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FORSLAG

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

1. glæder sig over det store fremskridt, der er opnået med Lissabontraktaten, som gør Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret) bindende og 
pålægger EU en forpligtelse - nedfældet i artikel 6, stk. 2, i TEU - til at tiltræde den 
europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder (EMRK); glæder sig endvidere over, at protokol nr. 14 til EMRK snart 
træder i kraft, nærmere betegnet den 1. juni 2010, hvorefter EU kan tiltræde EMRK;

2. bemærker, at selv om alle medlemsstater allerede har ratificeret EMRK, vil EU's 
tiltrædelse af dette instrument som juridisk person ikke berøre medlemsstaternes situation 
i forhold til EMRK, jf. protokol nr. 8 til Lissabontraktaten; finder, at dette vil skabe den 
nye fremdrift, som har været imødeset i over ti år, og være af stor politisk og juridisk 
betydning for skabelsen af et menneskerettighedsområde, der dækker hele kontinentet, 
ligesom det vil fremme konsolideringen og styrkelsen af menneskerettighederne i Europa 
og bidrage til at forstærke forbindelserne mellem EU og det "bredere Europa" ved at 
skabe en ny dynamik på menneskerettighedsområdet; vurderer, at det også burde bidrage 
til at øge EU's troværdighed på verdensplan for så vidt angår beskyttelse af 
menneskerettigheder;

3. understreger den vigtige rolle, som EMRK og retspraksis ved Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol (ECHR) spiller for tilvejebringelsen af et retligt grundlag og 
vejledende principper for EU's nuværende og fremtidige indsats på området borgerlige 
frihedsrettigheder samt retlige og indre anliggender, især i lyset af de nye former for 
integration og harmonisering på dette område, der er indført efter ikrafttrædelsen af 
Lissabontraktaten og vedtagelsen af Stockholmprogrammet;

4. understreger, at tiltrædelsen først og fremmest vil bidrage til et mere sammenhængende  
menneskerettighedssystem i EU; understreger endvidere, at tiltrædelsen vil øge EU's 
troværdighed i dets egne borgeres øjne med hensyn til beskyttelse af menneskerettigheder 
ved at sikre fuld og effektiv respekt for grundlæggende rettigheder i alle de tilfælde, hvor 
EU-lovgivning er involveret;

5. understreger, at ECHR's kompetence til at pådømme sager, der henhører under EMRK, 
efter tiltrædelsen ikke kan anfægtes på grundlag af den interne struktur i EU-
lovgivningen; understreger endvidere, at ECHR's kompetence ikke må begrænses til de 
europæiske borgere eller til Den Europæiske Unions geografiske område (for eksempel i 
forbindelse med missioner eller delegationer);

6. understreger, at EMRK efter tiltrædelsen vil udgøre en minimumsstandard for 
beskyttelsen af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i Europa, 
hvilket navnlig vil være af afgørende betydning i tilfælde, hvor den beskyttelse, EU kan 
give, er mindre end den, der er fastlagt i EMRK; påpeger, at EMRK indebærer en 
styrkelse af de rettigheder i chartret, som også er omfattet af EMRK, samt at chartret også 
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anerkender andre rettigheder og principper, der ikke er indeholdt i EMRK, men i 
tillægsprotokollerne hertil og i andre instrumenter knyttet til EMRK;

7. bemærker, at der med EU's tiltrædelse af EMRK vil blive adgang til yderligere en 
mekanisme for håndhævelse af menneskerettighederne, nemlig muligheden for at klage til 
ECHR over en EU-institutions eller medlemsstats handling eller forsømmelse i 
forbindelse med gennemførelse af EU-lovgivning, såfremt spørgsmålet hører ind under 
EMRK; fremhæver imidlertid, at dette ikke ændrer ved det nuværende system for så vidt 
angår EU-Domstolens og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols respektive 
kompetencer, og at kravet om, at alle interne retsmidler skal være udtømt, fortsat vil være 
en betingelse for, at en begæring kan blive behandlet; anmoder om, at alle begæringer og 
klager behandles inden for en rimelig frist; opfordrer Kommissionen til i samråd med EU-
Domstolen og ECHR at fremkomme med nogle retningslinjer for, hvad der udgør 
passende interne retsmidler inden for Unionen, samt retningslinjer vedrørende 
præjudicielle afgørelser i henhold til EU-retten; understreger i denne sammenhæng, at det 
vil være nødvendigt at sikre, at medlemsstaternes domstole henviser sager til EU-
Domstolen i tilfælde, hvor der kan siges at stå grundlæggende rettigheder på spil;

8. fremhæver, at tiltrædelsen på samme tid vil kræve et tættere samarbejde mellem de 
nationale domstole, EU-Domstolen og ECHR om beskyttelse af grundlæggende 
rettigheder; fremhæver, at samarbejdet mellem de to europæiske domstole vil fremme 
udviklingen af et sammenhængende retspraksissystem på menneskerettighedsområdet;

9. påpeger, at der henstår en række uafklarede juridiske, tekniske og institutionelle 
spørgsmål, der skal behandles inden for rammerne af det mandat, der skal fastlægges i 
henhold til artikel 218 TEUF, samt under forhandlingerne med Europarådet om 
tiltrædelse af EMRK; opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre:

