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FORSLAG
Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig 
artikel 44 og 51;

B. 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 mellem en strengere eller bredere anvendelse af chartret i 
forbindelse med nationale foranstaltninger), som blev offentliggjort i februar 2016 af 
Temaafdeling C i Generaldirektoratet for Interne Politikker;

C. der henviser til Udvalget for Andragenders høring den 23. februar 2016 med titlen 
"Udvidelse af anvendelsesområdet for EU's charter om grundlæggende rettigheder (artikel 
51)";

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

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

1. bekræfter på ny, at den grundlæggende ret til at indgive andragender, der er nedfældet i 
artikel 44 i chartret om grundlæggende rettigheder og i artikel 20 og 227 i traktaten om 
den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), er en af grundpillerne i 
unionsborgerskabet og et centralt element i et deltagerbaseret demokrati og har som 
formål at bringe borgerne tættere på EU gennem en åben, demokratisk, inklusiv og 
gennemsigtig procedure;

2. minder om, at et voksende antal af de andragender, der er indgivet til Parlamentet efter 
ikrafttrædelsen af EU's charter om grundlæggende rettigheder i december 2009, har 
henvist til chartret som retsgrundlaget for påstanden om overtrædelse af de 
grundlæggende rettigheder; bemærker, at disse andragender kan tyde på, at der er en 
alvorlig strukturel mangel på en tilgang baseret på grundlæggende rettigheder i 
udarbejdelsen af lovgivning og politikudformningen på såvel EU-plan som på nationalt 
plan og i forbindelse med gennemførelsen af lovgivningen i medlemsstaterne; mener, at 
EU's borgere kan nyde godt af et øget samspil mellem Udvalget for Andragender og 
Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (FRA), når det specifikt drejer sig om 
behandling af andragender, hvor agenturet tager direkte hånd om andrageres bekymringer 
vedrørende mulige krænkelser af de grundlæggende rettigheder;

3. bemærker, at Den Europæiske Ombudsmand ligeledes spiller en vigtig rolle med hensyn 
til at sikre respekten for de grundlæggende rettigheder inden for rammerne af chartret, 
ikke blot for så vidt angår artikel 41 om retten til god forvaltning, men også i betragtning 

1 EUT C 215 af 19.6.2018, s. 162.
2 EUT C 252 af 18.7.2018, s. 201.
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af at en sådan god forvaltning udgør en hjørnesten med hensyn til at sikre andre 
grundlæggende rettigheder; minder om det forbilledlige arbejde, som Ombudsmanden har 
udført i denne valgperiode på området for bl.a. gennemsigtighed og informationsfrihed 
samt hendes særberetning om Frontex1, navnlig for så vidt angår asylansøgeres og 
migranters ret til at klage;

4. bemærker, at EU's borgere og indbyggere betragter chartrets ikrafttræden som en af de 
vigtigste måder, hvorpå EU-medlemskab skaber merværdi; er overbevist om, at en reform 
af Unionen med henblik på at øge dens legitimitet og værdi i borgernes og indbyggernes 
øjne hovedsageligt kan opnås ved at øge beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder, 
der er fastsat i chartret; understreger, at chartret om grundlæggende rettigheder har 
potentiale til at afhjælpe det demokratiske underskud og kan betragtes som hjørnestenen 
for udvikling af robuste sociale politikker, der bygger bro mellem socioøkonomiske 
uligheder og giver en fuldt udbygget Union af borgere;

5. er bekymret over, at chartret om grundlæggende rettigheder kun finder anvendelse i 
medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten; gentager, at mange borgere og 
indbyggere har fundet dets anvendelse uklar og utilfredsstillende; understreger dog, at 
chartret er en primær kilde til EU-retten, ikke kun for institutionerne, men også for 
medlemsstaterne; minder om, at medlemsstaterne med henblik at sikre en virkningsfuld 
udøvelse af de grundlæggende rettigheder ligeledes skal håndhæve chartrets 
bestemmelser, og at dets begrænsede anvendelsesområde ikke giver dem "carte blanche" 
til at krænke de rettigheder, der er fastsat deri;

6. mener, at det store antal kilder til beskyttelse af grundlæggende rettigheder (nationale, 
europæiske og internationale) og kompleksiteten af deres samspil ikke bør svække selve 
beskyttelsen; fremhæver, at en strengere fortolkning og anvendelse af chartret om 
grundlæggende rettigheder vil være tilstrækkelig til at sikre beskyttelse og fremme af 
grundlæggende rettigheder i hele Unionen; mener, at denne bredere fortolkning skal være 
i overensstemmelse med EU's internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet, 
da de udspringer af EU's pligt til at opretholde folkeretlig sædvaneret og de almindelige 
folkeretlige principper;

