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Hvad der (ikke) er sket siden 2003 (hvor Europa-Parlamentet fremlagde sin seneste 
generelle rapport om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union)...

1. Europa-Parlamentet vedtog i 2003 sin seneste generelle rapport om beskyttelsen af 
grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union1. At LIBE udskød fremlæggelsen af en 
ny årsrapport til 2007 skyldtes tilstedeværelsen af fire grundlæggende betingelser, som kunne 
have gjort det muligt at vedtage en "ny generation" af generelle rapporter som afløser for 
dem, der var blevet vedtaget siden 1992. Det drejede sig om:

a) - omdannelsen af det europæiske charter til en bindende tekst. Dette var et af formålene 
med forfatningstraktaten, men nævnes nu blot i reformtraktaten, som kunne blive ratificeret 
inden januar 2009.

b) - oprettelsen af et særligt agentur for grundlæggende rettigheder (jf. beslutningen på Det 
Europæiske Råd i 2003), som kunne indsamle objektive og sammenlignelige data om 
situationen i medlemsstaterne. Det tog tre år at vedtage forordningen om Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder. Medlemsstaterne har i vid udstrækning begrænset dets beføjelser 
og målsætninger og arbejder nu intenst på at definere dets administrative organer og 
strukturer. Det tager imidlertid så lang tid, at agenturet sandsynligvis først vil være fuldt 
funktionsdygtigt, når institutionerne vil skulle revidere dets mandat på grund af den nye 
traktat2.

c) - lanceringen af en regelmæssig evaluering af den nye EU-lovgivning om beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder. Trods en meddelelse fra Europa-Kommissionen, hvori der 
opfordres til handling, er der ikke blevet offentliggjort nogen resultater i de seneste tre år, 
området har ikke genlydt i processen med "bedre lovgivning", og når der har været henvist til 
det (bl.a. i flere foranstaltninger, der hævder at bekæmpe terrorisme), synes der snarere at 
være tale om en retorisk øvelse end om veldokumenteret argumentation (se Kommissionens 
nylige forslag om et europæisk PNR-system)3.

d) - gennemførelsen af en nødvendig interinstitutionel samordning og nødvendige interne 
reformer i EU-institutionerne. Det er temmelig overraskende, at EU-institutionerne efter deres 
fælles proklamation af chartret i 2000 ikke har gjort ord til handling og tilpasset deres interne 
struktur, oprettet nye forvaltningsenheder og indført deres embedsmænd i de nye dimensioner 
af EU-politikken. Indtil videre synes den reelle indvirkning af chartret på EU-institutionernes 
arbejdsmetoder at være meget begrænset, eftersom: 

                                               
1 Der findes yderligere oplysninger om de generelle rapporter i afsnit III i bilag IV.
2 Der findes yderligere oplysninger om Agenturet for Grundlæggende Rettigheder i afsnit IA i bilag V.
3 Hvad angår flere EU-tiltag, har den grundlæggende offentlige pligt til at sørge for borgernes sikkerhed 
endvidere i større og større omfang fremstået som en grundlæggende rettighed, der var vigtigere end de øvrige 
grundlæggende rettigheder. Det siger sig selv, at der ikke er belæg for dette i hverken den europæiske 
menneskerettighedskonvention eller i chartret, som tværtimod fastslår, at de offentlige sikkerhedsbehov kan 
medføre en begrænsning af de grundlæggende rettigheder, men en begrænsning, der kun skal anvendes i 
ekstraordinære og begrundede sager og kun om nødvendigt i et demokratisk samfund.
Henvisningen til demokrati er særlig vigtig, ikke kun for medlemsstaterne (hvor mange har oplevet perioder med 
diktatur i det seneste århundrede), men også for Den Europæiske Union selv, som stadig afventer reformer, der 
vil forbedre dens demokratiske ansvarlighed og retsstatsprincippet (navnlig på områder i anden og tredje søjle).
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 der i Kommissionen hverken er synlige resultater af arbejdet i den interinstitutionelle 
gruppe af kommissærer eller er sket en generel ændring i Europa-Kommissionens 
Generalsekretariat, og der ikke engang er henvist til denne dimension i den såkaldte 
"bedre lovgivning";

 den interne dimension af beskyttelsen af grundlæggende rettigheder praktisk talt er 
ikkeeksisterende i Rådet, selv om flere medlemsstater i mellemtiden er blevet dømt 
ved domstolene i Strasbourg og Luxembourg.

