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Ændringsforslag 1
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over det store fremskridt i 
form af Lissabontraktaten, hvorved Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (chartret) bliver 
bindende, og som i henhold til artikel 6, 
stk. 2, i TEU skaber en forpligtelse for EU 
om 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, hvilket skal ske den 1. juni 2010, i 
henhold til hvilken EU kan tiltræde 
EMRK;

1. konstaterer, at Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder 
(chartret) med ikrafttrædelsen af 
Lissabontraktaten er blevet bindende, og
glæder sig over EU’s forpligtelse til at 
tiltræde den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK)
i henhold til artikel 6, stk. 2, i TEU;
glæder sig endvidere over, at protokol nr. 
14 til EMRK snart træder i kraft, hvilket 
skal ske den 1. juni 2010, i henhold til 
hvilken EU kan tiltræde EMRK;

Or. fr

Ændringsforslag 2
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at alle medlemsstater allerede 
har ratificeret EMRK, men tiltrædelse til 
dette instrument af EU som en juridisk 
enhed – hvilket ikke vil påvirke 
medlemsstaternes stilling over for EMRK –
vil give det nye momentum, der har været 
imødeset i mere end et årti; bemærker 
endvidere, at den vil være af stor politisk 
og juridisk vigtighed i skabelsen af et 
kontinentomspændende område med 
menneskerettigheder og vil styrke 
forbindelserne mellem EU og det "bredere 

2. bemærker, at alle medlemsstater allerede 
har ratificeret EMRK, men tiltrædelse til 
dette instrument af EU som en juridisk 
enhed vil ikke påvirke medlemsstaternes 
stilling over for EMRK i henhold til 
protokol nr. 8 til Lissabontraktaten;
mener, at den vil være af stor politisk og 
juridisk vigtighed i konsolideringen og 
styrkelsen af menneskerettighederne i 
Europa og navnlig inden for Unionen og 
gør det muligt for Unionen at styrke
forbindelserne til det "bredere Europa", 
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Europa", idet den tilføjer ny dynamik til 
menneskerettighedsområdet over hele 
Europa; bemærker, at tiltrædelsen vil øge 
tilliden til EU over hele verden, for så vidt 
angår beskyttelse af menneskerettigheder;

idet der tilføjes ny dynamik til 
menneskerettighedsområdet over hele 
Europa; vurderer, at tiltrædelsen bør
bidrage til at øge tilliden til EU over hele 
verden, for så vidt angår beskyttelse af 
menneskerettigheder;

Or. fr

Ændringsforslag 3
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at tiltrædelsen først og 
fremmest vil bidrage til et mere
sammenhængende internt 
menneskerettighedssystem i EU; 
understreger endvidere, at tiltrædelsen vil
øge EU's troværdighed på området for 
beskyttelse af menneskerettigheder i 
forhold til dets egne borgere og sikre fuld 
og effektiv respekt for grundlæggende
rettigheder, når som helst EU-lovgivning 
er involveret;

3. understreger, at tiltrædelsen vil bidrage 
til en mindskelse af den juridiske 
usikkerhed i forhold til 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder inden 
for Unionen og således til et 
sammenhængende retsområde for 
menneskerettighederne i EU; vurderer, at 
tiltrædelsen bør bidrage til at øge tilliden 
til EU og EU's troværdighed på området 
for beskyttelse af menneskerettigheder i 
forhold til dets egne borgere og sikre fuld 
og effektiv respekt for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, når 
som helst EU-lovgivning er involveret;

Or. fr

Ændringsforslag 4
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger i denne sammenhæng 
den universelle dimension af indholdet i 
EMRK og tillægsprotokollerne hertil samt 
de andre tekster vedrørende EMRK, 
navnlig den europæiske socialpagt af 
1961; påpeger, at størstedelen af disse 
instrumenter er lagt frem til 
undertegnelse og ratifikation af parter 
uden for Europa;

