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Vad har (inte) hänt sedan 2003 (då Europaparlamentet utarbetade sitt senaste allmänna 
betänkande om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen)…

1. Europaparlamentet antog sitt senaste allmänna betänkande om skyddet för de 
grundläggande rättigheterna i EU 20031. Skälen till att LIBE-utskottet har väntat ända till 
2007 med att lägga fram ett nytt årligt betänkande hör samman med fyra grundläggande 
förutsättningar som kunde ha möjliggjort antagandet av en ”ny generation” allmänna 
betänkanden, efter dem som har antagits sedan 1992. Skälen är följande:

a) – EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna ska bli en bindande text. Detta var en av 
målsättningarna i utkastet till konstitutionsfördrag, men frågan tas upp först nu i 
reformfördraget, som eventuellt ratificeras före januari 2009.

b) – Inrättande av en särskild byrå för grundläggande rättigheter (enligt ett beslut från 
Europeiska rådets möte 2003), som ska samla in neutrala och jämförbara uppgifter om 
situationen i medlemsstaterna. Det tog tre år att anta förordningen om byrån för 
grundläggande rättigheter, och byråns befogenheter har allvarligt begränsats av 
medlemsstaterna. Nu försöker den med stort besvär fastställa sina administrativa organ och 
strukturer, men detta tar så lång tid att den antagligen kommer att kunna inleda verksamheten 
först när det är dags för institutionerna att se över byråns mandat till följd av det nya 
fördraget2.

c) – Inledande av en regelbunden utvärdering av den nya EU-lagstiftningen om skyddet av de 
grundläggande rättigheterna. Trots att kommissionen i ett meddelande har förklarat att den 
kommer att agera har inga resultat observerats under de tre senaste åren. Arbetet med ”bättre 
lagstiftning” har inte påverkats på något sätt, och när kommissionen har hänvisat till frågan 
(t.ex. i flera olika åtgärder som enligt uppgift berör kampen mot terrorismen), förefaller detta 
mer vara en retorisk fråga än ett väldokumenterat resonemang (se kommissionens nya förslag 
om europeiska passageraruppgifter (PNR)3.

d) – Genomförande av den nödvändiga interinstitutionella samordningen och interna reformer 
inom EU-institutionerna. Det är relativt förvånande att EU-institutionerna, efter att 
gemensamt ha proklamerat stadgan om de grundläggande rättigheterna 2000, inte har 
genomfört denna genom att anpassa de interna strukturerna, inrätta nya administrativa enheter 
och utbilda sina tjänstemän i denna nya dimension av EU-politiken. Hittills verkar stadgan 

                                               
1 För ytterligare information se avsnitt III i bilaga IV.
2 För ytterligare information om byrån för grundläggande rättigheter se avsnitt IA i bilaga V.
3 I ett antal åtgärder framställs den grundläggande och allmänna skyldigheten att garantera medborgarnas 
säkerhet dessutom allt oftare som en grundläggande rättighet som har företräde framför de andra grundläggande 
rättigheterna. Detta koncept är naturligtvis helt okänt för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 
(Europadomstolen) och det nämns inte heller i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, i vilken behoven 
när det gäller allmänhetens säkerhet tvärtom förklaras utgöra en begränsning av de grundläggande rättigheterna, 
som i ett demokratiskt samhälle endast ska tillämpas vid exceptionella omständigheter och av motiverade skäl, 
och endast när det är nödvändigt.
Hänvisningen till demokrati är särskilt viktig, inte bara för medlemsstaterna (varav många har uthärdat diktaturer 
under det senaste århundradet), utan även för EU i sig, som fortfarande väntar på reformer för att öka unionens 
demokratiska ansvarsskyldighet och utvidga rättstatsprincipen (särskilt inom de områden som omfattas av den 
andra och tredje pelaren).



