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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet gläder sig åt EU:s planer på att ansluta sig till 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. Detta är ett historiskt tillfälle att skapa en samordnad, 
gemensam ram för mänskliga rättigheter över hela kontinenten och inom 
Europeiska unionen, en ram som gör det möjligt att på ett enhetligt sätt garantera 
medborgarna i EU och i medlemsstaterna respekt för mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter och att skapa ett tilläggssystem för extern kontroll med skydd för 
de mänskliga rättigheterna i EU samt se till att rättspraxisen vid 
Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 
utvecklas i harmoni.

2. Europaparlamentet påminner om att respekten för de mänskliga rättigheterna, en av 
EU:s grundläggande värderingar som anges i dess grundfördrag, är en gemensam 
grundval för unionens förbindelser med tredje länder. Parlamentet anser därför att 
anslutningen till konventionen ytterligare kommer att öka medborgarnas förtroende för 
Europeiska unionen och EU:s trovärdighet i samtal om mänskliga rättigheter med 
icke-medlemsstater. Det framhåller dessutom att en enhetlig och fullständig tillämpning 
av stadgan om de grundläggande rättigheterna på EU-nivå är av lika stor betydelse när 
det gäller att säkra unionens trovärdighet i den här dialogen.

3. Europaparlamentet välkomnar avskaffandet av dubbla standarder i unionens 
människorättspolitik, eftersom EU före anslutningen inte juridiskt sett var förpliktigat 
att respektera mänskliga rättigheter. Efter anslutningen kommer unionens akter att 
underställas extern juridisk kontroll för att övervaka att de överensstämmer med
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

4. Europaparlamentet understryker det mervärde som de fem protokollen till konventionen 
tillför genom att de stärker och skyddar vissa rättigheter och friheter inom och utanför 
konventionens räckvidd och genom att de ger Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna behörighet att avge rådgivande yttranden. Parlamentet anser att unionen,
när den ansluter sig till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna, även bör ansluta sig till konventionens 
protokoll samt till Europeiska sociala stadgan från 1961 samt till den reviderade sociala 
stadgan. Trots vad som sägs i artikel 2 i protokoll 8 till Lissabonfördraget uppmanar 
parlamentet de medlemsstater som ännu inte har gjort det att så snart som möjligt 
underteckna och ratificera de olika tilläggsprotokollen till Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, med tanke på att 
de upprepade gånger förbundit sig vid de värderingar och principer som utgör grunden 
för demokratin och rättsstaten i våra medlemsstater och i Europeiska unionen. 

5. Europaparlamentet välkomnar även det faktum att artikel 1 i konventionen inte bara 
medför skydd för EU-medborgare och övriga personer inom unionens territorium, utan 
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också utanför unionens territorium och det för alla personer som omfattas av unionens 
jurisdiktion.

6. Europaparlamentet påminner om att det, enligt protokoll 8 som är bifogat till 
Lissabonfördraget, måste införas en tydlig mekanism för att garantera att talan som 
väcks av icke-medlemsstater och enskilda personer på tillbörligt sätt riktas till
medlemsstaterna och/eller Europeiska unionen.

7. Europaparlamentet understryker att när en ansökan inlämnas i enlighet med artikel 34 i 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna ska svaranden fastställas enligt bestämmelserna i 
Europeiska unionens lagstiftning och i sista hand underställas EU-domstolens juridiska 
översyn. Parlamentet anser att detta inte får påverka medborgarnas rätt att väcka enskild 
talan.

8. Europaparlamentet anser man, i syfte att värna om rättssäkerhet och öppenhet i de 
internationella förbindelserna, måste förse enskilda personer och icke-medlemsstater 
med korrekt information om vilka ämnen som faller inom medlemsstaternas 
behörighetsområde och vilka som faller inom Europeiska unionens, detta eventuellt 
genom att en behörighetsförklaring bifogas anslutningsfördraget. Parlamentet insisterar 
i detta sammanhang på att det är nödvändigt att införa en informationsmekanism som 
beaktar den framtida utvecklingen i samband med behörighetsfördelningen mellan EU 
och dess medlemsstater.

9. Eftersom EU:s anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna innebär att en part som inte är en stat 
ansluter sig till ett rättsligt instrument som inrättats för stater betonar Europaparlamentet 
att EU:s anslutning bör genomföras utan att konventionens innehåll ändras och anser att 
dess rättsliga system bör ändras så lite som möjligt. Parlamentet anser att det är viktigt 
för enskilda personer från EU och tredjeländer som söker rättvisa att sådana
anslutningsvillkor prioriteras som i så liten mån som möjligt inverkar på 
arbetsbelastningen för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

10. Europaparlamentet motsätter sig starkt alla mekanismer som syftar till att undvika 
skiljaktigheter i rättspraxis mellan Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 
och Europeiska unionens domstol som skulle medföra förlängda rättegångsförfaranden
för den enskilde.

11. Europaparlamentet understryker att förhållandet till Europarådet och särskilt frågorna 
som rör EU:s deltagande i ministerkommittén och den parlamentariska församlingen är 
ärenden som hänför sig till Europarådets stadga och ställer krav på en ändring av denna,
eller åtminstone på att en stadgeresolution om de föreslagna ändringarna antas, så att de 
ändringar som ikraftträdandet av Lissabonfördraget för med sig beaktas.

12. Europaparlamentet insisterar på att dess rätt till demokratisk kontroll vederbörligen
respekteras vid utnämningen av EU:s representant i ministerkommittén och 
styrkommittén för mänskliga rättigheter och mer allmänt i samband med alla 
utnämningar till instanser inom Europarådet som Europeiska unionen enligt
anslutningsfördraget ska delta i.



AD\809262SV.doc 5/6 PE439.075v02-00

SV

13. Europaparlamentet anser att parlamentet bör prioritera de ansvariga utskotten när
ledamöter till Europarådets parlamentariska församling ska utses.

14. Europaparlamentet anser att man, för medborgarnas bästa, för demokratin, de mänskliga 
rättigheterna i Europa och i EU och för att dessa ska respekteras och garanteras, bör 
stärka samarbetet mellan EU:s institutioner och Europarådets specialiserade organ, så 
att de blir mer samordnade och kompletterar varandra bättre i frågor som rör mänskliga 
rättigheter på alleuropeisk nivå.

15. Europaparlamentet uppmanar dessutom unionen att ansluta sig till Europarådets olika 
organ, till exempel till Europeiska kommittén för förhindrande av tortyr (CPT), 
Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) och kommissionen för 
effektivisering av rättsväsendet (CEPEJ). Parlamentet betonar också behovet av att 
unionen involveras i det arbete som utförs av kommissarien för mänskliga rättigheter, 
Europeiska kommittén för sociala rättigheter (ECSR), ministerkommittén för den 
sociala stadgan och Europeiska kommittén för migration och ber att i tillbörlig ordning 
informeras om de slutsatser och beslut som dessa organ antar.

16. Eftersom Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har erkänt att
konventionen kan tillämpas extraterritoriellt anser Europaparlamentet att unionen ska
sträva efter att till fullo respektera denna skyldighet i sina yttre förbindelser och 
åtgärder.

17. Europaparlamentet kräver, med tanke på den viktiga roll som fördraget ger parlamentet 
när det gäller ingåendet av anslutningsavtalet, att det vederbörligen informeras om 
utformningen av förhandlingsmandatet för anslutning till Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och att det aktivt 
involveras i de preliminära diskussionerna och även i förhandlingarna om texten i fråga, 
i enlighet med bestämmelserna i artikel 218 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.
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