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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget og 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. Påpeger, at for at sikre Den Europæiske Unions institutioners troværdighed og undgå 
dobbeltstandarder, skal afpolitiseringen og den fortsatte udvikling af de nuværende 
procedurer1 foregå i overensstemmelse med traktaterne; 

2. påpeger, at Den Europæiske Unions Domstol har beføjelser til at træffe afgørelse i 
spørgsmål, der vedrører traktaterne og den sekundære lovgivning, herunder anvendelse af 
charteret om grundlæggende rettigheder og området for beskæftigelse2, og at den skal i 
høringer om tvister benytte en fremgangsmåde, der er rimelig, gennemsigtig og retfærdig 
("retten til retfærdig rettergang"), især i sager, der vedrører "grov og vedvarende 
overtrædelse", som fastlagt i artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union, og at 
Domstolen for øjeblikket kan bruges af medlemsstaterne som et middel til at udtrykke 
deres tekniske standpunkter med passende repræsentation, på passende måde og inden for 
en passende tidsfrist, hvis de er uenige i Kommissionens fortolkning; bekræfter, at 
Europa-Parlamentet ikke kan føre en sag i stedet for Kommissionen eller Den Europæiske 
Unions Domstol, fordi Parlamentet ikke er noget retshåndhævende organ;

3. gør opmærksom på, at Parlamentet selv har understreget, at de traktater, der nu gælder, 
allerede giver EU udstrakte beføjelser på området for grundlæggende rettigheder3; 
bemærker, at bestemmelserne i charteret, hvad angår dets gennemførelse på grundlag af 
artikel 51 i charteret om grundlæggende rettigheder er henvendt til medlemsstaterne med 
hensyn til et hvilket som helst område, for hvilket de gennemfører Unionens lovgivning;

4. minder Den Europæiske Unions institutioner om, at for at beskytte og overholde 
menneskerettighederne er det kun muligt at arbejde hen imod samhørighed og ensartet, 
objektiv gennemførelse, hvis de eksisterende procedurer kan styrkes, hvad angår EU-
lovgivningen med garantier, der skal forankres i traktaterne.

                                               
1 Arbejdsdokument II om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2012, 
ordfører: Louis Michel, s. 3.
2 Artikel 16 og 22 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i forbindelse med sag 
C-202/11, Domstolens dom af 16. april 2013, Anton Las mod PSA Antwerp NV. 
3 Arbejdsdokument II om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2012, 
ordfører: Louis Michel, s. 2.