DT\698916SV.doc 3/7 PE398.407v00-01
Extern översättning

SV

endast i mycket begränsad omfattning ha påverkat EU-institutionernas arbetsmetoder,
eftersom:

 arbetet inom kommissionen i den interinstitutionella gruppen med
kommissionsledamöter inte har gett några synliga resultat, och inga allmänna reformer 
har gjorts av Europeiska rådets generalsekretariat. Man hänvisar inte ens till denna 
dimension inom ramen för arbetet med att förbättra lagstiftningen.

 den interna dimensionen av skyddet av de grundläggande rättigheterna inom rådet är 
praktiskt taget obefintlig, även om flera medlemsstater under den tid som har förflutit 
har dömts av domstolarna i Strasbourg och Luxemburg.

Tvärtemot vad Europaparlamentet förväntade sig har EU-institutionerna följaktligen fortsatt 
att vara ytterst motvilliga att betrakta proklameringen av stadgan som den tidpunkt från vilken 
EU-politiken skulle ha omorienterats från en ”administrativt” inriktad strategi till en 
”medborgarinriktad” strategi.

och vad har hänt …

2. Dessutom står det klart att skyddet av de grundläggande rättigheterna inom EU har varit en 
ständigt aktuell fråga för det europeiska civila samhället sedan 2003, vilket har fått 
EU-medborgarna att kritisera EU-institutionernas agerande, vilket i sin tur har motiverat 
alltfler resolutioner från Europaparlamentet4.

Under denna period har parlamentets viktigaste resolutioner handlat om CIA-flygningarna, 
eventuellt missbruk av personuppgifter, ökad homofobi i flera medlemsstater, diskriminering, 
kampen mot organiserad brottslighet och terrorism samt fri rörlighet för personer. Det är även 
intressant att parlamentet agerade parallellt med Europarådet och kompletterade Europarådets 
arbete med dessa frågor5.

I detta perspektiv är det ytterst viktigt att inrätta ett permanent samarbete med Europarådets 
parlamentariska församling, dess generalsekreterare (som är behörig att agera enligt artikel 52 
i Europadomstolens konvention) och dess kommissionär för de mänskliga rättigheterna.

Detta samarbete blir ännu viktigare eftersom det är nödvändigt att bemöta ökningen av 
populistiska och främlingsfientliga rörelser (och till och med politiska partier) i Europa. Dessa 
rörelser angriper ofta hela  människorättsskyddet genom att sätta det i samband med 
extremvänstern och liberal propaganda – som är i strid med de traditionella värderingarna.

3. Samarbetet mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet kommer att bli ännu 
intressantare inom ramen för det nya reformfördraget, där ett särskilt system för att utvärdera 
genomförandet av den del av EU:s politik som omfattar EU-stadgan införs, t.ex. frihet, 

                                               
4 För ytterligare information om effekterna av parlamentets resolutioner se avsnitt C i bilaga 
IV.

5 Detaljerade beskrivningar av resolutionerna från denna period finns i avsnitt B, III 2 och 5 i 
bilaga V.
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säkerhet och rättvisa. Genom att koppla ihop kommissionen, de nationella regeringarna samt 
Europaparlamentet och de nationella parlamenten möjliggör det nya fördraget en öppnare 
ömsesidig utvärdering och förståelse mellan lagstiftare på nationell nivå och EU-nivå, särskilt 
när det gäller fastställandet av EU-medborgarnas rättigheter och skyldigheter. En djupare 
kunskap om EU-åtgärdernas verkliga effekter på nationell nivå och en mer strukturerad dialog 
med de nationella parlamenten och det civila samhället kommer att konkretisera 
Europaparlamentets årliga debatt om de framsteg som görs när det gäller inrättandet av EU 
som ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Utan att åsidosätta kommissionens befogenheter bör en oberoende och trovärdig EU-byrå för 
grundläggande rättigheter tillsammans med Europarådets organ samla in alla relevanta 
uppgifter på dessa områden för Europaparlamentets räkning, så att ny lagstiftning om de 
grundläggande rättigheterna kan utarbetas och efter antagande utvärderas.

Med tanke på att dessa politikområden är mycket känsliga och att EU-medborgarna hyser ett 
mycket stort intresse för dessa frågor är det även nödvändigt att utforma ett snabbt feedback-
system mellan EU-institutionerna som kan tillämpas om det uppstår problem som kan ta åratal 
att lösa med de vanliga rättsliga förfarandena.

