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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder i Den Tjekkiske Republik (artikel 48, stk. 3, i traktaten om 
Den Europæiske Union)
(00091/2011 – C7-0385/2011 – 2011/0817(NLE))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til skrivelse af 5. september 2011 fra den tjekkiske regering til Rådet om et 
udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder ("chartret") i Den Tjekkiske Republik,

– der henviser til skrivelse af 25. oktober 2011 fra formanden for Det Europæiske Råd til 
Europa-Parlamentets formand om et udkast til protokol om anvendelsen af chartret i Den 
Tjekkiske Republik,

– der henviser til artikel 48, stk. 3, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union, der 
danner grundlag for Det Europæiske Råds høring af Parlamentet (C7-0387/2011),

– der henviser til artikel 6, stk. 1, i TEU og til chartret,

– der henviser til protokol nr. 30 om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder i Polen og i Det Forenede Kongerige, der er knyttet som bilag 
til TEU og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til konklusionerne fra mødet den 29.-30. oktober 2009 mellem 
medlemsstaternes stats- og regeringschefer, forsamlet i Det Europæiske Råd,

– der henviser til erklæringerne om chartret, der er knyttet som bilag til slutakten fra den 
regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten, undertegnet den 13. december 2007, 
navnlig erklæring nr. 1 fra alle medlemsstaterne, erklæring nr. 53 fra Den Tjekkiske 
Republik og erklæring nr. 61 og 62 fra Republikken Polen,

– der henviser til resolution nr. 330, som vedtoges under den 12. samling i Senatet i Den 
Tjekkiske Republiks parlament den 6. oktober 2011,

– der henviser til forretningsordenens artikel 74a,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A7-0000/2012),

ud fra følgende i betragtninger:

A. stats- og regeringscheferne, forsamlet i Det Europæiske Råd den 29.-30. oktober 2009, 
vedtog, at de ved indgåelsen af den næste tiltrædelsestraktat og i overensstemmelse med 
deres respektive forfatningsmæssige bestemmelser ville knytte en protokol om 
anvendelsen af chartret i Den Tjekkiske Republik til traktaterne;
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B. den tjekkiske regering forelagde den 5. september 2011 i en skrivelse fra sin faste 
repræsentant Rådet et forslag til revision af traktaterne i henhold til artikel 48, stk. 2, TEU 
med henblik på tilføjelse af en protokol om anvendelsen af chartret i Den Tjekkiske 
Republik;

C. Rådet fremsendte den 11. oktober 2011 i henhold til artikel 48, stk. 2, i TEU et forslag til 
revision af traktaterne til Det Europæiske Råd med henblik på tilføjelse af en protokol om 
anvendelsen af chartret i Den Tjekkiske Republik;

D. Det Europæiske Råd har i overensstemmelse med artikel 48, stk. 3, første afsnit, i TEU 
hørt Parlamentet om, hvorvidt de foreslåede ændringer bør behandles;

E. Den Europæiske Union anerkender i henhold til artikel 6, stk. 1, i TEU, at de rettigheder, 
friheder og principper, der findes i chartret, har samme juridiske værdi som traktaterne;

F. protokollerne til TEU og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde udgør en 
integrerende del heraf, hvorfor en tillægsprotokol, der fastlægger særlige regler med 
hensyn til anvendelsen af dele af EU-retten i en medlemsstat, nødvendiggør en revision af 
traktaterne;

G. i henhold til artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i TEU udvider chartret på ingen måde Unionens 
kompetences som fastlagt i traktaterne;