Så i modsætning til, hvad Europa-Parlamentet havde forventet, er EU-institutionerne fortsat 
utrolig tilbageholdende med at bruge proklamationen af chartret som udgangspunkt for en 
omlægning af de europæiske politikker fra en "forvaltningsorienteret" tilgang til en 
"borgerorienteret" tilgang.

og hvad der er sket...

2. Når det er sagt, fremgår det mere end tydeligt, at beskyttelsen af grundlæggende rettigheder 
i Den Europæiske Union siden 2003 er blevet et fast punkt på dagsordenen i det europæiske 
civilsamfund og har fået vores borgere til at påberåbe sig de europæiske institutioners 
indgriben og forsvare flere og flere af Europa-Parlamentets beslutninger.1

I denne periode vedrører Europa-Parlamentets vigtigste beslutninger CIA-flyvninger, det 
mulige misbrug af personoplysninger, øget homofobi i flere medlemsstater, 
forskelsbehandling, bekæmpelse af organiseret kriminalitet og terrorisme og den frie 
bevægelighed for personer. Det er også interessant, at i disse spørgsmål var Europa-
Parlamentets handlinger parallelle og komplementære med Europarådets.2

I dette perspektiv vil det være utrolig vigtigt at etablere et permanent samarbejde med 
Europarådets Parlamentariske Forsamling, dets generalsekretariat (som har kompetence til at 
handle i overensstemmelse med artikel 52 i den europæiske menneskerettighedskonvention) 
og dets kommissær for menneskerettigheder.

Et sådant samarbejde vil blive endnu vigtigere, da det er nødvendigt at imødegå stigningen i 
antallet af populistiske og fremmedfjendske bevægelser (og endog politiske partier) i Europa.
Disse bevægelser angriber ofte hele konceptet for beskyttelse af menneskerettigheder ved at 
forbinde dem med ultra venstreorienteret og liberal propaganda - i modsætning til traditionelle 
værdier.

3. Et samarbejde mellem de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet vil være af endnu 
større interesse inden for de nye rammer af reformtraktaten, som indeholder en særlig ordning 
for evaluering af gennemførelsen af de EU-politikker, der understøtter EU-chartret, bl.a. 
politikker om frihed, sikkerhed og retfærdighed. Ved at knytte Kommissionen, de nationale 
regeringer, Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter til hinanden giver den nye traktat 
mulighed for en mere åben og gensidig evaluering og forståelse mellem de nationale og de 
europæiske lovgivere, navnlig når de definerer de europæiske borgeres rettigheder og pligter.

                                               
1 Der findes yderligere oplysninger om betydningen af Europa-Parlamentets beslutninger i afsnit C i bilag IV.
2 Der findes en detaljeret beskrivelse af beslutningerne fra denne periode i afsnit B, III, 2 og 5, i bilag V.
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Et mere indgående kendskab til den reelle betydning af EU's tiltag på nationalt plan og en 
mere struktureret dialog med de nationale parlamenter og civilsamfundet vil gøre Europa-
Parlamentets årlige debat om fremskridtene mere konkret og være med til at gøre EU til et 
område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Med forbehold af Kommissionens kompetencer bør et uafhængigt og troværdigt Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder sammen med Europarådets organer indsamle alle relevante 
oplysninger på disse områder for Europa-Parlamentet, således at ny lovgivning, der berører 
grundlæggende rettigheder, kan udarbejdes og efter vedtagelse evalueres.

Da disse politikker berører meget følsomme områder og er af stor interesse for de europæiske 
borgere, er det også nødvendigt at indføre nogle hurtige feedback-mekanismer mellem EU-
institutionerne i tilfælde af problemer, som det kunne tage flere år at løse ved hjælp af de 
almindelige retlige procedurer.