4. Under samma tidsperiod har domstolsväsendet på EU-nivå och nationell nivå betonat EU:s 
ökande roll när det gäller frågor som t.ex. den europeiska arresteringsordern, principen om 
ömsesidigt erkännande och vikten av att EU-institutionerna själva skyddar de grundläggande 
rättigheterna. Vid LIBE-utskottets seminarier med de konstitutionella domstolarna på 
EU-nivå och nationell nivå 2005 och 2007 framgick det tydligt att skyddet av de 
grundläggande rättigheterna i allt större utsträckning har blivit en gemensam skyldighet på 
lokal och nationell nivå och EU-nivå. De grundläggande rättigheterna skyddas således på flera 
nivåer och det är därför viktigt att undvika positiva och negativa behörighetskonflikter och 
inte utnyttja EU:s lagstiftning eller internationella avtal för att minska skyddet av dessa 
rättigheter.

5. Under de senaste åren har det civila samhällets roll ökat, särskilt när vissa EU-rättsakter 
påverkar barns, flyktingars och migranters rättigheter etc. (t.ex. fall som rör åtgärder mot 
diskriminering, förbättrad rörelsefrihet, tillgång till offentliga handlingar, skydd av 
yttrandefriheten eller personuppgifter).

Sedan 2005  har LIBE-utskottet fått särskild hjälp från civila organisationer när det har besökt 
mottagningsförläggningar för flyktingar och migranter (i Lampedusa, Ceuta och Melilla, 
Paris, på Kanarieöarna och Malta, i Grekland, Belgien och Storbritannien).

Dessutom är det värt att påpeka att politiken för frihet, säkerhet och rättvisa inte är jämförbar 
med traditionell EU-politik, som t.ex. politiken för den inre marknaden, där det civila 
samhället och andra intressegrupper under flera årtionden har byggt upp välfungerande 
kontakter med EU-institutionerna. När det gäller politiken för frihet, säkerhet och rättvisa 
saknas fortfarande detta samspel på EU-nivå, främst på grund av den bristande öppenheten i 
förbindelserna mellan förvaltningarna på EU-nivå och nationell nivå. Dessa oklarheter kan 
vara förklaringen till att icke-statliga organisationers och det civila samhällets agerande på 



DT\698916SV.doc 5/7 PE398.407v00-01
Extern översättning

SV

EU-nivå fortfarande är sporadiskt eller missriktat, eftersom problem som bör hanteras på 
nationell nivå i stället behandlas på EU-nivå och tvärtom.

Med tanke på de goda resultaten är det viktigt att det civila samhället i samband med att EU-
lagstiftning antas eller genomförs kan föra fram sina förslag på ett mer strukturerat sätt. De 
senaste finansiella programmen för 2007–2013 bör bidra till ett sådant nätverksarbete i syfte 
att öka insynen i EU-institutionernas förberedande lagstiftningsarbete.

Det är självklart att denna dialog främst bör föras i Europaparlamentet, eftersom parlamentet 
är EU:s enda direktvalda institution (det är dock logiskt att även de andra EU-institutionerna 
och byrån för grundläggande rättigheter samråder med de icke-statliga organisationerna för att 
minska den mycket stora demokratiska klyftan mellan medborgarna och EU-institutionerna).
Hur kan man sy ihop de olika frågorna och förbereda sig inför tidsfristen
den 1 januari 2009?

Nu är det dags att blåsa nytt liv i det arbete som inleddes 1992 genom att anta ett nytt 
betänkande från LIBE-utskottet om EU:s interna politik för de grundläggande rättigheterna i 
den nya situation som uppstår i och med reformfördraget och till följd av behovet av att 
skydda EU:s grundläggande principer (artikel 7.1 i EU-fördraget och de ”värden” som anges i 
artikel 2 i det nya fördraget).

Föredraganden har därför för avsikt att utarbeta ett betänkande som sammanfattar de 
viktigaste punkterna om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 
och lägga fram rekommendationer om hur den rättsliga och institutionella situationen som 
kommer att bli följden av det nya fördraget och EU-stadgans ikraftträdande bör bemötas.

Detta är emellertid en mycket ambitiös utmaning, och LIBE-utskottet kommer därför att ta så 
lång tid på sig som det behöver och anordna lämpliga diskussioner för att kunna utarbeta ett 
bra betänkande.

