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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om utkastet till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 48.3 i fördraget 
om Europeiska unionen)
(00091/2011 – C7-0385/2011 – 2011/0817(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av skrivelsen av den 5 september 2011 från den tjeckiska regeringen till 
rådet om utkastet till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (”stadgan”),

– med beaktande av skrivelsen av den 25 oktober 2011 från Europeiska rådets ordförande 
till Europaparlamentets talman om utkastet till protokoll om Republiken Tjeckiens 
tillämpning av stadgan,

– med beaktande av artikel 48.3 första stycket i fördraget om Europeiska unionen 
(EU-fördraget), i enlighet med vilken Europeiska rådet har hört parlamentet 
(C7-0385/2011),

– med beaktande av artikel 6.1 i EU-fördraget och av stadgan,

– med beaktande av protokoll (nr 30) om Polens och Förenade kungarikets tillämpning av 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, fogat till fördraget om 
Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av slutsatserna från mötet den 29–30 oktober 2009 med medlemsstaternas 
stats- och regeringschefer, församlade i Europeiska rådet,

– med beaktande av de förklaringar om stadgan som fogats till slutakten från den 
regeringskonferens som antog Lissabonfördraget, som undertecknades den 
13 december 2007, särskilt förklaring nr 1 från alla medlemsstater, förklaring nr 53 från 
Republiken Tjeckien och förklaringarna nr 61 och 62 från Republiken Polen,

– med beaktande av resolution 330, som antogs den 6 oktober 2011 vid den 
tolfte sammanträdesperioden i senaten i Republiken Tjeckiens parlament,

– med beaktande av artikel 74a i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-.../2012), och 
av följande skäl:

A. Stats- och regeringscheferna, församlade i Europeiska rådet den 29–30 oktober 2009, 
enades om att de vid tidpunkten för ingåendet av nästa anslutningsfördrag och 
i överensstämmelse med sina respektive konstitutionella bestämmelser skulle foga 
ett protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av stadgan till fördragen.
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B. Den 5 september 2011 förelade den tjeckiska regeringen, genom en skrivelse från sin 
ständige representant, i enlighet med artikel 48.2 i EU-fördraget rådet ett förslag till 
ändring av fördragen beträffande tillägget av ett protokoll om Republiken Tjeckiens 
tillämpning av stadgan. 

C. Den 11 oktober 2011 förelade rådet i enlighet med artikel 48.2 i EU-fördraget 
Europeiska rådet ett förslag till ändring av fördragen beträffande tillägget av ett protokoll 
om Republiken Tjeckiens tillämpning av stadgan.

D. I enlighet med artikel 48.3 första stycket i EU-fördraget har Europeiska rådet hört 
parlamentet om huruvida de föreslagna ändringarna bör granskas.

E. Enligt artikel 6.1 i EU-fördraget ska Europeiska unionen erkänna de rättigheter, friheter 
och principer som fastställs i stadgan, som ska ha samma rättsliga värde och vara lika 
bindande som fördragen.

F. De protokoll som fogats till EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt utgör en del av dessa, och därför kräver ett nytt protokoll som fastställer 
särskilda regler för en medlemsstats tillämpning av delar av unionsrätten 
en fördragsändring.

G. Enligt artikel 6.1 andra stycket i EU-fördraget ska stadgan inte på något sätt utöka 
unionens befogenheter så som de definieras i fördragen.

H. Enligt artikel 51 i stadgan riktar sig bestämmelserna i stadgan till unionens institutioner, 
organ och byråer, med beaktande av subsidiaritetsprincipen, samt till medlemsstaterna 
endast när dessa tillämpar unionsrätten. Dessa institutioner, organ och byråer måste därför 
respektera rättigheterna, iaktta principerna och främja tillämpningen av dem i enlighet 
med sina respektive befogenheter och inom ramen för gränserna för unionens 
befogenheter enligt fördragen. Stadgan innebär inte någon utvidgning av 
tillämpningsområdet för unionsrätten utanför unionens befogenheter, medför varken 
någon ny befogenhet eller någon ny uppgift för unionen och ändrar heller inte de 
befogenheter och uppgifter som fastställs i fördragen, vilket bekräftas i förklaring nr 1.

