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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om de institutionella aspekterna av Europeiska unionens anslutning till Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
(2009/2241(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen, artikel 218.6 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt och av protokollet om artikel 6.2 i fördraget om 
Europeiska unionen angående unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

– med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 14 januari 2010,

– med beaktande av artiklarna 48 och 50 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena 
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, 
utskottet för utrikesfrågor samt från utskottet för framställningar (A7-.../2010), och av 
följande skäl:

A. EU-domstolen har i en sedan 1970-talet obruten rättspraxis konstaterat att de 
grundläggande rättigheterna ingår i de allmänna rättsprinciper som domstolen är satt att 
bevaka.

B. I detta arbete stöder domstolen sig på medlemsstaternas gemensamma konstitutionella 
traditioner och de internationella instrument rörande skydd för de mänskliga rättigheterna 
som medlemsstaterna har anslutit sig till, såsom Europeiska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (nedan kallad konventionen).

C. Denna rättspraxis har i allt väsentligt införlivats i primärrätten genom Maastrichtfördraget 
om Europeiska unionen från 1993.

D. EU-domstolen ägnar särskild uppmärksamhet åt utvecklingen av rättspraxis vid 
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (nedan kallad Europadomstolen), 
vilket det växande antalet domar som hänvisar till bestämmelserna i konventionen 
vittnar om.

E. Europadomstolen utgår i princip från ett ”antagande om förenlighet” mellan skick och 
bruk i en EU-medlemsstat och konventionen när denna stat enbart genomför EU-rätten.

F. I ett yttrande av den 28 mars 1996 konstaterade dåvarande EG-domstolen att 
Europeiska gemenskapen inte hade befogenhet att ansluta sig till konventionen utan 
föregående ändring av fördraget.

G. Enligt artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen ska unionen ansluta sig till 
konventionen, och i protokoll 8 till Lissabonfördraget finns en förteckning över punkter 
som måste lösas vid denna anslutning. Dessa bestämmelser erbjuder inte bara en möjlighet 
för EU att ansluta sig, utan medför en skyldighet för EU:s institutioner att verka för en 
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anslutning till konventionen.

H. Till följd av ingåendet av protokoll 14 om ändring av konventionen har EU fått möjlighet 
att ansluta sig när det gäller de stater som är parter i konventionen, och villkoren för 
anslutningen måste fastställas i samband med denna av EU å ena sidan och de stater som 
är parter i konventionen å den andra.

I. I ett sådant avtal bör även administrativa och tekniska frågor avhandlas, som principen om 
ett bidrag från EU till Europarådets ordinarie budget, avsett för arbetet vid 
Europadomstolen. De närmare detaljerna angående detta bidrag återstår att avtalas med 
Europarådet.

J. Efter anslutningen till konventionen kommer EU att integreras i dess system för skydd av 
de grundläggande rättigheterna och därmed förfoga över en extern skyddsinstans av 
internationell dignitet, utöver unionens interna skydd för dessa rättigheter genom 
EU-domstolens rättspraxis.

1. Europaparlamentet framhåller de främsta skälen för att EU ska ansluta sig till 
konventionen, vilka kan sammanfattas på följande sätt:

– EU:s system för skydd av de grundläggande rättigheterna kommer att kompletteras 
och förstärkas genom att stadgan om de grundläggande rättigheterna inlemmas i 
primärrätten, och om EU ansluter sig till konventionen skulle det dessutom sända en 
stark signal om att unionen hör samman med det ”större Europa” som Europarådet och 
dess alleuropeiska system på människorättsområdet utgör. Anslutningen skulle också 
stärka EU:s trovärdighet gentemot de tredjeländer som unionen, inom ramen för sina 
bilaterala förbindelser, återkommande kräver ska respektera konventionen.

– En anslutning till konventionen skulle ge medborgarna ett skydd i förhållande till EU:s 
verksamhet liknande det som de redan har gentemot samtliga medlemsstater. Detta blir 
än mer relevant då medlemsstaterna har fört över viktiga befogenheter till unionen.

– Anslutningen skulle bidra till en utveckling i samklang av rättspraxis på 
människorättsområdet i båda de europeiska domstolarna, bland annat till följd av det 
ökade behovet av dialog.

– Anslutningen kommer inte på något vis att rubba principen om EU-rättens oberoende, 
eftersom EU-domstolen förblir ensam högsta dömande instans i frågor som rör 
EU-rätten och giltigheten för dess akter. Europadomstolen kan inte betraktas som en 
högre instans, utan är snarare en specialdomstol som utövar en extern kontroll över 
EU:s efterlevnad av de folkrättsliga skyldigheter som följer av anslutningen till 
konventionen. EU-domstolen får på så sätt en ställning som påminner om den som 
medlemsstaternas högsta domstolar har i förhållandet till Europadomstolen.

2. Europaparlamentet påminner om att anslutningen, enligt fördraget, inte innebär att EU:s 
behörighetsområde utvidgas och framför allt inte ger unionen någon allmän behörighet på 
människorättsområdet.

3. Europaparlamentet slår fast att avtalet om EU:s anslutning till konventionen, enligt 
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artikel 2 i protokoll 8 till Lissabonfördraget, inte bör inverka på medlemsstaternas 
enskilda förhållanden till konventionen och dess protokoll i allmänhet eller på 
medlemsstaters eventuella undantag och förbehåll i synnerhet. Sådana omständigheter 
påverkar inte rättsläget för EU gentemot konventionen.

