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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om de institutionelle aspekter af Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske 
konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder
(2009/2241(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, artikel 218, stk. 6, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt protokollen vedrørende artikel 
6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union om Unionens tiltrædelse af den 
europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder,

– der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 14. januar 2010,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48 og 50,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser 
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget for 
Andragender (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at det følger af Domstolens faste praksis siden 1970'erne, at de 
grundlæggende rettigheder er en integrerende del af de generelle retsprincipper, som det er 
Domstolens opgave at beskytte,

B. der henviser til, at Domstolen i denne forbindelse lader sig inspirere af medlemsstaternes 
fælles forfatningstraditioner samt de internationale instrumenter om beskyttelse af 
menneskerettighederne, som medlemsstaterne har tiltrådt, herunder den europæiske 
konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder 
(EMRK),

C. der henviser til, at essensen af denne retspraksis blev inkorporeret i primærretten ved 
Maastrichttraktaten, dvs. traktaten om Den Europæiske Union, i 1993,

D. der henviser til, at Domstolen lægger særlig vægt på udviklingen i retspraksis fra Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol, således som det fremgår af et voksende antal 
domme, der henviser til EMRK’s bestemmelser, 

E. der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol principielt går ud fra en 
formodning om, at en EU-medlemsstats adfærd er forenelig med EMRK, når den 
pågældende stat kun gennemfører fællesskabsretten,

F. der henviser til, at Domstolen i en udtalelse af 28. marts 1996 fastslog, at Det Europæiske 
Fællesskab ikke havde kompetence til at tiltræde EMRK uden en forudgående 
traktatændring,

G. der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Union skal tiltræde EMRK, og at Lissabontraktatens protokol nr. 8 indeholder en 
opregning af punkter, som skal afklares i forbindelse med denne tiltrædelse; der henviser 
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til, at disse bestemmelser ikke blot giver Unionen mulighed for at tiltræde EMRK, men 
indebærer en forpligtelse for Unionens institutioner til at foretage en sådan tiltrædelse;

H. der henviser til, at en tiltrædelse nu – efter indgåelsen af protokol nr. 14 om ændring af 
EMRK – er en reel mulighed for Unionen, på vegne af de stater, der er parter i 
konventionen, og at Unionen på den ene side og de stater, der er parter i EMRK, på den 
anden side skal aftale, på hvilke betingelser og efter hvilken fremgangsmåde denne 
tiltrædelse skal finde sted,

I. der henviser til, at en sådan aftale også bør omhandle administrative og tekniske 
spørgsmål, herunder det principielle spørgsmål om at yde et bidrag fra Unionen til 
Europarådets almindelige budget til dækning af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols drift, idet der bør træffes aftale med Europarådet om de 
nærmere enkeltheder,

J. der henviser til, at Unionen i kraft af sin tiltrædelse af EMRK bliver integreret i EMRK’s 
system til beskyttelse af grundlæggende rettigheder og, ud over den interne beskyttelse af 
disse rettigheder via Domstolens retspraksis, får adgang til en ekstern beskyttelsesinstans 
af international karakter,

1. understreger de vigtigste argumenter for Unionens tiltrædelse af EMRK, der kan 
opsummeres som følger:

– integreringen af chartret om grundlæggende rettigheder i primærretten betyder, at 
Unionens system til beskyttelse af grundlæggende rettigheder bliver fuldstændiggjort 
og styrket, mens Unionens tiltrædelse af EMRK vil have en markant signalværdi hvad 
angår samhørigheden mellem Unionen og det "Stor-Europa", der udgøres af 
Europarådet og dets paneuropæiske ordning på menneskerettighedsområdet;  denne 
tiltrædelse vil ligeledes styrke Unionens troværdighed over for tredjelande, når 
Unionen som led i de bilaterale forbindelser jævnligt anmoder disse lande om at 
overholde EMRK