I. I punkt 2 i förklaring nr 53 från Republiken Tjeckien fastställs följande: Stadgan 
”inskränker inte tillämpningsområdet för nationell rätt och begränsar inte några av de 
nationella myndigheternas nuvarande befogenheter på detta område”. Härigenom fastslås 
att integriteten för Republiken Tjeckiens rättsordning garanteras utan att något ytterligare 
instrument behöver användas.

J. Mot bakgrund av akademiska belägg och rättspraxis undantar protokoll (nr 30) inte Polen 
och Förenade kungariket från de bindande bestämmelserna i stadgan. Det utgör inte någon 
undantagsklausul, ändrar inte stadgan och ändrar inte heller den rättsliga situation som 
skulle råda om protokollet inte fanns1. Den enda verkan det har är att skapa juridisk 
osäkerhet, inte bara i Polen och Förenade kungariket utan också i andra medlemsstater.

                                               
1 Domstolens dom av den 21 december 2011 i de förenade målen C-411/10 och C-493/10, särskilt punkt 120.
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K. En viktig funktion hos stadgan är att stärka de grundläggande rättigheternas ställning och 
göra dem mer synliga, men protokoll (nr 30) ger upphov till juridisk osäkerhet och politisk 
förvirring. Det undergräver därigenom unionens insatser för att nå och bibehålla 
en enhetligt hög och jämn nivå på skyddet för rättigheterna.

L. Om protokoll (nr 30) någonsin skulle komma att tolkas som att det begränsar räckvidden 
eller giltigheten för bestämmelserna i stadgan, skulle resultatet bli ett minskat skydd för de 
grundläggande rättigheter som gäller för människor i Polen och Förenade kungariket samt 
eventuellt i Republiken Tjeckien.

M. Enligt varken tjeckisk rätt, unionslagstiftningen eller internationell rätt får stadgan någon 
som helst verkan med avseende på Benešdekreten om expropriering efter andra 
världskriget.

N. Det tjeckiska parlamentet ratificerade Lissabonfördraget i exakt den form i vilken det hade 
undertecknats, utan några som helst reservationer eller förbehåll när det gällde 
Republiken Tjeckiens fullständiga respekt för stadgan1.

O. I sin ovan nämnda resolution 330 av den 6 oktober 2011 motsatte sig den tjeckiska 
senaten Republiken Tjeckiens tillämpning av protokoll (nr 30), med motiveringen att detta 
skulle försvaga normerna för skyddet för de tjeckiska medborgarnas grundläggande 
rättigheter och friheter. Den tjeckiska senaten ifrågasatte också de oklara konstitutionella 
omständigheter under vilka frågan inledningsvis togs upp av republikens president efter 
det att den parlamentariska ratifikationen av Lissabonfördraget avslutats.

P. Den tjeckiska författningsdomstolen avslog två framställningar 2008 och 2009 och 
konstaterade att Lissabonfördraget fullt ut överensstämmer med tjeckisk konstitutionell 
rätt, men man kan inte utesluta att en framställning mot den föreslagna fördragsändringen 
kommer att inges till denna domstol.

Q. Europeiska rådet kan komma att konstatera att det politiska läget ibland förändras på ett 
sådant sätt att tidigare politiska överenskommelser mellan regeringar blir inaktuella.

R. I en anda av uppriktigt samarbete är parlamentet förpliktat att avge ett yttrande till 
Europeiska rådet över alla fördragsändringar som föreslås, oavsett deras betydelse, men 
parlamentet är inte på något sätt skyldigt att enas med Europeiska rådet.

