henviser til, at artikel 37 og 38 i chartret anerkender, at retten til et højt 

miljøbeskyttelsesniveau er uløseligt forbundet med udviklingen af EU-politikker; 

1. fordømmer kraftigt tilfældene af forskelsbehandling af mindretal, herunder etniske og 

nationale mindretal, eftersom den menneskelige værdighed er ukrænkelig; opfordrer 

Rådet til at genoptage behandlingen af det hidtil blokerede direktiv mod 

forskelsbehandling, der har til formål at indføre princippet om ensartet behandling af 

personer uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering; understreger, 

at særlige behov hos de mest udsatte borgere, herunder mindretal, bør imødegås på en 

hensigtsmæssig måde; opfordrer Rådet og Kommissionen til at handle effektivt og 

ansvarligt for at forsvare Unionens værdier over for medlemsstater, som ikke fuldt ud 

overholder deres forpligtelser i henhold til traktaten vedrørende sådanne spørgsmål; 

2. beklager, at der i adskillige medlemsstater fremmes en lovgivning, der, fordi den 

begrænser forsamlingsfriheden, organisationsfriheden, ytringsfriheden eller retten til 

kollektive forhandlinger og kollektive skridt, umuliggør eller vanskeliggør en effektiv 

overholdelse af bestemmelserne i chartret om grundlæggende rettigheder; 

3. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at sikre, at medlemsstaterne sørger for en 

korrekt gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres ret til 

at færdes frit, hvilket skal ses i lyset af de mange andragender om opståede problemer i 

relation hertil, også for så vidt angår deres ægtefæller og børn; bemærker stigningen i 

antallet af andragender fra en række medlemsstater om grænseoverskridende tvister 

vedrørende forældremyndighed inden for rammerne af Bruxelles IIa-forordningen, 

navnlig i tilfælde, hvor forældre, der har udøvet deres ret til fri bevægelighed inden for 

EU, er blevet frataget forældremyndigheden af myndighederne; 

4. understreger behovet for eventuelle ændringer af traktaterne med henblik på yderligere 

at styrke beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder i EU-traktaterne; 
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5. opfordrer medlemsstaterne og EU-institutionerne til at engagere sig fuldt ud i 

beskyttelsen af børns rettigheder i forbindelse med grænseoverskridende familietvister; 

understreger behovet for at fremme børns rettigheder i EU's politikker for at sikre, at 

barnets tarv altid varetages;  

6. understreger, at EU-borgeres børns interesser og rettigheder bør beskyttes ordentligt, 

ikke kun inden for Unionen, men også uden for dens grænser, og opfordrer derfor til 

øget samarbejde med de institutioner, der er ansvarlige for børns velfærd i nordiske 

lande, der ikke er medlem af EU; mener, at alle EU's partnere (herunder EØS-

medlemmer) burde ratificere Haagerkonventionen af 1996 om retternes kompetence, 

lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsakter samt om samarbejde vedrørende 

forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af mindreårige; 

7. opfordrer til, at der lægges større vægt på beskyttelsen af børns rettigheder, især for at 

hjælpe børn, der bliver fjernet fra deres hjem, mens de bor i udlandet; mener, at FN's 

konvention om barnets rettigheder bør danne grundlag for afgørelse af alle tvister om 

forældremyndighed, der involverer familier, som har bopæl uden for deres eget land, da 

der i konventionen lægges særlig vægt på at bevare barnets identitet; 

8. anmoder om, at Istanbulkonventionen ratificeres af alle medlemsstaterne, således at 

2016 bliver året for bekæmpelse af vold mod kvinder; 

9. understreger, at Kommissionens rolle som traktaternes vogter ikke er begrænset til at 

sikre, at medlemsstaterne gennemfører lovgivningen, men også dækker fuld og korrekt 

anvendelse af lovgivningen, navnlig med hensyn til at beskytte borgernes 

grundlæggende rettigheder; beklager den effektive begrænsning af chartrets 

anvendelsesområde på grund af en alt for streng fortolkning af artikel 51, der forhindrer, 

at den omfatter håndhævelsen af EU-lovgivningen; mener, at denne tilgang bør 

revideres for at opfylde EU-borgernes forventninger i forhold til deres grundlæggende 

rettigheder; minder om, at borgernes forventninger går ud over den strenge fortolkning 

af chartret, og at målet bør være at sikre disse rettigheder så effektivt som muligt, 

hvorfor det er beklageligt, at Kommissionen har erklæret sig inkompetent i talrige svar 

på andragender, der klager over en mulig overtrædelse af grundlæggende rettigheder; 

opfordrer i den forbindelse til at indføre en mekanisme til overvågning, systematisk 

evaluering og udstedelse af henstillinger for at fremme en generel overholdelse af de 

grundlæggende værdier i medlemsstaterne; 