Or. fr

Ændringsforslag 5
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger ligeledes, at EU’s 
tiltrædelse til EMRK vil medføre en 
kompetence under ECHR vedrørende alle 
EU-retlige og -lovgivningsmæssige
principper, navnlig inden for retlige og 
indre anliggender, herunder den eksterne
dimension;

Or. en

Ændringsforslag 6
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at efter tiltrædelsen vil 4. understreger, at efter tiltrædelsen vil 
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EMRK gribe ind som en 
minimumsbeskyttelsesstandard i de sager, 
hvor den beskyttelse, EU kan give, er 
mindre end den, EMRK har fastsat; 
bemærker, at EMRK øger beskyttelsen af 
de rettigheder, der anerkendes i chartret, og 
som hører ind under dens område; 
bemærker, at chartret går længere og også 
stadfæster andre rettigheder og principper, 
herunder økonomiske og sociale 
rettigheder samt retten til databeskyttelse 
og gode styreformer;

EMRK udgøre en 
minimumsbeskyttelsesstandard for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder i 
Europa, og at EMRK navnlig er bindende
i de sager, hvor den beskyttelse, EU kan 
give, er mindre end den, EMRK har fastsat; 
bemærker, at EMRK øger beskyttelsen af 
de rettigheder, der anerkendes i chartret, og 
som hører ind under dens område; 
understreger, at chartret også anerkender
andre rettigheder og principper, herunder 
økonomiske og sociale rettigheder, retten 
til databeskyttelse, til en god 
administration eller bioetiske rettigheder
– rettigheder, der ikke er indeholdt i 
EMRK, men i tillægsprotokollerne og i 
instrumenterne forbundet med EMRK;

Or. fr

Ændringsforslag 7
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. bemærker, at EU's tiltrædelse til EMRK 
vil stille endnu en mekanisme til rådighed 
for EU's borgere, med hvilken deres 
rettigheder kan håndhæves, nemlig 
muligheden for at indgive en klage til Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
(ECHR), for så vidt angår en EU-
institutions eller medlemsstats handling 
eller forsømmelse i forbindelse med 
gennemførelse af EU-lovgivning, forudsat 
at den samtidig hører ind under EMRK-
området; fremhæver imidlertid, at dette 
ikke ændrer det nuværende system med 
kompetencen under Den Europæiske 
Unions Domstol (Domstolen), og at kravet 
om, at alle nationale retsmidler skal være 
udtømt, vil vedblive med at være en 

5. bemærker, at EU's tiltrædelse til EMRK 
vil stille endnu en mekanisme til rådighed 
for EU's borgere, med hvilken deres 
rettigheder kan håndhæves og sikres ved 
hjælp af en ekstern domstolskontrol 
udøvet af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, nemlig 
muligheden for at indgive en klage til Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
(ECHR), for så vidt angår en EU-
institutions eller medlemsstats handling 
eller forsømmelse i forbindelse med 
gennemførelse af Unionens lovgivning; 
fremhæver imidlertid, at dette ikke ændrer 
det nuværende system med kompetencen 
under Den Europæiske Unions Domstol 
(Domstolen) eller systemet for Den 
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betingelse for, at en ansøgning kan anses 
for at være berettiget;

Europæiske Menneskerettighedsdomstol, 
og at kravet om, at alle interne retsmidler 
skal være udtømt, vil vedblive med at være 
en betingelse for, at en ansøgning kan 
anses for at være berettiget;

Or. fr

Ændringsforslag 8
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. bemærker, at EU's tiltrædelse til EMRK 
vil stille endnu en mekanisme til rådighed 
for EU's borgere, med hvilken deres 
rettigheder kan håndhæves, nemlig 
muligheden for at indgive en klage til Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
(ECHR), for så vidt angår en EU-
institutions eller medlemsstats handling 
eller forsømmelse i forbindelse med 
gennemførelse af EU-lovgivning, forudsat 
at den samtidig hører ind under EMRK-
området; fremhæver imidlertid, at dette 
ikke ændrer det nuværende system med 
kompetencen under Den Europæiske 
Unions Domstol (Domstolen), og at kravet 
om, at alle nationale retsmidler skal være 
udtømt, vil vedblive med at være en 
betingelse for, at en ansøgning kan anses 
for at være berettiget;