S. Det är fortfarande tveksamt om det tjeckiska parlamentet är berett att avsluta 
ratifikationen av det nya protokoll som syftar till att utöka tillämpningen av protokoll 
(nr 30) till att gälla även Republiken Tjeckien. För den händelse att Europeiska rådet 
beslutar att granska den föreslagna ändringen kan andra medlemsstater komma att önska 
att inte påbörja sina ratifikationsförfaranden innan Republiken Tjeckien avslutat sitt.

1. Europaparlamentet välkomnar att det hörts av Europeiska rådet om granskningen av den 
föreslagna fördragsändringen.

                                               
1 Den tjeckiska deputeradekammaren ratificerade Lissabonfördraget den 18 februari 2009 och den tjeckiska 
senaten den 9 maj 2009.
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2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution som parlamentets 
ståndpunkt till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Republiken Tjeckiens regering och 
parlament och de övriga medlemsstaternas parlament.
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MOTIVERING

1. Republiken Tjeckiens regering önskar att landet ansluts till protokoll (nr 30) om Polens 
och Förenade kungarikets tillämpning av Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

2. För att förstå betydelsen av det tjeckiska initiativet måste man granska karaktären hos och 
följderna av det brittiska och polska protokollet efter Lissabonfördragets ikraftträdande 
den 1 december 2009. Det har förekommit vissa akademiska kommentarer till detta 
protokoll, vilka föredraganden tagit del av1. Han har också rådgjort med framstående 
advokater på detta område.

Det fanns inte mycket relevant rättspraxis innan appellationsdomstolen för England och 
Wales ingav en begäran om förhandsavgörande till Europeiska unionens domstol om 
protokollets relevans i ett asylärende2. Inrikesministern hade tidigare försökt hävda inför 
förvaltningsdomstolen High Court of Justice (för England och Wales) att bestämmelserna 
i stadgan inte var tillämpliga på Förenade kungariket till följd av protokoll (nr 30). En av 
de frågor som hänskjutits till Europeiska unionens domstol var om det faktum att 
protokoll (nr 30) finns begränsar Förenade kungarikets skyldigheter på något sätt. 
Domstolen High Court of Justice lutade åt åsikten att protokoll (nr 30) skulle kunna tolkas 
som ett generellt undantag från stadgan, under antagandet att stadgan saknar direkt verkan 
i Förenade kungariket.

I appellationsdomstolen argumenterade emellertid företrädaren för den 
brittiska regeringen på ett förtjänstfullt sätt för att protokollets syfte inte är att förhindra att 
stadgan tillämpas i Förenade kungariket, utan att förklara dess verkan. 
Generaladvokat Trstenjak lämnade sitt yttrande den 22 september 2011. Hon drog 
slutsatsen att protokollet inte utgör något undantag, utan att det i stället förtydligar att 
stadgan inte överför några befogenheter på Förenade kungarikets eller Polens bekostnad.

Stora avdelningen vid Europeiska unionens domstol meddelade sin dom i ärendet den 
21 december 2011.3 Detta är ett viktigt mål när det gäller innebörden i och tillämpningen 
av asyllagstiftningen, med betydelse för förhållandet mellan unionslagstiftningen, stadgan, 
Europakonventionen och de folkrättsliga konventionerna.

I sin dom upprätthåller domstolen det som generaladvokat Trstenjak skrivit i sitt yttrande. 
Domstolen konstaterar följande:

”... Artikel 1.1 i protokoll (nr 30) utgör under dessa omständigheter en förklaring 

                                               
1 1. Patrick Layden QC och 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 mot 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? i European Union Studies 
Association Review, volym 24, nr 1, vintern 2011. 
4. Colin Turpin och Adam Tomkins, British Government and the Constitution, 7 utg., CUP, 2011. 
2 Mål C-411/10, NS mot Secretary of State for the Home Department. 
3 De förenade målen C-411/10 och C-493/10.
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av artikel 51 i stadgan, som handlar om stadgans tillämpningsområde. Syftet med 
artikel 1.1 är varken att befria Republiken Polen och Förenade kungariket från 
skyldigheten att respektera bestämmelserna i stadgan, eller att förhindra att en 
domstol i en av dessa medlemsstater kontrollerar att bestämmelserna efterlevs.” 
(punkt 120)

Domstolen drog därför följande slutsats: ”Protokoll (nr 30) [...] påverkar inte” dess beslut 
om innehållsliga frågor i asylrätten. 