– at tiltrædelsens omfang defineres præcist i mandatet; EU skal som minimum tiltræde 
alle de tillægsprotokoller til EMRK, som supplerer de rettigheder, der er fastsat i 
EMRK, og som allerede er ratificeret af alle EU-medlemsstaterne og dermed udgør en 
del af EU's regelsamling på menneskerettighedsområdet; opfordrer i den henseende 
også medlemsstaterne til at ratificere alle de tillægsprotokoller til EMRK, som 
vedrører rettigheder nedfældet i chartret om grundlæggende rettigheder og som 
dermed finder anvendelse på EU; endvidere bør det overvejes at tiltræde den 
reviderede europæiske socialpagt og andre relevante traktater om menneskerettigheder 
fra Europarådet;

– at EU er sikret passende repræsentation og deltager i Europarådets organer; selv om 
EU med tiltrædelsen af EMRK ikke bliver medlem af Europarådet, bør det sikres, at 
Unionen er repræsenteret i alle de menneskerettighedsorganer, hvis sagsbehandling 
som følge af tiltrædelsen vil berøre EU-anliggender (såsom Den Europæiske Komité 
til Forebyggelse af Tortur, Umenneskelig og Nedværdigende Behandling eller Straf, 
Den Europæiske Kommission for et Effektivt Retsvæsen, Den Europæiske 
Kommission mod Racisme og Intolerance og Styringskomitéen for 
Menneskerettigheder), samt i Ministerrådet, i det mindste i forbindelse med 
opfølgningen af domstolsafgørelser om spørgsmål, der relaterer til EU's 
grundlæggende rettigheder, medens Europa-Parlamentet bør deltage og være 



AD\814520DA.doc 5/7 PE439.414v02-00

DA

repræsenteret i proceduren for valget af en dommer til ECHR - såvel på EU-plan i 
forbindelse med indstillingen af EU-kandidater til posten og i Europarådets 
Parlamentariske Forsamling, når dommeren vælges;

– at forbindelserne mellem EU-Domstolen og ECHR præciseres, dog således at de to 
domstole sikres den fornødne fleksibilitet til at fastlægge, hvorledes de bedst kan 
samarbejde om at opnå en udvidet, regelmæssig dialog, hvilket samtidig potentielt kan 
bidrage til udviklingen af det førnævnte retspraksissystem;

– at de problemer, ECHR støder på, behandles og afhjælpes gennem støtte fra EU; EU's 
tiltrædelse af EMRK bør ikke medføre, at konventionen bliver mindre effektiv, men 
tværtimod resultere i et forbedret system; EU og dets medlemsstater skal sikre 
overholdelsen af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og 
sørge for, at deres interne appelmuligheder er effektive i overensstemmelse med det 
subsidiaritetsprincip, der er nedfældet i Wienerkonventionen fra 1969 om traktatretten, 
således at man undgår at overbebyrde ECHR med gentagne klager eller unødvendige 
henvisninger; endelig er det af afgørende betydning, at EU's tiltrædelse falder sammen 
med reformen af ECHR; 

10. fremhæver, at det ud over det nødvendige politiske engagement er yderst vigtigt, at der 
findes tilfredsstillende svar og løsninger på de væsentligste tekniske spørgsmål for at gøre 
det muligt, at EU's tiltrædelse af EMRK bliver til gavn for borgerne; påpeger, at 
uafklarede og uklare detaljer kan skabe forvirring og bringe selve formålet med 
tiltrædelsen i fare; gør samtidig opmærksom på, at dette ikke må betyde, at tekniske 
hindringer kommer til at forsinke processen;

11. understreger, at da tiltrædelse til EMRK ikke kun berører EU-institutionerne, men også 
EU's borgere, skal Europa-Parlamentet høres og involveres gennem hele 
forhandlingsprocessen, samt knyttes til og informeres rettidigt og fuldt ud om 
forhandlingsprocessen på alle trin, jf. artikel 218, stk. 10, TEU;

12. understreger, at det er vigtigt at have en uformel instans til at koordinere 
informationsdeling mellem Europa-Parlamentet og Europarådets Parlamentariske 
Forsamling;

13. foreslår, at Europarådet og EU for at højne bevidstheden om den merværdi, der skabes 
for borgerne gennem tiltrædelsen, udarbejder retningslinjer med klare redegørelser for 
alle de implikationer og følger, tiltrædelsen vil have; finder, at Kommissionen om 
medlemsstaterne bør give EU-borgerne oplysninger, der sikrer, at de er helt klar over, 
hvad denne nye mekanisme indebærer, og hvordan den bedst kan bruges;

14. glæder sig over det engagement, det nuværende spanske formandskab har udvist ved at 
behandle tiltrædelsen som "en hastesag", og Europarådets positive og samarbejdsvillige 
holdning i denne henseende; opfordrer sluttelig det belgiske og det ungarske formandskab 
til at gøre deres yderste for at færdiggøre tiltrædelsen ved den første passende lejlighed 
og på en så enkel og lettilgængelig måde, at Unionens borgere så hurtigt som muligt får 
gavn af Unionens tiltrædelse til EMRK;

15. bemærker, at det som følge af EU's tiltrædelse af EMRK kan forekomme, at både Den 
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Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) og Den Europæiske Unions Domstol 
har jurisdiktion i visse sager, og understreger, at det ikke må forekomme, at en sag 
indbringes for begge domstole;
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