5. bemærker, at EU's tiltrædelse til EMRK 
vil stille endnu en mekanisme til rådighed 
for EU's borgere, med hvilken deres 
rettigheder kan håndhæves, nemlig 
muligheden for at indgive en klage til Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
(ECHR), for så vidt angår en EU-
institutions eller medlemsstats handling 
eller forsømmelse i forbindelse med 
gennemførelse af EU-lovgivning, forudsat 
at den samtidig hører ind under EMRK-
området; fremhæver imidlertid, at dette 
ikke ændrer det nuværende system med 
kompetencen under Den Europæiske 
Unions Domstol (Domstolen), og at kravet 
om, at alle nationale retsmidler skal være 
udtømt, vil vedblive med at være en 
betingelse for, at en ansøgning kan anses 
for at være berettiget; understreger i denne 
sammenhæng, at det vil være nødvendigt 
at sikre, at medlemsstaternes domstole
indbringer sager for Domstolen i tilfælde,
hvor der er rejst spørgsmål om de 
grundlæggende rettigheder;

Or. en
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Ændringsforslag 9
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. bemærker, at EU's tiltrædelse til EMRK 
vil stille endnu en mekanisme til rådighed 
for EU's borgere, med hvilken deres 
rettigheder kan håndhæves, nemlig 
muligheden for at indgive en klage til Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
(ECHR), for så vidt angår en EU-
institutions eller medlemsstats handling 
eller forsømmelse i forbindelse med 
gennemførelse af EU-lovgivning, forudsat 
at den samtidig hører ind under EMRK-
området; fremhæver imidlertid, at dette 
ikke ændrer det nuværende system med 
kompetencen under Den Europæiske 
Unions Domstol (Domstolen), og at kravet 
om, at alle nationale retsmidler skal være 
udtømt, vil vedblive med at være en 
betingelse for, at en ansøgning kan anses 
for at være berettiget;

5. bemærker, at EU's tiltrædelse til EMRK 
vil stille endnu en mekanisme til rådighed, 
med hvilken menneskerettighederne kan 
håndhæves, nemlig muligheden for at 
indgive en klage til Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol (ECHR), for 
så vidt angår en EU-institutions eller 
medlemsstats handling eller forsømmelse i 
forbindelse med gennemførelse af EU-
lovgivning, forudsat at den samtidig hører 
ind under EMRK-området; fremhæver 
imidlertid, at dette ikke ændrer det 
nuværende system med kompetencen 
under Den Europæiske Unions Domstol 
(Domstolen), og at kravet om, at alle 
nationale retsmidler skal være udtømt, vil 
vedblive med at være en betingelse for, at 
en ansøgning kan anses for at være 
berettiget; minder om, at en klage i visse 
tilfælde evt. vedrører handlinger i eller 
med virkning uden for EU's territorium;

Or. en

Ændringsforslag 10
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer Kommissionen til at 
undersøge spørgsmålet om udtømmelsen 
af de interne appelmuligheder for at sikre, 
at anmodningerne behandles efter høring 
af Den Europæiske Unions Domstol og 
Den Europæiske 
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Menneskerettighedsdomstol; understreger 
i denne sammenhæng behovet for at 
undersøge det præjudicielle spørgsmål 
inden for EU-lovgivningen; opfordrer 
under alle omstændigheder til, at den 
fundne løsning sikrer EU’s borgere 
rettigheden til individuelt at klage i 
henhold til bestemmelserne i EMRK på 
området, og at borgerne får deres 
anmodninger og klager behandlet inden 
for en rimelig frist;