H. i chartrets artikel 51 fastslås det, at bestemmelserne i chartret er rettet til Unionens 
institutioner, organer, kontorer og agenturer under iagttagelse af nærhedsprincippet samt 
til medlemsstaterne, dog kun når de gennemfører EU-retten; disse institutioner, organer, 
kontorer og agenturer skal derfor respektere rettighederne, overholde principperne og 
fremme anvendelsen heraf i overensstemmelse med deres respektive kompetencer og 
under overholdelse af grænserne for de kompetencer, der er tildelt Unionen i traktaterne; 
chartret udvider ikke anvendelsesområdet for EU-retten ud over Unionens kompetencer 
og skaber ingen nye kompetencer eller nye opgaver for Unionen og ændrer ikke de 
kompetencer og opgaver, der er fastlagt i traktaterne, hvilket bekræftes i erklæring nr. 1,

I. det bestemmes i punkt 2 i erklæring nr. 53 fra Den Tjekkiske Republik, at chartret "[ikke] 
reducerer … anvendelsesområdet for den nationale ret og [heller ikke] indskrænker … de 
nationale myndigheders eksisterende beføjelser på dette område", hvorved det fastslås, at 
Den Tjekkiske Republiks retsordens integritet er garanteret, uden at der er behov for 
yderligere retsakter,

J. det fremgår af den juridiske litteratur og retspraksis, at protokol nr. 30 ikke fritager Polen 
og Det Forenede Kongerige fra chartrets bindende bestemmelser, at den ikke er en 
"opt-out-mulighed", at den ikke ændrer chartret, og at den ikke ændrer retsstillingen i 
forhold til, hvad der ville gælde uden protokollen; den skaber blot usikkerhed om 
retstilstanden, ikke alene i Polen og Det Forenede Kongerige, men også i andre 
medlemsstater,

K. et af hovedformålene med chartret er at fremhæve de grundlæggende rettigheder og gøre 
dem mere synlige, men protokol nr. 30 skaber usikkerhed om retstilstanden og politisk 
forvirring og underminerer dermed EU's bestræbelser på at opnå og fastholde et ensartet 
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og højt og lige niveau for beskyttelsen af rettighederne,

L. hvis protokol nr. 30 nogensinde skulle blive fortolket, som om den begrænser omfanget 
eller virkningen af bestemmelserne i chartret, ville det mindske beskyttelsen af de 
grundlæggende rettigheder for befolkningen i Polen og Det Forenede Kongerige og med 
tiden i Den Tjekkiske Republik;

M. chartret har ikke nogen som helst virkning under tjekkisk ret, EU-retten eller folkeretten 
for gyldigheden af Benes-dekreterne om ekspropriering af ejendom efter den anden 
verdenskrig;

N. det tjekkiske parlamentet ratificerede Lissabontraktaten med nøjagtig den ordlyd, der var 
blevet undertegnet, uden forbehold af nogen art vedrørende Den Tjekkiske Republiks 
fuldstændige overholdelse af chartret;

O. det tjekkiske Senat modsatte sig i ovennævnte beslutning af 6. oktober 2011 anvendelsen 
af protokol nr. 30 i Den Tjekkiske Republik med den begrundelse, at det vil forringe 
beskyttelsen af de tjekkiske borgeres grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder; det 
tjekkiske Senat satte også spørgsmålstegn ved den i forfatningsmæssig henseende 
betænkelige omstændighed, at sagen først var blevet rejst af republikkens præsident, efter 
at parlamentet havde ratificeret Lissabontraktaten;

P. den tjekkiske forfatningsdomstol afviste i 2008 og 2009 to andragender med den 
begrundelse, at Lissabontraktaten var i fuld overensstemmelse med tjekkisk forfatningsret, 
men det kan ikke udelukkes, at der igen vil blive indgivet et andragende mod den 
foreslåede traktatrevision til den tjekkiske forfatningsdomstol;

Q. Den Europæiske Råd må konstatere, at den politiske situation til tider ændrer sig i en 
sådan grad, at tidligere politiske aftaler mellem regeringer viser sig at være forældet;

R. Parlamentet er af hensyn til et oprigtigt samarbejde forpligtet til at afgive en udtalelse til 
Det Europæiske Råd om alle foreslåede traktatrevisioner uanset deres betydning, men det 
er på ingen måde forpligtet til at være enig med Det Europæiske Råd;