7. mener, at de fleste andrageres forventninger til de rettigheder, som de nyder godt af i 
medfør af chartret, er høje og går langt ud over deres nuværende anvendelsesområde; 
understreger, at en alt for snæver eller usammenhængende fortolkning af artikel 51 
medfører, at folk føler sig fremmedgjort i forhold til EU; opfordrer EU-institutionerne og 
medlemsstaterne til at styrke anvendelsen af chartret ved at udvide dets 
anvendelsesområde og opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe 
foranstaltninger for at sikre, at anvendelsesområdet for artikel 51 fortolkes på en så 
sammenhængende og vidtfavnende måde som muligt med henblik på at sikre, at chartret 
gennemføres på en universel og ensartet måde i Unionen og for alle borgere; mener, at 
den universelle anvendelse af chartret er en forudsætning for fremme og konsolidering af 
unionsborgerskabet og styrkelse af den demokratiske deltagelse i EU; 

8. glæder sig over Kommissionens indsats for at bekæmpe forskelsbehandling af kvinder; 
minder om, at chartrets artikel 23 har følgende ordlyd: "Der skal sikres ligestilling mellem 

1 Den Europæiske Ombudsmands særberetning af 7. november 2013 som led i undersøgelse på eget initiativ 
OI/5/2012/BEH-MHZ vedrørende Frontex.
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mænd og kvinder på alle områder, herunder i forbindelse med beskæftigelse, arbejde og 
løn."; påpeger, at princippet om ligestilling ikke forhindrer os i at opretholde eller 
iværksætte foranstaltninger, der giver det underrepræsenterede køn særlige fordele;

9. anser det for at være af afgørende betydning, at Unionen ud over den generelle sikring af 
frihedsrettigheder samt beskyttelse af ligestilling og politiske rettigheder tager 
beslutsomme skridt til i særdeleshed at intensivere sit eget engagement med hensyn til at 
sikre de sociale rettigheder, der er fastsat i chartret; er af den opfattelse, at de nuværende 
garantier for borgerlige og politiske rettigheder således i sidste ende vil modsvare de 
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og på denne vis bringe Unionen i 
overensstemmelse med principperne om menneskerettighedernes universalitet, 
umistelighed, udelelighed, gensidige afhængighed og indbyrdes forhold; udtrykker ønske 
om, at den europæiske socialpagt tildeles samme status som traktaterne i lighed med 
chartret om grundlæggende rettigheder;

10. insisterer på, at artikel 7, stk. 7, i forordning (EU) nr. 472/2013 om skærpelse af den 
økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater i euroområdet, der har eller 
er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet1, og som 
fastsætter, at de budgetmæssige konsolideringsbestræbelser, der kræves i henhold til det 
makroøkonomiske tilpasningsprogram, "skal tage hensyn til behovet for at sikre 
tilstrækkelige midler til grundlæggende politikker som f.eks. uddannelse og sundhed", 
fortolkes i overensstemmelse med kravene i chartrets sociale bestemmelser og 
principperne i den europæiske socialpagt;

11. opfordrer til, at der udarbejdes og gennemføres en adfærdskodeks for alt personale i 
overensstemmelse med chartret om grundlæggende rettigheder; opfordrer til, at der 
indføres ordninger for overholdelse, der sikrer, at enhver overtrædelse opdages, 
indberettes og behandles på en rettidig måde; er af den opfattelse, at de påståede ofres og 
whistlebloweres ret til beskyttelse af deres personoplysninger bør betragtes som umistelig 
i hele denne proces; opfordrer til, at der afholdes kurser for personale med henblik på at 
eliminere forskelsbehandling og hadefuld tale på grundlag af køn, seksuel orientering, 
etnisk oprindelse eller enhver anden form for status;

12. opfordrer indtrængende Rådet til at afslutte vedtagelsen af EU's horisontale direktiv om 
ikkeforskelsbehandling, hvilket vil sikre princippet om ikkeforskelsbehandling som 
forankret i chartret; beklager, at det er blevet blokeret så længe, eftersom dets vedtagelse 
yderligere ville sikre konkrete grundlæggende rettigheder i Unionen, omgå det nuværende 
indgreb i artikel 51 ved hjælp af vedtagelsen af specifik EU-lovgivning, der skal 
gennemføres af medlemsstaterne, og være i overensstemmelse med de forpligtelser, som 
Unionen har påtaget sig ved sin tiltrædelse af FN's konvention om rettigheder for personer 
med handicap;

13. insisterer på, at det er af afgørende betydning at sikre den effektive beskyttelse af EU-
borgere og -indbyggere, der ydes under det nuværende system, navnlig på området for 
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, men også med hensyn til borgerlige 
rettigheder, forskelsbehandling og demokratisk deltagelse, ved at udvide chartrets 
anvendelse; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at sikre, at der medtages en 
uafhængig, deltagerorienteret og gennemsigtig konsekvensanalyse af de grundlæggende 

