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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om att avpolitiseringen och utvecklingen av de nuvarande 
förfarandena1 måste ske med respekt för gällande fördrag för att skydda 
Europeiska unionens institutioner och för att undvika dubbla standarder.

2. Europaparlamentet påminner om att Europeiska unionens domstol omfattas av fördragen 
och sekundärrätten, och när det gäller att tillämpa stadgan om de grundläggande 
rättigheterna även på sysselsättningsområdet2. Tvistlösning ska grundas på ett lämpligt, 
transparent och rättvist förfarande (”rätten till en rättvis rättegång”), särskilt i fråga om de 
allvarliga och ihållande åsidosättanden som avses i artikel 7. Domstolen är även i dag 
lämplig instans för att låta medlemsstaterna, företrädda på lämpligt sätt, på tillbörligt sätt 
och i tid uttrycka sina expertståndpunkter, i den mån de inte godtar kommissionens 
bedömning. Europaparlamentet kan inte heller agera i stället för kommissionen och 
domstolen, med tanke på att Europaparlamentet inte är ett genomförandeorgan.

3. Europaparlamentet noterar att Europaparlamentet självt har betonat att gällande avtal ger 
unionen ett brett handlingsutrymme på området för grundläggande rättigheter3 och att 
bestämmelserna i stadgan om de grundläggande rättigheterna enligt artikel 51 i stadgan 
riktar sig till medlemsstaterna i alla frågor där de tillämpar unionsrätten när det gäller att 
genomföra de grundläggande rättigheterna.

4. Europaparlamentet påminner EU-institutionerna om att det endast är genom att stärka de 
garantier som ges i de befintliga förfarandena som det inom unionsrätten är tänkbart med 
en konsekvent, enhetlig och objektiv tillämpning för att skydda och tillämpa de mänskliga 
rättigheterna, i den mån garantier ska ges inom ramen för förordningen.

                                               
1 Arbetsdokument II om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2012, 
föredragande Louis Michel, s. 3.
2 Artiklarna 16 och 22 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i domstolens dom av 
den 16 april 2013, mål C-202/11, Anton Las mot PSA Antwerp NV.
3 Arbetsdokument II om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2012, 
föredragande Louis Michel, s. 2.