Or. fr

Ændringsforslag 11
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. opfordrer parterne i forhandlingen om 
Unionens tiltrædelse til EMRK til, at 
ændringerne til EMRK og retssystemet 
herunder begrænser sig til det 
nødvendige, således at EMRK’s 
effektivitet og prøvelseskapacitet ikke 
berøres;

Or. fr

Ændringsforslag 12
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 7 – indledning

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. påpeger, at der er et antal juridiske, 
tekniske og institutionelle punkter, der 
stadig udestår, og som skal behandles i det 
mandat, der skal vedtages i henhold til 

7. påpeger, at der er et antal juridiske, 
tekniske og institutionelle punkter, der 
stadig udestår, og som skal behandles i det 
mandat, der skal vedtages i henhold til 
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artikel 218 TEUF, samt under 
forhandlingerne med Europarådet efter 
tiltrædelse til EMRK. Til de mest 
følsomme hører:

artikel 218 TEUF, samt under 
forhandlingerne med Europarådet efter 
tiltrædelse til EMRK; opfordrer 
Kommissionen og Rådet til at sikre 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag  13
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 7 – led 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

– den kendsgerning, at omfanget af 
tiltrædelsen bør defineres præcist i 
mandatet; EU bør som et minimum 
endvidere 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 samlede 
menneskerettighedsarbejder. Endvidere bør 
tiltrædelse til den reviderede europæiske 
socialpagt overvejes;

– omfanget af tiltrædelsen defineres 
præcist i mandatet; EU tiltræder som et 
minimum endvidere alle de 
tillægsprotokoller til EMRK, som supplerer 
de rettigheder, der er fastsat i EMRK, eller 
chartret om grundlæggende rettigheder, 
som således udgør en del af EU's samlede 
menneskerettighedsarbejder; opfordrer i 
denne sammenhæng også 
medlemsstaterne til hurtigst muligt at 
undertegne og ratificere konventionen og 
at gennemgå deres erklæringer og 
forbehold i forbindelse med EMRK og 
protokollerne hertil. Endvidere bør 
tiltrædelse til den reviderede europæiske 
socialpagt planlægges;

Or. en

Ændringsforslag 14
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Udkast til udtalelse
Punkt 7 – led 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

– den kendsgerning, at omfanget af 
tiltrædelsen bør defineres præcist i 
mandatet; EU bør som et minimum 

– den kendsgerning, at omfanget af 
tiltrædelsen bør defineres præcist i 
mandatet; EU bør som et minimum 
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endvidere 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 samlede 
menneskerettighedsarbejder. Endvidere 
bør tiltrædelse til den reviderede 
europæiske socialpagt overvejes;

endvidere tiltræde alle de 
tillægsprotokoller til EMRK, som allerede 
er omfattet af EU-lovgivningen, herunder 
Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder, og som
således finder anvendelse i EU. Derfor 
overvejes tiltrædelse til den reviderede 
europæiske socialpagt og andre relevante 
traktater om menneskerettigheder fra 
Europarådet;

Or. en

Ændringsforslag 15
Debora Serracchiani

Udkast til udtalelse
Punkt 7 – led 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

– den kendsgerning, at omfanget af 
tiltrædelsen bør defineres præcist i 
mandatet; EU bør som et minimum 
endvidere 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 samlede 
menneskerettighedsarbejder. Endvidere bør 
tiltrædelse til den reviderede europæiske 
socialpagt overvejes;

– den kendsgerning, at omfanget af 
tiltrædelsen bør defineres præcist i 
mandatet; EU bør som et minimum 
endvidere tiltræde alle de 
tillægsprotokoller til EMRK, som supplerer 
de rettigheder, der er fastsat i EMRK, og 
dermed udgør en del af EU's samlede 
menneskerettighedsarbejder. Endvidere bør 
tiltrædelse til den reviderede europæiske 
socialpagt overvejes;