– Unionens tiltrædelse af EMRK sikrer, at borgerne opnår den samme beskyttede status 
i forhold til Unionen, som de allerede nyder godt af i forhold til alle medlemsstaterne; 
det er ikke mindst vigtigt, fordi medlemsstaterne har overført vigtige beføjelser til 
Unionen

– tiltrædelsen vil bidrage til at sikre en harmonisk udvikling af retspraksis ved de to 
europæiske retsinstanser på menneskerettighedsområdet, særlig i kraft af det øgede 
behov for en dialog

– tiltrædelsen indebærer på ingen måde, at der sættes spørgsmålstegn ved princippet om 
EU-rettens autonomi, eftersom Domstolen fortsat suverænt vil være den øverste 
instans hvad angår spørgsmål vedrørende EU-retten og gyldigheden af Unionens 
handlinger, hvorimod Menneskerettighedsdomstolen ikke kan betragtes som en 
overordnet instans, men snarere som en særdomstol, der eksternt kontrollerer, om 
Unionen overholder de folkeretlige forpligtelser, der følger af Unionens tiltrædelse af 
EMRK; i forhold til Menneskerettighedsdomstolen får Domstolen således den samme 
status, som medlemsstaternes højesteretter allerede har;
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2. erindrer om, at tiltrædelsen ifølge traktaten ikke indebærer nogen udvidelse af Unionens 
beføjelser og navnlig ikke betyder, at Unionen opnår en generel kompetence på 
menneskerettighedsområdet;

3. bekræfter, at aftalen om Unionens tiltrædelse af EMRK i henhold til artikel 2 i 
Lissabontraktatens protokol nr. 8 ikke må berøre medlemsstaternes situation i forhold til 
EMRK og protokollerne hertil generelt eller i forhold til eventuelle fravigelser og 
forbehold fra medlemsstaternes side i særdeleshed, og at sådanne omstændigheder ikke 
har konsekvenser for Unionens retlige status i forhold til EMRK;

4. konstaterer, at EMRK-systemet er blevet udbygget med en række tillægsprotokoller 
vedrørende beskyttelse af rettigheder, der ikke er omhandlet i EMRK, og foreslår, at 
Unionen tiltræder samtlige protokoller, der, i hvert fald delvist, henhører under en af 
Unionens kompetencer (nr. 1, 4, 7 og 12);

5. understreger, at tiltrædelsen af EMRK ikke gør Unionen til medlem af Europarådet, men 
at Unionen i et vist omfang må deltage i arbejdet i konventionens organer for at sikre en 
vellykket integrering af Unionen i konventionssystemet, og at Unionen altså også bør have 
visse rettigheder i dette system, særlig:

– ret til at forelægge en liste med tre kandidater til stillingen som dommer, hvoriblandt 
en kandidat vælges af Europarådets Parlamentariske Forsamling på Unionens vegne 
og deltager i Domstolens arbejde på lige fod med de øvrige dommere

– ret til at deltage, med stemmeret, i møderne i Ministerkomitéen, når komitéen fungerer 
som kontrolorgan i forbindelse med fuldbyrdelse af domme fra Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, eller når komitéen tager stilling til hensigtsmæssigheden 
af at indhente en udtalelse fra Menneskerettighedsdomstolen, samt ret til at være 
repræsenteret i Styringskomitéen for Menneskerettigheder (et organ under 
Ministerkomitéen)

– ret til, for Europa-Parlamentets vedkommende, at udpege/sende et vist antal 
repræsentanter til Europarådets Parlamentariske Forsamling, når forsamlingen vælger 
dommere til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol;

6. mener, at medlemsstaterne indbyrdes og i deres forbindelser med Unionen ikke bør kunne 
indbringe en mellemstatslig klage over et konventionsbrud, jf. EMRK’s artikel 33, 
eftersom det ville være i modstrid med ånden i visse forpligtelser, der har deres udspring i 
Lissabontraktaten;