4. I samme tidsperiode understregede den dømmende magt på europæisk og nationalt plan 
Den Europæiske Unions større rolle i spørgsmål om bl.a. den europæiske arrestordre, 
princippet om gensidig anerkendelse og behovet for, at de europæiske institutioner selv 
beskytter grundlæggende rettigheder. Som det tydeligt fremgik på LIBE's seminarer i 2005 og 
2007 med EF-Domstolen og de nationale forfatningsdomstole, er beskyttelsen af 
grundlæggende rettigheder blevet en mere og mere almindelig opgave på lokalt, nationalt og 
europæisk plan. Når man har med beskyttelse på flere niveauer at gøre, er det væsentligt at 
undgå positive og negative konflikter og desuden undgå at bruge EU-lovgivning eller 
internationale aftaler til at forringe niveauet for beskyttelse af disse rettigheder.

5. I de seneste år har vi også været vidne til civilsamfundets større rolle, navnlig da nogle 
europæiske retsakter påvirkede grundlæggende rettigheder for bl.a. børn, flygtninge og 
migranter (se sagen om de diskriminationsbekæmpende foranstaltninger, forbedringen af den 
frie bevægelighed, adgang til offentlige dokumenter og beskyttelsen af ytringsfriheden og af 
personoplysninger).

LIBE-udvalget har navnlig siden 2005 modtaget hjælp fra civilsamfundsorganisationer i 
forbindelse med sine besøg i modtagelsescentre for flygtninge og migranter (i Lampedusa, 
Ceuta og Melilla, Paris, De Kanariske Øer, Malta, Grækenland, Belgien og Det Forenede 
Kongerige).

Det bør endvidere erindres, at politikker om frihed, sikkerhed og retfærdighed ikke kan 
sammenlignes med traditionelle EU-politikker, f.eks. politikker vedrørende det indre marked, 
hvor civilsamfundet og andre interessegrupper gennem flere årtier har skabt et velfungerende 
samspil med EU-institutionerne. I forbindelse med politikker om frihed, sikkerhed og 
retfærdighed mangler der stadig et sådant samspil på europæisk plan, hovedsagligt på grund 
af manglende åbenhed i de nuværende forbindelser mellem de nationale og de europæiske 
forvaltninger. Denne manglende åbenhed kunne forklare, hvorfor ngo'ers og civilsamfundets 
indgriben på EU-plan fortsat er forbigående eller fejlagtig, eftersom problemer, der burde 
håndteres på nationalt plan, rejses på europæisk plan og omvendt.
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I betragtning af de tilfredsstillende resultater, der er opnået, er det væsentligt, at når det 
gælder vedtagelsen eller gennemførelsen af europæisk lovgivning, bør civilsamfundet 
fremsætte sine forslag på en mere struktureret måde. De seneste finansieringsprogrammer for 
2007/2013 burde støtte et sådant netværk i forhold til en mere åben adgang til institutionernes 
forberedende lovgivningsarbejde.

Det er klart, at det vigtigste sted for en sådan dialog derfor bør være Europa-Parlamentet, 
eftersom det er den eneste direkte valgte institution i EU (selv om det ville være logisk, at 
også de øvrige institutioner og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder henvender sig til 
ngo'erne med henblik på at mindske den store demokratiske afstand mellem borgerne og EU-
institutionerne).

Hvordan løses opgaven og klares fristen 1. januar 2009?

Det er nu tid til at genoplive den praksis, som blev påbegyndt i 1992, og vedtage en ny 
rapport fra LIBE om EU's interne politik om grundlæggende rettigheder i et nyt perspektiv, 
som skyldes reformtraktaten og behovet for at beskytte EU's grundlæggende principper 
(artikel 7, stk. 1, i TEU) og "værdierne" i artikel 2 i den nye traktat.

Af alle disse årsager har ordføreren til hensigt at udarbejde en rapport, som vil sammenfatte 
de vigtigste spørgsmål vedrørende situationen for grundlæggende rettigheder i EU, og 
fremsætte nogle anbefalinger til, hvordan der kan leves op til den retlige og institutionelle 
situation, som bliver resultatet af den nye traktat og EU's charters ikrafttræden.
I betragtning af de store forventninger til denne udfordring vil LIBE bruge al den nødvendige 
tid og afholde alle relevante drøftelser med henblik på at udarbejde en god rapport.