S. der hersker tvivl om, hvorvidt der er vilje i det tjekkiske parlament til at fuldføre 
ratificeringen af den nye protokol, der har til formål at udvide anvendelsen af protokol 
nr. 30 til Den Tjekkiske Republik; hvis Det Europæiske Råd beslutter at behandle den 
foreslåede revision, er det muligt, at andre medlemsstater ikke ønsker at indlede deres 
ratificeringsprocedurer, før Den Tjekkiske Republik har fuldført sin;

1. konstaterer, at det høres af Det Europæiske Råd om behandlingen af den foreslåede 
traktatrevision; 

2. pålægger sin formand at sende denne beslutning som Parlamentets holdning til Det 
Europæiske Råd, Rådet og Kommissionen samt til Den Tjekkiske Republiks regering og 
parlament og de andre medlemsstaters parlamenter.
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1. Den Tjekkiske Republiks regering forsøger at få landet omfattet af protokol nr. 30 om 
anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i Polen og 
i Det Forenede Kongerige. 

2. Det er med henblik på at forstå, hvad det tjekkiske initiativ går ud på, nødvendigt at 
undersøge den britisk og polske protokols karakter og virkninger siden Lissabontraktatens 
ikrafttræden den 1. december 2009. Protokollen er i et vist omfang blevet taget op i den 
juridiske litteratur, og ordføreren har set nærmere på disse bidrag1. Han har også 
konsulteret fremtrædende jurister på området. 

Der var ikke ret meget relevant retspraksis, indtil Court of Appeal (for England og Wales) 
henviste spørgsmålet om protokollens relevans for en indvandringssag2 til domstolen med 
anmodning om en præjudiciel kendelse. Indenrigsministeriet har tidligere fremsat påstand 
i High Court (for England og Wales)(forvaltningsafdelingen) om, at chartret ikke fandt 
anvendelse i Det Forende Kongerige som følge af protokol nr. 30. Et af de spørgsmål, der 
blev forelagt EU-Domstolen var, om eksistensen af protokol nr. 30 på nogen måde 
påvirkede Det Forenede Kongeriges forpligtelser. High Court hældede til den opfattelse, 
at protokol nr. 30 kan fortolkes som en generel mulighed for ikke at deltage i chartret, idet 
det blev lagt til grund, at chartret ikke har direkte virkning i Det Forenede Kongerige. 

I Court of Appeal gjorde den britiske regerings repræsentant imidlertid meget belejligt 
gældende, at formålet med protokollen ikke var at forhindre, at chartret fandt anvendelse i 
Det Forenede Kongerige, men at forklare dens virkninger. Generaladvokat Trstenjak 
fremsatte forslag til afgørelse den 22. september 2011. Hun konkluderer, at protokollen 
ikke er en "opt-out-mulighed", men i stedet fastslår, at chartret ikke flytter beføjelser på 
Det Forenede Kongeriges eller Polens bekostning.

Den Samlede EU-Domstol afsagde kendelse i sagen den 21. december 20113. Dette er en 
vigtig sag for så vidt angår betydningen og anvendelsen af asyllovgivningen og 
sammenhængen mellem EU-retten chartret, den europæiske 
menneskerettighedskonvention og de folkeretlige konventioner.

I kendelsen bekræfter Domstolen generaladvokat Trstenjaks indstilling. Det hedder heri, 
at:

                                               
1 1. Patrick Layden QC and Tobias Lock, Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction 
between the EU Charter of Fundamental Rights, the European Convention on Human Rights and National 
Constitutions: UK National Report, FIDE XXV Congress, September 2011.
2. NS v. mod Secretary of State for the Home Department, Steve J. Peers, EU Justice and Home Affairs Law, 
OUP, 2011. 
3. Catherine Barnard, The EU Charter of Fundamental Rights: Happy 10th Birthday? in European Union Studies 
Association Review, vol 24, no 1, winter 2011. 
4. Colin Turpin & Adam Tomkins, British Government and the Constitution, 7th ed., CUP, 2011. 
2 Sag C-411/10, N. S. mod Secretary of State for the Home Department. 
3 Forenede sager C-411/10 og C-493/10.
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"... artikel 1, stk. 1, i protokol nr. 20 forklarer artikel 51 i chartret for så vidt angår 
anvendelsesområdet af den og tilsigter ikke at undtage Republikken Polen eller Det 
Forende Kongerige fra forpligtelsen til at overholde bestemmelserne i chartret eller 
at forhindre domstolene i disse to lande fra at sikre overholdelse af disse 
bestemmelser." (punkt 120)

Domstolen konkluderede derfor, at den på ingen måde er forpligtet til at tage hensyn til 
protokol nr. 30 i sine kendelser om asyllovgivningen. 

3. Det er værd at minde om, at de tre lande, der er de mest relevante for denne diskussion, 
alle har grebet spørgsmålet om chartret an ud fra forskellige synsvinkler. Det Forenede 
Kongerige forsøgte at begrænse muligheden for, at chartret ville give EU en ny anledning 
til at lovgive på områder, navnlig det arbejdsretlige område, som ville overskride dets 
berygtede "røde linjer". Den daværende premierminister sagde i Underhuset: "Der er helt 
klart, at vi har en "opt-out" fra både chartret og de retlige og indre anliggender"1. 

4. Polen ville på den anden side meget gerne forhindre, at chartret begrænsede landets ret til 
selv at lovgive om den offentlige sædelighed, familieret, abort, homoseksuelles rettigheder 
osv. Mærkeligt nok forsøgte Polen også i forbindelse med vedtagelsen af den britiske 
protokol, som var defensiv i forhold til de sociale rettigheder som fastsat i afsnit IV, at 
understrege, at landet (i modsætning til Det Forenede Kongerige) "fuldt ud [respekterer] 
sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder" i Solidaritetsbevægelsens ånd2. Efter 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse er protokollen tilsyneladende blevet fuldstændig 
ignoreret af det polske retsvæsen3. Der er blevet vedtaget en forfatningsmæssig ordning, 
som gør det muligt for Polen at ændre eller trække sig ud af protokollen. Der foregår i 
øjeblikket en politisk debat i Polen om muligheden for en at trække sig ud af protokollen.

5. Den Tjekkiske Republik indtog på sin præsidents foranledning en mere EU-skeptisk 
holdning. Landet opnåede i forbindelse med Lissabonforhandlingerne sin egen 
kategoriske erklæring nr. 53, der handler om landets bekymringer med hensyn til chartrets 
indvirkning på nærhedsprincippet, kompetencefordelingen, respekten for de nationale 
forfatninger og internationale aftaler. 

Den officielle begrundelse for, at præsident Klaus insisterede på, at Den Tjekkiske 
Republik skulle tilslutte sig protokollen, var tilsyneladende en pludselig bekymring over, 
hvilke konsekvenser chartret kunne få for gyldigheden af Benes-dekreterne, som vedrørte 
ekspropriering af ejendom og deportering af etniske tyskere fra Tjekkoslovakiet efter 
anden verdenskrig4. Denne bekymring indgik imidlertid overhovedet ikke i den politiske 