10. minder om, at garantien for overholdelse af de grundlæggende rettigheder også omfatter 

tredjelandsstatsborgere, der opholder sig på Unionens område, og at omgående 

tilbagesendelser, tidsubestemt tilbageholdelse i interneringscentre for indvandrere eller 

nægtelse af basale sundhedsydelser alle overtræder bestemmelserne i chartret om 

grundlæggende rettigheder; 

11. påpeger manglerne i lovgivningen med hensyn til borgernes adgang til at gå rettens vej, 

hvis medlemsstaterne ikke eller kun med forsinkelse gennemfører EU-lovgivning, som 

berører dem direkte; understreger behovet for at koordinere foranstaltninger på alle 

niveauer for at beskytte og fremme de grundlæggende rettigheder samt inddrage EU-

institutionerne, medlemsstaterne, de regionale og lokale myndigheder, ngo'er og 

civilsamfundet; 
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12. påpeger, at det i mange tilfælde er vanskeligt for offentligheden præcist at vide, hvilke 

institutioner de skal henvende sig til, når deres grundlæggende rettigheder bliver 

krænket, og understreger behovet for klar og tilgængelig information med henblik på at 

undgå forvirring om chartrets rækkevidde og anvendelsesområde eller proceduren til at 

opnå domstolsprøvelse; 

13. minder Kommissionen om dens institutionelle pligt til at undersøge klager fra borgerne 

vedrørende eventuelle krænkelser af de grundlæggende rettigheder, ikke kun i forhold 

til EU's og medlemsstaternes overholdelse af EU-retten, men også i forhold til 

situationer, hvor medlemsstaterne systematisk undlader at beskytte de grundlæggende 

rettigheder; 

14. opfordrer medlemsstaterne til under fuld overholdelse af nærhedsprincippet at træffe 

alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at alle unionsborgere, og først og fremmest 

de 122 mio. europæere, som risikerer fattigdom og social udstødelse, genvinder deres 

grundlæggende ret til adgang til kvalitetssundhedspleje, domstole, sociale ydelser og 

uddannelse af høj kvalitet, og til at sørge for afskaffelse af de fysiske og usynlige 

barrierer for handicappede; understreger, at adgang til energi til overkommelige priser 

bør være en grundlæggende ret for enhver husstand, og at der bør træffes målrettede 

foranstaltninger; opfordrer ligeledes medlemsstaterne til at anerkende miljøbeskyttelse 

som et vigtigt led i at sikre den grundlæggende ret til sundhed;  

15. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fjerne de eksisterende hindringer i 

det indre marked for at sikre en fuldstændig udøvelse af retten til fri bevægelighed;  

16. minder om, at overførsel af socialsikringsrettigheder og arbejdsløshedsunderstøttelse, 

pensions- og sundhedsplejerettigheder, særlig for personer med handicap, samt 

anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og meritoverførsel er vigtige faktorer 

for at sikre fuldstændig realisering af de grundlæggende rettigheder og borgerlige 

frihedsrettigheder, herunder også på baggrund af den arbejdstagermobilitet, som er 

vokset de senere år som følge af den økonomiske krise; bemærker imidlertid, at mange 

borgere stadig støder på problemer i forbindelse med udøvelsen af disse rettigheder; 

minder om, at gensidig anerkendelse af universitetsgrader er afgørende for at sikre EU-

borgerne reel mobilitet; 

17. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage de nødvendige retlige og administrative 

bestemmelser for at sikre, at alle EU-borgere i den stemmeberettigede alder kan udøve 

deres stemmeret ved de nationale og regionale valg, der berører dem; 

18. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til, når de fremlægger lovforslag, at finde 

en balance mellem terrorbekæmpelsestiltag og beskyttelsen af de grundlæggende 

rettigheder, således at der ikke sker indgreb i sidstnævnte; 

19. udtrykker især bekymring over, at nogle medlemsstater for nylig har vedtaget en 

lovgivning, som begrænser den anerkendte grundlæggende ret til ytrings- og 

forsamlingsfrihed; mener, at en sådan lovgivning underminerer borgernes rettigheder og 

fører til demokratisk tilbageslag; 

20. beklager og fordømmer den LGBT-fobiske lovgivning, der vedtages i visse 
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medlemsstater, og som begrænser retten til ikkeforskelsbehandling som følge af seksuel 

orientering og lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelles ytringsfrihed, udover at 

den er et anslag mod enhver borgers ret til at indgå ægteskab og stifte familie; 

21. anmoder om, at der arbejdes videre med direktivet om barselsorlov i Rådet, da denne 

retsakt vil muliggøre en reel og konkret ligestilling mellem mænd og kvinder og en 

harmonisering på europæisk plan; 

22. opfordrer Kommissionen til at genoptage lovgivningsinitiativet om tilgængelighed i 

form af et horisontalt instrument, der kan fremme beskyttelsen af personer med 

handicap og sikre bedre sammenhæng mellem alle EU-politikker i den henseende; 