RAPPORTENS OPBYGNING

Efter indledende drøftelser mellem ordføreren og skyggeordførerne kunne rapporten blive 
struktureret som følger.

Del 1
Afsnit A
Systematisk beskrivelse af ændringerne i beskyttelsen og tilsynet med overholdelsen af 
menneskerettigheder i Europa i de seneste fem år og eventuelle fremtidige ændringer, som 
kunne tage hensyn til:

 forholdet mellem den europæiske menneskerettighedskonvention, det europæiske 
charter og EU-medlemsstaternes forfatninger (nye afgørelser fra de højeste 
menneskerettighedsdomstole, chartret som del af EU-traktaten, EU som part i den 
europæiske menneskerettighedskonvention)1

 de nationale domstoles rolle for beskyttelsen af grundlæggende rettigheder2

 de nye institutionelle rammer inden for EU med Agenturet for Grundlæggende 
Rettigheder som et nyt organ3

                                               
1 Der findes yderligere oplysninger om dette emne i Bilag II.
2 Der findes yderligere oplysninger om dette emne i afsnit 1 i bilag VI.
3 Der findes yderligere oplysninger om dette emne i afsnit 5 i bilag III.
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Afsnit B
Ændringerne i beskyttelsen af grundlæggende rettigheder i 12 medlemsstater som følge af 
deres tiltrædelse til Den Europæiske Union1. Hvad er fordelene ved EU-medlemskabet på 
dette område - struktureret beskrivelse af ændringerne i retsafgørelser, regeringspolitikker og 
den offentlige bevidsthed?

Del 2

Fokus på vigtige områder for beskyttelse af grundlæggende rettigheder i hele EU vedrørende 
EU's lovgivning og aktiviteter på følgende områder2:

 civile og politiske rettigheder og beskyttelse af mindretal3
 børns rettigheder, navnlig handel med børn
 fri bevægelighed og beskyttelse af migranter (situationen for både lovlige og ulovlige 

migranter)
 foranstaltninger mod racediskrimination og homofobi
 ytringsfrihed, databeskyttelse og foranstaltninger mod internetkriminalitet
 europæiske foranstaltninger mod terrorisme, deres gennemførelse i national ret og 

deres forenelighed med grundlæggende rettigheder
 tiltaltes grundlæggende rettigheder og processuelle rettigheder

Grundlaget for rapporten vil være beslutninger, som Parlamentet allerede har vedtaget4.

TIDSPLAN FOR RAPPORTEN

Rækken af aktiviteter kunne se sådan ud:
 januar - april 2008: udkast til rapport og drøftelser af rapportens vigtigste emner
 maj/juni: eventuel vedtagelse af LIBE
 september 2008: vedtagelse i plenarforsamlingen

BILAG TIL ARBEJDSDOKUMENTET:

 Bilag I - Briefing om status for den seneste retspraksis inden for grundlæggende 
rettigheder på området for frihed, sikkerhed og retfærdighed

 Bilag II - Briefing om forholdet mellem den europæiske 
menneskerettighedskonvention, chartret og forfatningerne

 Bilag III - Briefing om de strukturelle og metodologiske spørgsmål på området for 
grundlæggende rettigheder og mindretals rettigheder efter udvidelsen mod øst

 Bilag IV - Briefing om Europa-Parlamentets beslutninger på området for 
grundlæggende rettigheder

 Bilag V - Briefing om de igangværende EU-aktiviteter på området for migranters 
rettigheder, homofobi, børns rettigheder, databeskyttelse, vold i hjemmet, racisme og 
fremmedhad og tiltaltes grundlæggende rettigheder

                                               
1 Der findes yderligere oplysninger om dette emne i afsnit 3 i bilag III.
2 Mange af nedenstående emner er behandlet i bilag V.
3 Der findes oplysninger om mindretals rettigheder i afsnit 2 i bilag III.
4 Bilag IV er en beskrivelse af Europa-Parlamentets beslutning om grundlæggende rettigheder.



(Ekstern oversættelse)

DT\698916DA.doc 7/7 PE398.407v02-00

DA

 Bilag VI - Briefing om de nationale domstoles og menneskerettighedsforkæmperes 
rolle
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