1 EUT L 140 af 27.5.2013, s. 1.
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rettigheder i alle nye lovgivningsforslag med det formål at integrere og effektivt beskytte 
de grundlæggende rettigheder på alle relevante politikområder; foreslår yderligere 
udvikling og anvendelse af et begreb om "indbyggede grundlæggende rettigheder" med 
henblik på at fremme indlejringen af de højeste standarder for grundlæggende rettigheder i 
al politikudformning lige fra de tidligste stadier; understreger, at det forhold, at en artikel 
som artikel 9 i TEUF om høj beskæftigelse og social beskyttelse eksisterer, men ikke 
anvendes, ikke bidrager til EU's og dets medlemsstaters demokratiske karakter, men 
tværtimod bidrager til at mindske dens legitimitet;

14. understreger betydningen af FRA i en institutionel sammenhæng; beklager den manglende 
integration af agenturets arbejde med evalueringen af foreneligheden af institutionelle 
aktiviteter med grundlæggende rettigheder og med jævne mellemrum med ekspertise i 
lovgivningsmæssige sager af relevans for Unionens interne og eksterne kompetencer; 
gentager, at det er af væsentlig betydning at trække på uafhængig og upartisk ekspertise 
for systematisk at forberede kompatibilitetskontroller på alle EU-institutionernes 
aktivitetsområder; mener i denne henseende, at de relevante agenturers (Det Europæiske 
Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder og FRA) bidrag til de lovgivende 
institutioner og dem med operationelle kompetencer på området kan systematiseres og 
videreudvikles, så de bliver mere omfattende; noterer sig det interaktive onlineværktøj 
"Clarity", der er udviklet af FRA med henblik på at gøre det let at finde frem til det mest 
hensigtsmæssige udenretslige organ med en menneskerettighedsdimension i forbindelse 
med særlige spørgsmål om grundlæggende rettigheder;

15. er af den faste overbevisning, at Kommissionens strategi for den effektive gennemførelse 
af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal ajourføres hurtigst 
muligt, skønt den er et positivt første skridt efter chartrets ikrafttræden; glæder sig over 
Kommissionens årlige rapporter om anvendelsen af chartret og opfordrer til, at den 
strategi, der blev udarbejdet i 2010, gennemgås for at afspejle de nye udfordringer og 
realiteter, som institutionerne står over for, navnlig i kølvandet på brexit; 

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

17. minder om, at såvel traktaterne som EU's charter om grundlæggende rettigheder 
omhandler beskyttelse af nationale mindretal og henviser til forskelsbehandling på 
grundlag af sprog; opfordrer til, at der inden for EU-institutionerne tages konkrete 
administrative skridt med det formål at tilskynde nationale regeringer til at finde 
bæredygtige løsninger og fremme en kultur med sproglig mangfoldighed i deres 
medlemsstater i et omfang ud over de officielle EU-sprog;

18. påpeger, at medlemsstaterne selv kan – og har moralsk forpligtelse til at – gennemføre 
chartrets bestemmelser i deres lovgivning, selv når de ikke direkte gennemfører EU-
retten; beklager mediefrihedens forværrede situation i flere medlemsstater; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at respektere og Kommissionen til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at overvåge og håndhæve mediefrihed og -pluralisme; 
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 som yder bistand til enkeltpersoner i 



AD\1174026DA.docx 7/10 PE606.045v02-00

DA

konkrete sager; mener, at den vilkårlige eller overdrevne brug af vold, som politiet eller 
andre sikkerhedsstyrker i medlemsstaterne udøver mod fredelige forsamlinger, er i strid 
med chartrets bestemmelser;

19. opfordrer Kommissionen til at anlægge en mere dristig tilgang, når den overvåger 
foranstaltninger, som de nationale myndigheder træffer for at gennemføre EU-retten, der 
rejser spørgsmål vedrørende chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig i betragtning 
af at disse rettigheder ikke nødvendigvis er sikret i hele EU;

20. glæder sig over ratificeringen af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til 
offentliggjorte værker for personer, der er synshæmmede, da det udgør et afgørende skridt 
inden for rammerne af chartrets artikel 26 om integration af mennesker med handicap;

21. noterer sig andragende nr. 0657/2016 og understreger den allerhøjeste vigtighed af, at der 
i alle medlemsstater, i alle tilfælde og i alle offentlige institutioner, navnlig på 
uddannelsesområdet, sikres overholdelse af chartrets artikel 10 om tanke-, samvittigheds- 
og religionsfrihed;