23. opfordrer Kommissionen til at gå et skridt videre med hensyn til konsolideringen af 

retten til god forvaltning ved at gøre EU's kodeks for god forvaltningsskik til en juridisk 

bindende retsakt; 

24. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til gennem deres politikker at sikre, at de 

grundlæggende rettigheder respekteres, garanteres, beskyttes og udvikles korrekt inden 

for EU; opfordrer medlemsstaterne til at gøre en fornyet indsats for at anerkende retten 

til at indgive andragender og til at indbringe en klage for Ombudsmanden som et middel 

for borgerne til at gøre deres rettigheder gældende; 

25. udtrykker sin bekymring over de hundredvis af andragender, der hvert år modtages om 

medlemsstaternes manglende gennemførelse i både bogstav og ånd af bestemmelserne i 

EU's miljølovgivning, herunder VVM-direktivet og direktivet om strategisk 

miljøvurdering; anmoder Kommissionen om nærmere at kontrollere substansen af disse 

procedurer, især når andragenderne omhandler specifikke sager; 

26. gentager betydningen af det europæiske borgerinitiativ, der giver borgerne en ny 

rettighed, som blev indført med Lissabontraktaten, og som sigter mod at øge 

deltagelsesdemokrati i EU; understreger det europæiske borgerinitiativs betydning som 

et effektivt redskab, der giver EU-borgerne en direkte demokratisk ret til at bidrage til 

EU's beslutningsproces og føjer sig til deres ret til at indgive andragender til Europa-

Parlamentet og klager til Den Europæiske Ombudsmand; 

27. opfordrer Kommissionen til at styrke det europæiske borgerinitiativs rolle ved at indtage 

en borgervenlig holdning til at afhjælpe alle mangler ved dette instrument i forbindelse 

med den kommende revision af forordning (EU) nr. 211/2011; opfordrer samtidig 

Kommissionen til at forbedre oplysningskampagnerne til borgerne for så vidt angår 

deres anvendelse af det europæiske borgerinitiativ og deres mulighed for at påvirke 

EU's politiske beslutningsproces; 

28. opfordrer alle EU-institutioner og -medlemsstater til at sikre efterlevelse af principperne 

om demokrati, retsstaten, menneskerettighedernes og de grundlæggende 

frihedsrettigheders universalitet og udelelighed og respekten for den menneskelige 

værdighed, både i EU's medlemsstater og på den internationale scene; 

29. støtter programmet for uddannelse i EU-ret for nationale dommere, som er nøgleaktører 

i håndhævelsen af borgernes rettigheder; advarer om risikoen for, at retten til effektiv 
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domstolsprøvelse ikke respekteres i tilfælde, hvor nationale domstolsprocedurer 

forsinkes uforholdsmæssigt; mener, at for at overholde princippet om lighed for loven 

og effektiv domstolsprøvelse bør socioøkonomiske hindringer i adgangen hertil, 

herunder overdrevne retsgebyrer og -afgifter, tackles i de enkelte medlemsstater; 

bemærker den retlige usikkerhed, der opstår som følge af en medlemsstats indførelse af 

ny lovgivning med tilbagevirkende kraft eller som følge af løbende ændringer inden for 

samme lovgivningsområde, hvilket reelt lægger hindringer i vejen for adgangen til 

domstolsprøvelse; opfordrer medlemsstaterne til at sikre en effektiv gennemførelse af 

retten til domstolsprøvelse samt et uafhængigt, retfærdigt, effektivt og upartisk 

retssystem, der har rimelige tidsfrister;  

30. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til Göncz-betænkningen af 17. februar 2014 

om evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen og retsstatsprincippet, som 

beklager manglen på tilgængelige oplysninger om de nationale retssystemer og derfor 

opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde fuldt ud med EU's og Europarådets 

institutioner og regelmæssigt indsamle og tilvejebringe neutrale, pålidelige, objektive og 

sammenlignelige oplysninger om deres retssystemer; opfordrer til at indføre en effektiv 

mekanisme til regelmæssig vurdering af medlemsstaternes overholdelse af EU's 

grundlæggende værdier som fastsat i artikel 2 i TEU, som danner grundlag for et 

redskab til hurtig varsling, og understreger, at Kommissionen har beføjelse til at 

indbringe en medlemsstat for EU-Domstolen, hvis medlemsstaten ikke overholder en 

forpligtelse, der påhviler den i henhold til traktaterne; 

31. glæder sig over den europæiske e-justiceportal, der forvaltes af Kommissionen, og som 

giver fagpersoner og offentligheden oplysninger om retssystemerne og udgør et praktisk 

redskab til at forbedre adgangen til domstolene med et særskilt afsnit om 

grundlæggende rettigheder, der informerer borgerne om, hvor de skal henvende sig i 

tilfælde af krænkelser af deres grundlæggende rettigheder. 
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