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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over udsigten til, at EU tiltræder den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK), hvilket er en 
historisk anledning til at skabe en sammenhængende fælles ramme for 
menneskerettigheder for kontinentet som helhed og inden for EU og således gøre det 
muligt at sikre enslydende menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for 
borgerne i EU og medlemsstaterne, at skabe et ekstra eksternt kontrolsystem for 
menneskerettigheder i EU samt at sikre en harmonisk udvikling af EU-Domstolens og 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis;

2. minder om, at fremme af respekt for menneskerettighederne, der er en af EU's centrale 
værdier og forankret i den oprindelige traktat, udgør et fælles grundlag for EU's 
forbindelser med tredjelande; er derfor af den opfattelse, at denne tiltrædelse yderligere vil 
styrke borgernes tillid til EU og EU's troværdighed i dialogen om menneskerettighederne 
med ikke-medlemsstater; understreger endvidere, at en ensartet og fuld gennemførelse af 
charteret om grundlæggende rettigheder på EU-plan er lige så afgørende for at sikre EU's 
troværdighed i denne dialog;

3. bifalder udryddelsen af dobbeltmoral i Unionens menneskerettighedspolitik, idet EU forud 
for tiltrædelsen ikke var retligt bundet til at overholde menneskerettighederne, hvorimod 
der efter tiltrædelsen vil være ekstern juridisk kontrol af Unionens retsakter, der overvåger 
disses forenelighed med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol;

4. påpeger den merværdi af EMRK's fem protokoller, der skabes ved at håndhæve og 
beskytte visse rettigheder og frihedsrettigheder inden for og uden for konventionens 
anvendelsesområde og ved at tillægge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
beføjelser til at afgive rådgivende udtalelser; er af den opfattelse, at når EU tiltræder 
EMRK, bør det ligeledes tiltræde konventionens protokoller samt den europæiske 
socialpagt fra 1961 og den reviderede socialpagt; opfordrer, uanset artikel 2 i protokol nr. 
8 til Lissabontraktaten, de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til at underskrive 
og ratificere EMRK's forskellige tillægsprotokoller snarest muligt i betragtning af den 
betydning, de til stadighed tillægger de værdier og principper, som danner grundlag for 
demokratiet og retsstaten i vores medlemsstater og i EU;

5. bifalder desuden, at artikel 1 i EMRK ikke blot garanterer beskyttelse af EU's borgere og 
andre individer inden for Unionens område, men også uden for Unionens område for alle 
individer, der falder ind under dens jurisdiktion;

6. minder om, at der i kraft af protokol nr. 8 til Lissabontraktaten skal etableres en klar 
mekanisme med henblik på at sikre, at søgsmål, der indgives af lande, som ikke er 
medlemmer af EU, og individuelle søgsmål bliver rettet korrekt mod medlemsstaterne 
og/eller EU;

7. påpeger, at når der indgives en begæring i henhold til artikel 34 i EMRK, skal den 
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indklagede identificeres i henhold til bestemmelserne i EU-retten og i sidste instans under 
EU-Domstolens kontrol, og dette uden at borgernes ret til at anlægge individuelle søgsmål 
fortabes;

8. er af den opfattelse, at privatpersoner og lande, som ikke er medlem af EU, af hensyn til 
retssikkerheden og gennemsigtigheden i de internationale forbindelser skal informeres 
korrekt om, hvilke områder der falder inden for medlemsstaternes kompetence, og hvilke 
områder der henhører under EU, evt. ved hjælp af en kompetenceerklæring, der er 
vedføjet som bilag til tiltrædelsestraktaten; understreger derfor, at det er nødvendigt at 
oprette en informationsmekanisme, som tager højde for det udviklingsmæssige aspekt af 
kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne;

9. understreger, at eftersom EU's tiltrædelse af EMRK er en ikke-statslig parts tiltrædelse af 
et retligt instrument, der er udarbejdet for stater, bør EU's tiltrædelse af konventionen 
gennemføres uden at ændre konventionens forhold, og ændringer af dens retssystem bør 
holdes på et minimum; mener, at det af hensyn til de retsundergivne i såvel Unionen som i 
tredjelande er vigtigt at prioritere de vilkår for tiltrædelsen, der vil få mindst indvirkning 
på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols arbejdsbyrde;

10. udtrykker sin klare modstand mod enhver undvigelsesmanøvre i forbindelse med 
afvigende retspraksis mellem Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-
Domstolen, der for de retsundergivne fører til forsinkede procedurer;

11. påpeger, at samspillet med Europarådet og navnlig spørgsmålene om EU's deltagelse i 
Ministerkomitéen og Den Parlamentariske Forsamling hører under Europarådets statut og 
kræver en ændring af denne eller i det mindste vedtagelse af en statutmæssig beslutning 
med forslag til ændringer, så der tages højde for de ændringer, som Lissabontraktatens 
ikrafttræden har medført;

12. insisterer på behørigt respekt for Europa-Parlamentets ret til at udøve demokratisk kontrol 
i forbindelse med udnævnelsen af EU's repræsentant i Ministerkomitéen og 
Styringskomitéen for Menneskerettigheder og generelt i forbindelse med enhver 
udnævnelse til Europarådets organer, hvor det i tiltrædelsestraktaten er aftalt, at EU skal 
være repræsenteret;

13. mener, at Parlamentet især skal prioritere de udvalg, der står for udpegelsen af de 
medlemmer, som skal sidde i Europarådets Parlamentariske Forsamling;

14. mener, at samarbejdet mellem EU's institutioner og Europarådets særorganer skal styrkes 
for at bidrage til en bedre sammenhæng og en større komplementaritet på området for 
menneskerettigheder på paneuropæisk niveau til gavn for borgerne, demokratiet og 
menneskerettighederne i Europa og inden for EU samt for at sikre overholdelsen og 
beskyttelsen af menneskerettighederne;

15. opfordrer endvidere til, at Unionen tiltræder Europarådsorganer såsom Den Europæiske 
Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller 
Straf (CPT), Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) og Den 
Europæiske Kommission for et Effektivt Retsvæsen (CEPEJ); understreger desuden 
nødvendigheden af, at Unionen inddrages i det arbejde, der udføres af kommissæren for 
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menneskerettigheder, Den Europæiske Komité for Sociale Rettigheder, ministerudvalget 
for socialpagten og Det Europæiske Udvalg om Migration og anmoder om at blive 
behørigt orienteret om disse organers konklusioner og afgørelser;

16. mener, at Unionen, eftersom Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har anerkendt 
konventionens eksterritoriale gyldighed, skal tilstræbe at opfylde denne forpligtelse fuldt 
ud i sine eksterne forbindelser og aktiviteter;

17. insisterer på, at Europa-Parlamentet, i betragtning af den vigtige rolle, som traktaten 
tildeler det med hensyn til indgåelsen af tiltrædelsesaftalen, holdes behørigt underrettet 
om fastlæggelsen af forhandlingsmandatet for tiltrædelsen af EMRK, samt at det løbende 
inddrages i de foreløbige drøftelser og i forhandlingerne om denne tekst i 
overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 218 i TEUF.
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