3. Man bör påminna om att de tre stater som är mest relevanta i denna diskussion närmade 
sig frågan om stadgan från olika håll. Förenade kungariket strävade efter att begränsa 
möjligheten att stadgan skulle ge EU en ny anledning att lagstifta på områden som skulle 
bryta mot de ökända ”tydliga gränserna”, särskilt arbetsrätten. Den dåvarande 
premiärministern sade i det brittiska underhuset att det var alldeles tydligt att landet har 
ett undantag från både stadgan och de rättsliga och inrikes frågorna1.

4. Polen å andra sidan ville förhindra att stadgan skulle begränsa landets egen rätt att 
lagstifta i frågor som rör allmän moral, familjerätt, aborter, homosexuellas rättigheter och 
så vidare2. Bisarrt nog strävade Polen också efter att, genom att anta det brittiska protokoll 
som var defensivt inställt gentemot de sociala rättigheter som anges i avdelning IV, betona 
att landet (till skillnad från Förenade kungariket) ”fullt ut [respekterar] sociala rättigheter 
och arbetstagares rättigheter” i fackföreningsrörelsen Solidaritets anda3. Efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande verkar det polska rättsväsendet helt och hållet ha 
bortsett från protokollet.4 Det har utarbetats en konstitutionell mekanism genom vilken 
Polen skulle kunna besluta att ändra protokollet eller frånträda det. Möjligheten till 
frånträde är nu föremål för en politisk debatt i Polen.

5. Republiken Tjeckien intog i enlighet med presidentens påbud en mer europaskeptisk 
ståndpunkt. Vid tidpunkten för förhandlingarna om Lissabonfördraget åstadkom landet sin 
egen kategoriska förklaring 53, som ger uttryck för landets oro för stadgans inverkan på 
subsidiaritetsprincipen, överföringen av befogenheter, respekten för medlemsstaternas 
författningar och internationella konventioner.

Det officiella skäl som gjorde att Klaus insisterade på att Republiken Tjeckien skulle 
ansluta sig till protokollet var en uppenbar plötslig oro över stadgans inverkan på 
giltigheten hos Benešdekreten, som rör den expropriering och fördrivning från 
Tjeckoslovakien som etniska tyskar utsattes för efter andra världskriget5. Icke desto 

                                               
1 Tony Blair i det brittiska underhuset den 25 juni 2007. Han fortsatte med att säga följande: När det gäller de 
båda områden som folk har störst bekymmer med – stadgan om de grundläggande rättigheterna, om vilken folk 
säger att den kommer att tillämpas som en del av den brittiska lagen, och de rättsliga och inrikes frågorna – har 
vi undantag. Det är detta som är skillnaden. Med all respekt, det är viktigt att folk faktiskt ägnar viss 
uppmärksamhet åt fakta när de formulerar sina argument. Det är således inte förvånande att det råder förvirring.
2 Faktum är att Polen fick utfärda förklaring nr 61 om detta.
3 Förklaring 62.
4 Jan Barcz, utg., Fundamental Rights Protection in the European Union, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 
2009. 
5 Helena Bončková, Hubert Smekal, Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv 
Evropské unie/Fragmentarisering av gemensamma värden? Undantag från Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, i Soucasna Evropa 02, 2010.
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mindre saknades denna oro i den politiska debatten fram till början av 2009, och den togs 
inte heller upp i inlagorna till den tjeckiska författningsdomstolen enligt någon av de båda 
domarna om Lissabonfördraget1. I den dåvarande regeringens officiella mandat för 
förhandlingarna om Lissabonfördraget ingick det faktiskt som en prioritering att skapa 
enhetliga normer för skyddet för de mänskliga rättigheterna. Vidare betonar alla politiska 
partier i Tjeckien att de är anhängare av sociala rättigheter. Ingen fortsätter numera hävda 
att Benešdekreten ger upphov till fortsatt rättslig tvekan i fråga om tjeckisk lagstiftning, 
EU-rätt eller internationell rätt. Efter Lissabonfördragets ikraftträdande har det inte 
förekommit någon relevant tjeckisk rättspraxis i fråga om tillämpningen av EU:s stadga.