Or. it

Ændringsforslag 16
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 7 – led 2
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

– behovet for at klarlægge EU's 
repræsentation og deltagelse i 
Europarådets organer; uagtet at EU med 
tiltrædelse af EMRK ikke bliver medlem af 
Europarådet, bør det repræsenteres i alle de 
organer, hvor EU-sager påvirkes som følge 
af tiltrædelsen, på samme vis som Europa-
Parlamentet bør repræsenteres i processen 
med valg af dommer til ECHR;

– EU er repræsenteret på tilstrækkelig vis 
og deltager i Europarådets organer; uagtet 
at EU med tiltrædelse af EMRK ikke bliver 
medlem af Europarådet, repræsenteres
Unionen med samme status som andre 
parter i alle de organer, hvor EU-sager 
påvirkes som følge af tiltrædelsen, såsom 
Ministerrådet – mindst i forbindelse med
overvågning af fuldbyrdelsen af 
retsafgørelser – og mindst 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, mens Europa-
Parlamentet opfordres til at godkende 
udnævnelsen af de tre EU-kandidater til 
stillingen som dommer i ECHR og at være 
repræsenteret i Europarådets 
Parlamentariske Forsamling, navnlig i 
forbindelse med valget af EU-dommeren 
til ECHR; den faste fuldtids-EU-dommer 
deltager ligeledes på lige fod i ECHR, 
mens en ”co-respondent”-mekanisme 
fastsættes, således at princippet om 
ensartet fortolkning af EU-lovgivning 
overholdes;

Or. en

Ændringsforslag 17
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 7 – led 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

– behovet for at klarlægge EU's 
repræsentation og deltagelse i Europarådets 

– behovet for at klarlægge EU's 
repræsentation og deltagelse i Europarådets 
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organer; uagtet at EU med tiltrædelse af 
EMRK ikke bliver medlem af Europarådet, 
bør det repræsenteres i alle de organer, 
hvor EU-sager påvirkes som følge af 
tiltrædelsen, på samme vis som Europa-
Parlamentet bør repræsenteres i processen 
med valg af dommer til ECHR;

organer; uagtet at EU med tiltrædelse af 
EMRK ikke bliver medlem af Europarådet, 
bør det repræsenteres i alle de 
kontrolorganer for overholdelse og 
styrkelse af menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, og 
som vedrører de grundlæggende 
rettigheder i chartret og Unionens 
målsætninger og principper (sociale 
rettigheder, forbud mod tortur, 
bekæmpelse af racisme osv.), på samme 
vis som Europa-Parlamentet bør deltage i 
processen med valg af dommer til ECHR;

Or. fr

Ændringsforslag 18
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 7 – led 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

– behovet for at udvikle forbindelserne 
mellem Domstolen og ECHR, således at 
der gives de to domstole den fornødne 
fleksibilitet til at fastlægge, hvorledes de 
bedst kan samarbejde om at opnå en 
styrket, regelmæssig dialog; dette kunne 
ydermere bidrage til udvikling af 
ovennævnte retspraksissystem;

– forbindelserne mellem Domstolen og 
ECHR er udviklet, således at der gives de 
to domstole den fornødne fleksibilitet til at 
fastlægge, hvorledes de bedst kan 
samarbejde om at opnå en styrket, 
regelmæssig dialog; dette kunne ydermere 
bidrage til udvikling af ovennævnte 
retspraksissystem;

Or. en

Ændringsforslag 19
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 7 – led 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