22. opfordrer Kommissionen, de øvrige EU-institutioner og medlemsstaternes myndigheder til 
regelmæssigt og direkte at høre FRA, når de grundlæggende rettigheder er på spil; 
opfordrer endvidere til, at der foruden medlemsstaternes politikker indføres en 
obligatorisk vurdering og gennemgang af den eksisterende rammelovgivning inden for 
rammerne af den europæiske økonomiske styring med henblik på at sikre overholdelsen af 
chartret, navnlig dets sociale bestemmelser; foreslår, at der udvikles en resultattavle for 
grundlæggende rettigheder med henblik på at overvåge overholdelsen af de 
grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne;

23. mener, at gennemførelsen af chartrets interne aspekter i alvorlig grad halter bagud, 
navnlig i forbindelse med medlemsstaternes udøvelse af Unionens beføjelser; opfordrer 
Kommissionen til at være mere årvågen med hensyn til at sikre, at medlemsstaterne 
gennemfører chartret fuldt ud og konsekvent; opfordrer Kommissionen til at udvikle en 
integreret tilgang til at overvåge overholdelsen af artikel 6 i traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU) og artikel 258-260 i TEUF, som vil give mulighed for rettidig indberetning, 
reaktion og forebyggelse i tilfælde af krænkelser af menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder; minder om det løfte, som den tidligere Kommission har 
afgivet om at udvikle et nyt værktøj – foruden anvendelsen af artikel 7 i TEU som en 
sidste udvej – der i sanktionsmæssig henseende går ud over de nuværende 
traktatbrudsprocedurer med det formål at imødegå åbenlyse krænkelser af de 
grundlæggende rettigheder, der er fastsat i chartret, navnlig når medlemsstaternes 
regeringer er involveret;

24. er stærkt uenig med Kommissionen hvad angår dens strenge fortolkning af artikel 51, stk. 
1, i forbindelse med vurderingen af en række andragender, der er indgivet til Parlamentet, 
og gentager på det kraftigste, at EU-institutionerne skal respektere chartret under alle 
omstændigheder og uanset hvilken rolle, de spiller;

25. understreger behovet for at sikre, at chartret, navnlig dets sociale bestemmelser, 
respekteres, og at det overholdes under og gennem alle faser i processen med det 
europæiske semester, herunder den årlige vækstundersøgelse, og at den fælles 
beskæftigelsesrapport samtidig ajourføres; opfordrer til, at der udarbejdes sociale 
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benchmarks, som skal overvåges og medtages i de landespecifikke henstillinger som led i 
en integreret tilgang;

26. fremhæver, at de sparepolitikker, der er vedtaget på EU-plan og af medlemsstaterne, har 
medført en enorm stigning i de socioøkonomiske uligheder, hvilket forhindrer borgerne i 
helt konkret og fuldt ud at nyde godt af deres grundlæggende rettigheder;

27. minder om den politiske aftale mellem de store EU-institutioner og medlemsstaterne om 
EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention; understreger, at denne 
tiltrædelse er en retlig forpligtelse i henhold til artikel 6, stk. 2, i TEU; mener, at 
gennemførelsen heraf vil medføre yderligere garantier for EU-borgernes og -indbyggernes 
grundlæggende rettigheder og tilvejebringe en sammenhængende ramme for beskyttelse af 
menneskerettighederne i hele Europa; opfordrer Kommissionen til at tage de nødvendige 
skridt til med tiden at fjerne de retlige hindringer, der forhindrer tiltrædelsesprocessens 
afslutning, om nødvendigt ved at udarbejde en ny tiltrædelsesaftale, der afhjælper de 
mangler, som EU-Domstolen har påpeget i udtalelse 2/13;

28. opfordrer de forskellige EU-institutioner til at overveje en styrkelse af chartrets 
anvendelsesområde, herunder ophævelsen af artikel 51, i den næste traktatrevision;

29. udtrykker sin utilfredshed med fortolkningen af artikel 51 og 52, som anses for at 
medføre et kunstigt modsætningsforhold mellem rettigheder og principper, navnlig 
mellem borgerlige og politiske rettigheder og sociale og økonomiske principper; gentager 
den holdning, som FRA har givet udtryk for i sin rapport om grundlæggende rettigheder 
fra 2017, i henhold til hvilken chartret er unikt, fordi det i et enkelt dokument har 
kombineret borgerlige, politiske, sociale og økonomiske rettigheder og givet disse lige 
status; mener, at de sociale og økonomiske rettigheder er for svage, og at disse bør 
styrkes i EU-retten og i medlemsstaternes konstitutionelle systemer på en afgørende 
måde ved at gøre de 20 principper i den europæiske socialpagt retligt bindende for alle 
institutioner og alle medlemsstater.
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