Den tjeckiska regeringen forcerar sin ansökan om att villkoren i protokoll (nr 30) ska 
antas endast på grund av att Europeiska rådet har lovat att acceptera denna ansökan och att 
det skulle ge ett negativt eko i den allmänna opinionen i Tjeckien om EU:s ledare bröt sitt 
löfte. Vidare finns det en oro, som dock i mindre grad gjorts offentlig, för att 
Republiken Tjeckien skulle verka opålitlig om den nu drog tillbaka sin tidigare ansökan. 
(Föredraganden anser tvärtom att om Tjeckien drog tillbaka sin ansökan om en 
fördragsändring skulle detta leda till utbredd lättnad bland landets partner.) 

Dessutom bör man tänka på att om den tjeckiska regeringen insisterar på en 
fördragsändring är det långt ifrån säkert att det tjeckiska parlamentet i slutändan kommer 
att ratificera det nya protokollet. En ratifikation av ett internationellt fördrag som överför 
befogenheter åt någotdera hållet kräver förmodligen tre femtedelars majoritet i både 
senaten och deputeradekammaren.2

Avslutningsvis måste vi beakta de båda domar från den tjeckiska författningsdomstolen 
(2008 och 2009) där domstolen bekräftar Lissabonfördragets fullständiga 
överensstämmelse med den tjeckiska konstitutionen. Härav följer att om man delvis gör 
undantag från Lissabonfördraget – något som nu hävdas i initiativet om protokollet –
kommer detta med stor sannolikhet att leda till en ny framställning eller nya 
framställningar till författningsdomstolen. (Sådana kan göras av 41 ledamöter, 
17 senatorer eller faktiskt också av republikens president.3)

Man kan notera skrivelsen från de tjeckiska fackförbunden (CMKOS) till 
Europaparlamentets talman med deras invändningar mot utkastet till protokoll4.

Den europeiska föreningen för försvaret av de mänskliga rättigheterna och den tjeckiska 
Helsingforskommittén har också krävt att man ska gå ifrån utkastet till protokoll5.

6. I ljuset av tillgängliga fakta gör föredraganden följande analys: 

a) Ingressen: I det åttonde skälet i ingressen fastställs att målet med protokollet är att 

                                               
1 Ústavní soud – 2008/11/26 – Pl. ÚS 19/08: Lissabonfördraget I; Ústavní soud – 2009/11/03 – Pl. ÚS 29/09: 
Lissabonfördraget II.
2 Artikel 39 i Republiken Tjeckiens konstitution.
3 Artiklarna 10a och 87.1 a i Republiken Tjeckiens konstitution och punkt 64 i lagen om författningsdomstolen, 
182/1993, av den 16 juni 1993.
4 Skrivelse av den 15 februari 2012 från Jaroslav Zavadil, ordförande för den tjeckisk-moraviska 
sammanslutningen av fackförbund, till talman Martin Schulz.
5 www.aedh.eu
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klargöra vissa aspekter av stadgans tillämpning. I sjunde och tolfte skälen tydliggörs 
att oavsett protokollet gäller all övrig unionsrätt fullt ut i Polen och
Förenade kungariket. Protokollet är därför endast relevant om stadgan skulle göra 
några tillägg till de befintliga allmänna principerna i unionsrätten, ha en större 
räckvidd eller minska begränsningarna av rättigheter i jämförelse med de allmänna 
principerna. Enligt generaladvokat Trstenjak, som nu fått hela domstolens stöd, 
bekräftas stadgans grundläggande giltighet i ingressen.