4. Konventionens system har kompletterats genom en rad tilläggsprotokoll om skydd för 
rättigheter som inte omfattas av konventionen, och Europaparlamentet föreslår att EU 
ansluter sig till alla de protokoll som, åtminstone delvis, hänför sig till någon del av 
unionens behörighetsområde (1, 4, 7 och 12).

5. Europaparlamentet understryker att konventionen inte gör EU till medlem av Europarådet. 
Ett visst mått av deltagande från EU i konventionens instanser är dock nödvändigt för att 
unionen ska kunna integreras i konventionens system på ett bra sätt, och därför bör EU få 
vissa rättigheter, bland annat följande:

– Rätten att lägga fram en förteckning med tre kandidater till tjänsten som domare, varav 
en väljs av Europarådets parlamentariska församling för EU:s räkning och deltar i 
Europadomstolens arbete på lika villkor med de övriga domarna.

– Rätten att delta och rösta vid ministerkommitténs sammanträden när den utövar sin 
funktion som kontrollorgan för verkställigheten av de domar som avkunnats av 
Europadomstolen eller när den beslutar om huruvida det finns skäl att begära ett 
yttrande från domstolen. Här ingår även rätten att vara företrädd i styrgruppen för 
mänskliga rättigheter (underorgan till ministerkommittén).

– Rätten för Europaparlamentet att utse/sända ett visst antal representanter till 
Europarådets parlamentariska församling inför valet av domare till Europadomstolen.

6. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna sinsemellan och i sina ömsesidiga 
förbindelser med unionen inte bör ha rätten att väcka mellanstatlig talan om underlåtenhet 
enligt vad som avses i artikel 33 i konventionen, eftersom detta skulle gå emot andan i 
vissa åtaganden som följer av Lissabonfördraget.

7. Europaparlamentet anser att varje talan från en unionsmedborgare som avser en handling 
eller underlåtenhet från en unionsinstitutions eller ett unionsorgans sida uteslutande bör 
riktas mot unionen. På samma sätt bör varje talan som avser en åtgärd av en medlemsstat 
för att genomföra EU-rätten uteslutande riktas mot denna medlemsstat, vilket inte hindrar 
att en talan på samma gång kan riktas mot både unionen och medlemsstaten om 
ansvarsfördelningen dem emellan för den aktuella åtgärden inte är tydligt definierad.

8. Europaparlamentet anser att det för den sunda rättsskipningens skull är lämpligt att 
unionen med domstolens tillstånd får uppträda som svarande i varje mål vid 
Europadomstolen som inletts mot en medlemsstat och som kan väcka frågor om 
EU-rätten, och att alla medlemsstater med domstolens tillstånd får uppträda som svarande 
i varje mål mot unionen.

9. Europaparlamentet anser inte att det vore tillrådligt att formalisera förbindelserna mellan 
EU-domstolen och Europadomstolen genom att införa ett förfarande för 
förhandsavgöranden vid den senare eller genom att inrätta ett organ eller en grupp av 
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sakkunniga som skulle fälla avgörandet om en av de båda domstolarna avser att anta en 
tolkning av konventionen som skiljer sig från den andras. I detta sammanhang framhåller 
parlamentet förklaring 2 om artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen, där man 
noterar den regelbundna dialogen mellan EU-domstolen och Europadomstolen, en dialog 
som bör förstärkas när unionen ansluts till konventionen.

10. Europaparlamentet konstaterar att konventionen är viktig för tolkningen av stadgan om de 
grundläggande rättigheterna i fall där sådana rättigheter som garanteras i stadgan och som 
motsvarar rättigheter som erkänns i konventionen måste tolkas i enlighet med denna. 
Enligt artikel 6.3 i fördraget om Europeiska unionen utgör konventionen också en 
inspirationskälla för EU-domstolen när EU-rättens allmänna principer ska formuleras. 
Parlamentet konstaterar vidare att konventionen, enligt dess artikel 53, inte får tolkas som 
att den inskränker eller inkräktar på de rättigheter som erkänns i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna; denna behåller all sin rättsliga verkan.

11. Europaparlamentet är medvetet om att anslutningen i sig inte kommer att lösa de ytterst 
allvarliga problem som konventionssystemet står inför; dels den alltför stora arbetsbördan 
som beror på en stegrande ökning av antalet enskilda ansökningar om att väcka talan, dels 
den reform av EU-domstolens struktur och funktionssätt som krävs för att komma till rätta 
med detta. Om dessa problem inte får någon lösning riskerar systemet att bryta samman. 
Ikraftträdandet av protokoll 14, som hittills försenats på grund av den uteblivna 
ratificeringen av en konventionsstat, kommer visserligen att hjälpa till att minska antalet 
oavgjorda mål men kommer inte att trolla bort dem.

12. Europaparlamentet framhåller att det i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, då 
EU:s anslutning till konventionen är av stor konstitutionell betydelse, anges stränga 
villkor för en anslutning: efter Europaparlamentets godkännande måste rådet anta beslutet 
om ingåendet av avtalet enhälligt, och avtalet träder inte i kraft förrän det har godkänts av 
medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

13. Europaparlamentet konstaterar att EU:s anslutning till konventionen utgör ett viktigt steg, 
som längre fram bör följas av en anslutning till den europeiska sociala stadgan, 
undertecknad i Turin den 18 oktober 1961 och ändrad i Strasbourg den 3 maj 1996, 
i överensstämmelse med det regelverk som redan är fastställt i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna och i EU:s sociallagstiftning.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