BETÄNKANDETS STRUKTUR

Efter de inledande diskussionerna mellan föredraganden och skuggföredragandena skulle 
betänkandet kunna struktureras enligt nedanstående modell.

Del 1
Avsnitt A
En systematisk beskrivning av förändringarna i skyddet och övervakningen av de mänskliga 
rättigheterna inom EU under de senaste åren och tänkbara förändringar i framtiden, där 
följande faktorer bör beaktas:

 Förhållandet mellan Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna, EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna och EU-medlemsstaternas konstitutioner och författningar (nya domar 
från människorättsdomstolarnas högsta instanser, stadgan som en del av det nya 
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EU-fördraget och EU som en del av Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna)6.

 De nationella domstolarnas roll i försvaret av de grundläggande rättigheterna7.
 EU:s nya institutionella ram och byrån för grundläggande rättigheter som ett nytt 

organ8.

Avsnitt B
En beskrivning av förändringarna i skyddet av de grundläggande rättigheterna i 
12 medlemsstater till följd av deras anslutning till EU9. Vilket mervärde ger 
EU-medlemskapet på detta område – en strukturell beskrivning av förändringarna när det 
gäller domstolsutslag, regeringarnas politik och allmänhetens medvetande om dessa frågor.

Del 2
Del 2 bör vara inriktat på viktiga områden beträffande skyddet av de grundläggande 
rättigheterna inom EU när det gäller EU:s lagstiftning och verksamhet. Viktiga områden är
följande10:

 Civila och politiska rättigheter och skydd av minoriteter11.
 Barns rättigheter, med betoning på handel med barn.
 Fri rörlighet och skydd av migranter (situationen för både olagliga och lagliga 

migranter).
 Åtgärder mot rasdiskriminering och homofobi.
 Yttrandefrihet, uppgiftsskydd och åtgärder mot cyberbrott.
 EU-åtgärder mot terrorism, genomförandet av dessa åtgärder på nationell nivå och i

överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna.
 Grundläggande rättigheter för svarande i rättsprocesser och processrättigheter.

De resolutioner som redan har antagits av parlamentet ska ligga till grund för betänkandet12.

TIDSPLAN FÖR BETÄNKANDET

Arbetet bör ske enligt följande tidsplan:
 Januari–april 2008 – förslag till betänkande och diskussioner om de viktigaste 

punkterna i betänkandet.
                                               
6 I bilaga II finns ytterligare information i ämnet.

7 Se avsnitt B i bilaga VI för ytterligare information i ämnet.

8 Se avsnitt 5 i bilaga III för ytterligare information i ämnet.

9 Se avsnitt 3 i bilaga III för ytterligare information i ämnet.

10 Bilaga 5 tar upp många av de ämnen som följer nedan.

11 Avsnitt 2 i bilaga III ger information om minoriteters rättigheter.

12 I bilaga IV finns en beskrivning av Europaparlamentets resolutioner om de grundläggande 
rättigheterna.
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 Maj/juni: LIBE-utskottets eventuella antagande.
 September 2008: antagande i plenum.

BILAGOR TILL ARBETSDOKUMENTET:

 Bilaga I – Genomgång av situationen för den senaste rättspraxisen om grundläggande 
rättigheter på området frihet, säkerhet och rättvisa.

 Bilaga II – Genomgång av förhållandet mellan Europeiska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna och de nationella konstitutionerna och författningarna.

 Bilaga III – Genomgång av de strukturella och metodiska frågorna när det gäller 
grundläggande rättigheter och minoriteters rättigheter efter utvidgningen mot öst.

 Bilaga IV – Genomgång av Europaparlamentets resolutioner på området för 
grundläggande rättigheter.

 Bilaga V – Genomgång av EU:s befintliga verksamhet på området för migranters 
rättigheter, homofobi, barns rättigheter, uppgiftsskydd, familjevåld, rasism och 
främlingsfientlighet samt grundläggande rättigheter för svarande i rättsprocesser.

 Bilaga VI – Genomgång av nationella domstolars och människorättsförsvarares roller.
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