– behovet for at gå i gang med at løse de – behovet for at gå i gang med at løse de 
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problemer, ECHR støder på; EU's 
tiltrædelse til EKRM bør resultere i et 
forbedret system til gennemførelse af 
subsidiaritetsprincippet – frem for at 
formindske dets effektivitet – og i færre 
gentagne ansøgninger til ECHR; dette 
ville i sig selv tage en byrde fra ECHR; det 
er yderst vigtigt, at der findes den rette 
balance mellem tilvejebringelsen af endnu
et hjælpemiddel og ønsket om at undgå at 
overbelaste ECHR. udvalget glæder sig 
derfor over, at EU's tiltrædelse falder 
samtidig med en reform af ECHR;

problemer, ECHR støder på; EU's 
tiltrædelse til EMRK bør absolut resultere i 
et forbedret system for EMRK; opfordrer 
Unionen til inden for rammerne af sin
tiltrædelse til EMRK at yde sit fulde 
bidrag til en reform af ECHR med henblik 
på at forbedre ECHR’s virksomhed og 
behandlingstiden for anmodninger og 
klager til ECHR; opfordrer Unionen og 
dens medlemsstater til at sikre 
overholdelsen af menneskerettighederne 
og de grundlæggende frihedsrettigheder i 
forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemførelsen af deres respektive 
lovgivninger og effektiviteten af de interne 
appelmuligheder i henhold til 
subsidiaritetsprincippet som fastsat i 
Wienerkonventionen om traktaten af 
1969, således at det forhindres, at der 
indbringes unødvendige sager for Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol;

Or. fr

Ændringsforslag 20
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 7 – led 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

– behovet for at gå i gang med at løse de 
problemer, ECHR støder på; EU's 
tiltrædelse til EKRM bør resultere i et 
forbedret system til gennemførelse af
subsidiaritetsprincippet – frem for at 
formindske dets effektivitet – og i færre 
gentagne ansøgninger til ECHR; dette ville 
i sig selv tage en byrde fra ECHR; det er 
yderst vigtigt, at der findes den rette 
balance mellem tilvejebringelsen af endnu 
et hjælpemiddel og ønsket om at undgå at 
overbelaste ECHR. udvalget glæder sig 
derfor over, at EU's tiltrædelse falder 
samtidig med en reform af ECHR;

– de problemer, ECHR støder på, løses og 
mindskes gennem støtte fra EU; EU's 
tiltrædelse til EMRK bør resultere i et 
forbedret system til medlemsstaternes og 
EU's hurtige og fuldstændige fuldbyrdelse
af ECHR-afgørelser, idet det sikres, at 
medlemsstaterne og EU-institutionerne på 
grundlag af anvendelsen af 
subsidiaritetsprincippet på korrekt vis 
overholder de 
menneskerettighedsforpligtelser, som de i 
henhold til deres tiltrædelse til EMRK
skal overholde, og løser 
strukturproblemer gennem reformer, 



AM\810544DA.doc 15/19 PE440.026v01-00

DA

hvilket således medfører færre gentagne 
ansøgninger til ECHR; dette ville i sig selv 
tage en byrde fra ECHR med henblik på at 
undgå at overbelaste ECHR. udvalget 
glæder sig derfor over, at EU's tiltrædelse 
falder samtidig med en reform af ECHR;

Or. en

Ændringsforslag 21
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. opfordrer på baggrund af de sociale 
rettigheder i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og 
i fællesskabspagten om arbejdstagerens 
grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige 
og sociale rettigheder Unionen til at 
tiltræde socialpagten af 1961og den 
reviderede socialpagt; opfordrer 
Kommissionen til som observatør at 
deltage i arbejderne, navnlig 
kommissæren for menneskerettigheder, 
det europæiske udvalg om sociale 
rettigheder og regeringsudvalget under 
socialpagten;

Or. fr

Ændringsforslag 22
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7b. understreger, at artikel 1 i EMRK 
sikrer, at alle personer under Unionens 
jurisdiktion kan påberåbe sig EMRK mod 
Unionens retsakter, herunder retsakter 
om udenrigsanliggender, og kan i 
påkommende tilfælde kræve sagen prøvet 
judicielt ved Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol; understreger 
endvidere, at artikel 1 i EMRK sikrer 
beskyttelse af borgerne i EU og andre 
personer, der befinder sig på Unionens 
territorium, men også af enhver person 
henhørende under Unionens jurisdiktion 
– selv uden for Unionens territorium;