                                               
1 Tony Blair i Underhuset den 25. juni 2007. Han fortsatte: "Med hensyn til de to områder, som folk er mest 
bekymret over – chartret om grundlæggende rettigheder, hvor folk har sagt, at det vil finde anvendelse i britisk 
ret og, og retlige og indre anliggender – så har vi opt-outs" Det er der, forskellen ligger. Med al respekt, så der 
det vigtigt, at folk tager hensyn til kendsgerningerne, når de fremsætter deres argumenter. Det er ikke uden 
grund, at der hersker forvirring. 
2 Polen opnåede faktisk at få vedtaget en erklæring, nr. 61, herom. 
3 Jan Barcz, ed., Fundamental Rights Protection in the European Union, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 
2009. 
4 Helena Bončková, Hubert Smekal, Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv 
Evropské unie /Fragmentering af fælles værdier? Muligheder for ikke at deltage i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, in Soucasna Evropa 02, 2010.
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debat før begyndelsen af 2009 og blev ikke nævnt i de to andragender til den tjekkiske 
forfatningsdomstol eller i domstolens to kendelser. Tværtimod var det en prioritet i den 
daværende regerings forhandlingsmandat om Lissabontraktaten at opnå et ensartet 
beskyttelsesniveau for menneskerettigheder. Desuden understreger alle tjekkiske politiske 
partier deres opbakning om sociale rettigheder. Og der er ingen, der nu fastholder 
påstanden om, at Benes-dekreterne giver anledning til vedholdende retlige 
betænkeligheder i forhold til tjekkisk ret, EU-retten eller folkeretten. Siden 
Lissabontraktatens ikrafttræden har der ikke været relevant tjekkisk retspraksis med 
hensyn til anvendelsen af EU-chartret.

Den tjekkiske regering fastholder sin ansøgning om at tilslutte sig protokol nr. 30 
udelukkende med den begrundelse, at Det Europæiske Råd har lovet at acceptere denne 
ansøgning, og at et løftebrud fra EU-ledernes side ville give bagslag i den tjekkiske 
offentlige opinion. Desuden giver det anledning til diskret bekymring, at det ville virke 
utroværdigt, hvis Den Tjekkiske Republik nu trak sin tidligere ansøgning tilbage. 
(Ordføreren mener tvært imod, at det ville være en stor lettelse for Den Tjekkiske 
Republiks partnere, hvis tjekkerne valgte at trække deres anmodning om en traktatændring 
tilbage.) 

Man må desuden være klar over, at selv om den tjekkiske regering fastholder ønsket om 
en traktatændring, er det langt fra sikkert, at det tjekkiske parlament i sidste instans vil 
ratificere den nye protokol. Ratificering af en international traktat, der overfører 
kompetence – uanset i hvilken retning – kræver formentlig tre femtedeles flertal i både det 
tjekkiske Senat og det tjekkiske Deputeretkammer. 

Endelig er det nødvendigt at inddrage de to domme fra den tjekkiske forfatningsdomstol 
(2008 og 2009), hvori det fastslås, at Lissabon fuldt ud er i overensstemmelse med den 
tjekkiske forfatning. Det følger heraf, at enhver delvis undtagelse fra Lissabon – således 
som der nu lægges op til med protokolinitiativet – med stor sandsynlighed vil udløse et 
eller flere nye sagsanlæg ved forfatningsdomstolen. (Sådanne sager kan anlægges af 41 
medlemmer af det tjekkiske Deputeretkammer, 17 senatorer og faktisk også af Den 
Tjekkiske Republiks præsident.)

Der skal henvises til skrivelsen fra den polske fagbevægelse (CMKOS) til Europa-
Parlamentets formand, hvori den beskriver deres modstand mod den foreslåede protokol.

Den Europæiske Sammenslutning til Forsvar for Menneskerettighederne og det tjekkiske 
Helsinki-udvalg har også opfordret til, at projektet bliver opgivet1.

6. På baggrund af det foreliggende materiale når ordføreren frem til følgende analyse. 

(a) Præambel: I præamblens ottende betragtning fastslås det, at formålet med protokollen 
er at "præcisere visse aspekter med hensyn til chartrets anvendelse". Det fremgår klart 
af betragtning 7 og 12, at al anden EU-lovgivning uanset protokollen fortsat finder 
fuld anvendelse på Polen og Det Forenede Kongerige. Protokollen er derfor kun 
relevant, hvis chartret tilføjer noget til de eksisterende generelle EU-retlige principper 
eller har et bredere anvendelsesområde, eller hvis det indskrænker begrænsningerne 

                                               
1 www.aedh.eu
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med hensyn til rettigheder i forhold til de generelle principper. Ifølge generaladvokat 
Trstenjak, der nu bakkes op af hele Domstolen, bekræfter præamblen chartrets 
grundlæggende gyldighed. 

