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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:

1. understreger, at det er vigtigt, at medlemsstaterne anvender EU's charter om grundlæggende 
rettigheder på nationalt plan ved de nationale domstole og ved, at det inddrages i 
lovgivningsprocedurer; beklager, at der kun har været et begrænset forsøg på at fremme 
anvendelsen af dets bestemmelser, selv om det er en forpligtelse, der er angivet i chartrets 
artikel 51;

2. noterer sig med bekymring, at en række medlemsstater ikke på korrekt vis har 
gennemført Rådets rammeafgørelse af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse 
former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af 
straffelovgivningen1 og dens minimumsstandarder for at benægte, forsvare eller groft 
bagatellisere betydningen af visse forbrydelser;

3. understreger, at et uafhængigt retsvæsen, ytrings- og informationsfrihed og mediepluralisme 
er afgørende elementer i retsstaten; opfordrer Kommissionen til at håndhæve disse centrale 
EU-værdier, når de overtrædes af medlemsstaterne;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at gennemføre principperne i 
søjlen for sociale rettigheder for at sikre grundlæggende sociale rettigheder på EU-plan og 
nationalt plan såsom integration af personer med handicap, retfærdige og rimelige 
arbejdsvilkår, sociale ydelser og social bistand;

5. fremhæver, at der er behov for yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at sikre privatlivets 
fred og databeskyttelse i lyset af udviklingen af nye teknologier; bemærker, at ud over de 
etiske konsekvenser af nye teknologier såsom kunstig intelligens og big data skal de 
grundlæggende rettigheder tages i betragtning;

6. opfordrer Rådet til snarest muligt at afslutte EU's ratificering af Istanbulkonventionen til 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet baseret på en bred 
tiltrædelse uden begrænsninger; opfordrer også de resterende medlemsstater til at 
ratificere og gennemføre konventionen; udtrykker bekymring over, at flere 
medlemsstater har gennemført konventionen forkert eller kun delvist; opfordrer 
Kommissionen til at gennemgå gennemførelseslovgivningen.

1 EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55-58.