7. mener, at ethvert søgsmål fra en unionsborger vedrørende en handling eller undladelse 
begået af en EU-institution eller et EU-organ udelukkende bør være rettet mod Unionen; 
mener endvidere, at ethvert søgsmål, der omhandler en medlemsstats gennemførelse af 
EU-retten udelukkende bør rettes mod den pågældende medlemsstat, hvilket ikke bør 
forhindre, at et søgsmål kan rettes samtidig mod Unionen og medlemsstaten, når der ikke 
er en klar ansvarsfordeling mellem Unionen og medlemsstaten i forhold til den 
pågældende handling;

8. anser det af hensyn til en god retspleje for passende, at Unionen med 
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Menneskerettighedsdomstolens tilladelse får adgang til at optræde som sagsøgt i alle 
sager, der indbringes for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, er rettet mod en 
medlemsstat og kan komme til at rejse et spørgsmål om EU-retten, og at enhver 
medlemsstat med Menneskerettighedsdomstolens tilladelse får adgang til at optræde som 
sagsøgt i alle sager, der er rettet mod Unionen;

9. mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at formalisere forbindelserne mellem Domstolen og 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ved at indføre en præjudiciel procedure ved 
Menneskerettighedsdomstolen eller ved at oprette et organ eller ”panel”, der skal tage 
stilling, når en af de to instanser overvejer at vedtage en fortolkning af EMRK, der 
adskiller sig fra den fortolkning, som den anden retsinstans har anlagt; henviser i denne 
forbindelse til erklæring nr. 2 ad artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, 
der fastslår, at der foregår en regelmæssig dialog mellem Den Europæiske Unions 
Domstol og Den Europæiske menneskerettighedsdomstol – en dialog, der vil kunne 
styrkes, når Unionen tiltræder denne konvention;

10. konstaterer, at EMRK spiller en vigtig rolle ved fortolkningen af chartret om 
grundlæggende rettigheder, for så vidt som de rettigheder, der er garanteret i chartret, og 
som svarer til rettigheder, der er anerkendt i EMRK, skal fortolkes i overensstemmelse 
med EMRK, og at EMRK i kraft af artikel 6, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union 
udgør en inspirationskilde for Domstolen ved formuleringen af EU-rettens generelle 
principper; konstaterer ligeledes, at EMRK i henhold til konventionens artikel 53 ikke kan 
fortolkes som en begrænsning i eller afvigelse fra nogen af de rettigheder, der er anerkendt 
i chartret om grundlæggende rettigheder, således at chartret bevarer sin juridiske værdi 
fuldt ud;

11. erkender, at tiltrædelsen som sådan ikke løser de yderst alvorlige problemer, som EMRK-
systemet står over for, nemlig på den ene side en overdrevent stor arbejdsbyrde på grund 
af en eksponentiel vækst i antallet af individuelle klager, og på den anden side en reform 
af Menneskerettighedsdomstolens struktur og funktion som reaktion herpå;  konstaterer, at 
systemet risikerer at bryde sammen, medmindre der findes en løsning på disse problemer, 
og at ikrafttrædelsen af protokol nr. 14, der hidtil er blevet forsinket på grund af 
manglende ratificering fra en kontraherende stats side, klart vil medvirke til at mindske 
antallet af uafsluttede sager, men ikke vil få disse sager til at forsvinde;

12. henleder opmærksomheden på, at traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på 
grund af den konstitutionelle betydning af Unionens tiltrædelse af EMRK opstiller 
vidtgående betingelser for en sådan tiltrædelse, idet Rådet skal træffe afgørelse med 
enstemmighed om aftalen om tiltrædelse af EMRK efter godkendelse fra Europa-
Parlamentet, og aftalen først træder i kraft efter medlemsstaternes godkendelse heraf i 
overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser;

13. noterer sig, at Unionens tiltrædelse af EMRK er et afgørende skridt, der bør efterfølges af 
Unionens tiltrædelse af den europæiske socialpagt, der blev undertegnet i Torino den 18. 
oktober 1961 og revideret i Strasbourg den 3. maj 1996, hvilket falder i tråd med de 
fremskridt, der allerede er inkorporeret i chartret om grundlæggende rettigheder og 
Unionens socialpolitiske lovgivning;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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