Or. fr

Ændringsforslag 23
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. understreger, at da tiltrædelse til EMRK 
ikke kun berører EU-institutionerne, men 
også EU's borgere, skal Europa-
Parlamentet konsulteres og involveres 
gennem hele forhandlingsprocessen og 
straks og fuldt ud holdes underrettet på alle 
forhandlingstrin, jf. artikel 218, stk. 10, 
TEU;

9. understreger, at da tiltrædelse til EMRK 
ikke kun berører EU-institutionerne, men 
også EU's borgere, skal Europa-
Parlamentet konsulteres og involveres 
gennem hele forhandlingsprocessen,
tilknyttes og straks og fuldt ud holdes 
underrettet på alle forhandlingstrin, jf. 
artikel 218, stk. 10, TEU;

Or. en

Ændringsforslag 24
Debora Serracchiani

Udkast til udtalelse
Punkt 9
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. understreger, at da tiltrædelse til EMRK 
ikke kun berører EU-institutionerne, men 
også EU's borgere, skal Europa-
Parlamentet konsulteres og involveres 
gennem hele forhandlingsprocessen og 
straks og fuldt ud holdes underrettet på alle 
forhandlingstrin, jf. artikel 218, stk. 10, 
TEU;

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Ændringsforslag 25
Debora Serracchiani

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. understreger, at det er vigtigt at have 
en uformel instans for at koordinere 
informationsdeling mellem Europa-
Parlamentet og Europarådets 
Parlamentariske Forsamling;

Or. en

Ændringsforslag 26
Debora Serracchiani

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. foreslår, at for at udbrede kendskabet til 
den merværdi, der skabes for borgerne 
gennem tiltrædelsen, bør Europarådet og 
EU overveje udarbejdelse af retningslinjer 
med tydelig forklaring på alle de 
implikationer og følger, tiltrædelsen vil 

10. foreslår, at for at udbrede kendskabet til 
den merværdi, der skabes for borgerne 
gennem tiltrædelsen, bør Europarådet og 
EU overveje udarbejdelse af retningslinjer 
og vejledende informationsprogrammer 
for borgerne med tydelig forklaring på alle 
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medføre; de implikationer og følger, tiltrædelsen vil 
medføre;

Or. it

Ændringsforslag 27
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10a. forventer, at Kommissionen og 
medlemsstaterne i denne henseende fører 
en informationskampagne over for 
Unionens borgere, således at de 
fuldstændigt og med fuld kendskab til 
sagen kan gøre deres nye klagerettigheder 
gældende vedrørende 
menneskerettighederne;

Or. fr

Ændringsforslag 28
Marie-Christine Vergiat

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. glæder sig over det nuværende spanske 
formandskabs engagement ved at behandle 
tiltrædelsen som "en hastesag" og den 
positive og samarbejdsvillige holdning, 
Europarådet har udvist 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.

11. glæder sig over det nuværende spanske 
formandskabs engagement ved at behandle 
tiltrædelsen som "en hastesag" og den 
positive og samarbejdsvillige holdning, 
Europarådet har udvist 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 den
mest enkle og tilgængelige måde, således 
at Unionens borgere så hurtigt som 
muligt får gavn af Unionens tiltrædelse til
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EMRK;

Or. fr

Ændringsforslag 29
Wim van de Camp

Udkast til udtalelse
Punkt 11 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11a. bemærker, at det som følge af EU's 
tiltrædelse til den europæiske 
menneskerettighedskonvention kan ske, at 
både Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol (ECHR) og 
Den Europæiske Unions Domstol 
(Domstolen) har jurisdiktion i visse sager, 
og understreger, at det ikke bør tillades, at 
en sag kan indbringes for to domstole;

Or. en