(b) Anvendelsesområde: Artikel 1, stk. 1, supplerer chartrets artikel 51, stk. 2. Hensigten 
er ikke at udvide domstolenes kompetence til at fastslå, at Det Forenede Kongeriges 
lovgivning strider mod chartret. Det forsøges dog heller ikke at begrænse domstolenes 
mulighed for at påberåbe sig en kompetence til at træffe afgørelse om grundlæggende 
rettigheder under henvisning til chartrets bestemmelser. Og domstolene skal under alle 
omstændigheder overholde de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i den 
europæiske menneskerettighedskonvention, og som udgør generelle principper i 
EU-retten i henhold til artikel 6 i TEU. De generelle principper har forfatningsmæssig 
status, og borgerne kan påberåbe sig dem ved domstolene. I denne henseende synes 
borgerne i Polen og Det Forenede Kongerige at være stillet på nøjagtig samme måde 
som borgerne i alle de andre EU-lande. 

(c) Rækkevidde: Principperne i afsnit IV skal være gjort til genstand for national 
lovgivning, før de kan håndhæves. Artikel 1, stk. 2, bekræfter chartrets artikel 51, 
stk. 1, for så vidt som det fastslås, at chartret ikke skaber rettigheder, der kan 
håndhæves i forholdet mellem private parter. Bestemmelsen forsøger også at præcisere 
chartrets artikel 52, stk. 1, og kan være blevet betragtet som et forsøg på at afsvække 
chartrets direkte virkning. Generaladvokat Trstenjak er af den opfattelse, at artikel 1, 
stk. 2, tilsyneladende udelukker, at der på EU-plan kan udledes nye rettigheder eller 
krav af afsnit IV, som de begunstigede kan gøre gældende over for Det Forenede 
Kongerige eller Polen. Det er dog fortsat uklart, hvilke artikler i afsnit IV Domstolen 
vil anse for at have direkte virkning. Og i alle de tilfælde, hvor Polen og Det Forenede 
Kongerige har indført sådanne rettigheder i den nationale lovgivning, er der ikke noget 
forbud mod at håndhæve dem ved Domstolen. Desuden er domstolene i Polen og Det 
Forenede Kongerige som nævnt ovenfor forpligtede til at anvende bestemmelserne i 
afsnit IV direkte, i det omfang de udgør generelle principper i EU-retten. 

(d) Fortolkning: Her forsøges det med protokollens artikel 2 at præcisere chartrets artikel 
52, stk. 4 og 6. Når der i chartret henvises til den nationale lovgivning og praksis, 
henvises der i relation til Polen og Det Forenede Kongerige specifikt til henholdsvis 
polsk og britisk lovgivning og praksis. (Det kan næsten ikke være anderledes.)

7. Sammenfattende kan det fastslås, at protokol nr. 30 ikke fritager Det Forenede Kongerige 
og Polen fra chartrets bindende bestemmelser. Der er ikke tale om en "opt-out-mulighed". 
Protokollen ændrer ikke chartret. Overfladisk set vil protokollen ikke ændre den juridiske 
situation, der ville eksistere, hvis der ikke var nogen protokol. Selve protokollens 
eksistens har dog givet anledning til usikkerhed om retstilstanden og politisk forvirring. På 
den måde har den negative konsekvenser for samtlige medlemsstater og ikke blot for det
Forenede Kongerige, Polen og med tiden Den Tjekkiske Republik. 

Hvis protokol nr. 30 nogensinde skulle blive fortolket således, at den begrænser chartrets 
bestemmelsers rækkevidde eller virkning, vil det indebære, at beskyttelsen af de polske og 
de britiske borgeres grundlæggende rettigheder forringes, og det ville derfor underminere 
EU's bestræbelser på at opnå og fastholde et ensartet højt beskyttelsesniveau.