b) Tillämpningsområde: Genom artikel 1.1 kompletteras artikel 51.2 i stadgan. Avsikten 
med artikeln är inte att utöka domstolarnas förmåga att konstatera att brittisk rätt inte 
stämmer överens med stadgan. Artikeln strävar emellertid inte heller efter att 
inskränka domstolarnas förmåga att fastställa jurisdiktion i fråga om grundläggande 
rättigheter genom hänvisning till bestämmelserna i stadgan. I vilket fall som helst 
måste domstolarna följa de grundläggande rättigheter som föreskrivs i den 
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och som är del av unionsrättens allmänna principer enligt 
bestämmelserna i artikel 6 i EU-fördraget. De allmänna principerna har 
författningsrättslig ställning och kan åberopas av enskilda inför domstol. I detta 
avseende förefaller människor i Polen och Förenade kungariket befinna sig i exakt 
samma ställning som människor i alla andra EU-stater.

c) Räckvidd: Principerna i avdelning IV måste ha integrerats i nationell lagstiftning innan 
de kan bli föremål för rättslig prövning. I artikel 1.2 bekräftas artikel 51.1 i stadgan, 
nämligen att stadgan inte skapar rättigheter som kan bli föremål för rättslig prövning 
på samma sätt som mellan enskilda personer. Den försöker också att förtydliga 
artikel 52.1 i stadgan och kan ha uppfattats som ett försök att trubba av stadgans 
direkta verkan. Generaladvokat Trstenjak uppger att enligt artikel 1.2 ”förefaller det 
[...] även vara uteslutet att det kan uppkomma nya unionsrättsliga rättigheter och 
anspråk” enligt avdelning IV ”som berättigade personer kan åberopa mot Förenade 
kungariket eller Polen”. Det förblir dock oklart vilka av artiklarna i avdelning IV som 
domstolen skulle betrakta som direktverkande. Och i de fall där Polen och Förenade 
kungariket har infört sådana rättigheter i nationell lagstiftning föreligger det från 
EU-domstolens sida inte något förbud mot rättslig prövning. Som konstaterats ovan är 
dessutom domstolarna i Polen och Förenade kungariket, i den utsträckning avdelning 
IV innehåller allmänna unionsrättsliga principer, skyldiga att direkt tillämpa 
bestämmelserna i denna avdelning.

d) Tolkning: I detta sammanhang ska artikel 2 i protokollet förtydliga artikel 52.4 och 
52.6 i stadgan. När det i stadgan hänvisas till nationell lag och praxis hänvisas det 
specifikt, i förhållande till Polen och Förenade kungariket, till polsk respektive brittisk 
lag och praxis. (Det skulle knappast kunna förhålla sig på annat sätt.)

7. Sammanfattningsvis undantar protokoll (nr 30) inte Förenade kungariket och Polen från 
de bindande bestämmelserna i stadgan. Det utgör inget undantag. Det ändrar inte stadgan. 
Om man tar protokollet för vad det är, verkar det inte ändra den rättsliga situation som 
skulle råda om protokollet inte fanns. Men protokollets själva existens har gett upphov till 
juridisk osäkerhet och politisk förvirring. I detta avseende påverkar det alla medlemsstater 
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negativt, inte enbart Förenade kungariket, Polen eller eventuellt Republiken Tjeckien1.

Det är dessutom helt klart att om protokoll (nr 30) någonsin skulle tolkas som att dess 
verkan skulle begränsa räckvidden eller giltigheten för bestämmelserna i stadgan, skulle 
resultatet bli ett minskat skydd för de grundläggande rättigheter som gäller för människor i 
Polen och Förenade kungariket. Det skulle därför undergräva EU:s insatser för att nå och 
bibehålla en enhetligt hög skyddsnivå.

                                               
1 Förklaring 1 vittnar om behovet av att åstadkomma en gemensam och likvärdig tolkning av den verkan som 
stadgan får för alla medlemsstater. 


