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Baggrund

Siden Lissabon-traktaten og chartret om grundlæggende rettigheder trådte i kraft for næsten 
to år siden, har Europa-Parlamentet og Kommissionen behandlet en lang række 
andragender og klager vedrørende anvendelsen af chartret. 

Borgerne er meget interesseret i og har høje forventninger til gennemførelsen af chartret. 
Chartret finder imidlertid ikke anvendelse i alle tilfælde, hvor krænkelse af grundlæggende 
rettigheder gøres gældende i medlemsstaterne. Der er risiko for at borgerne overdrevne 
forventninger til chartrets anvendelsesområde vender sig til skuffelse over EU som sådan. 
EU-institutionerne har ansvar for at rette op på denne situation.

Det er derfor vigtigt, at de personer, som mener, at deres grundlæggende rettigheder er 
blevet krænket, har adgang til praktiske oplysninger om de juridiske og ikke-juridiske 
retsmidler, de har adgang til på EU- og nationalt plan. De skal sættes i stand til nemmere at 
identificere den institution eller det organ, som har de bedste muligheder for at hjælpe dem. 
Kommissionens årsberetning om anvendelsen af EU's charter om grundlæggende 
rettigheder i 2010 indeholder en første evaluering af situationen.

Seminaret, der tilrettelægges af Kommissionen og Europa-Parlamentets udvalg for 
Andragender i fællesskab, sigter på at undersøge, hvordan klager vedrørende 
grundlæggende rettigheder behandles i EU og på nationalt plan. Vi vil identificere bedste 
praksis på dette område og se på, hvordan samarbejdet mellem de ansvarlige myndigheder 
og institutioner i EU og på nationalt plan kan forbedres. 

Viviane Reding, næstformand i Kommissionen, og Erminia Mazzoni, formand for Udvalget for 
Andragender, vil lede seminaret i fællesskab og indlede drøftelserne.

Seminaret vil samle ledende juridiske eksperter, som vil redegøre for anvendelsen af chartret 
set i forhold til de specifikke problemer, der er indeholdt i andragender og klager fra borgere. 
Medlemmer af Europa-Parlamentet og deltagerne vil blive opfordret til at søge efter mulige 
juridiske og ikke-juridiske metoder til imødekommelse af borgernes anliggender. 
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I. ABNING AF SEMINARET 09.00-09.30
Viviane Reding, næstformand i Kommissionen

Erminia Mazzoni, formand for Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender 
II. HVAD BETYDER CHARTRET OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER FOR EU-BORGERNE I PRAKSIS:

HVORDAN KAN VI ORIENTERE BORGERNE OM, HVORNÅR CHARTRET FINDER ANVENDELSE

Sigte: ·Drøftelsen skal koncentrere sig om formidling af oplysninger om, hvornår chartret finder 
anvendelse og hvornår det ikke gør. Drøftelsen vil bidrage til at identificere misforståelser vedrørende 
anvendelsesområde på grundlag af konkrete eksempler (45 minutters redegørelse og 45 minutter 
drøftelse).

Diskussionsleder: Erminia Mazzoni, formand for Europa-Parlamentets Udvalg for 
Andragender 

Indlæg:

o Monika Flašíková Beňová, medlem af Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) og ordfører for Europa-
Parlamentets årsberetning om situationen omkring de grundlæggende rettigheder i EU 

o Professor Giuseppe Tesauro, forhenværende generaladvokat ved EU-Domstolen, 
medlem af Italiens forfatningsdomstol 

o Professor Sjef van Erp, universitetet i Maastricht 
o Professor Elspeth Guild, forskningsseniorlektor ved Center for Europæiske Politiske 

Studier 
o Professor Jean-Paul Jacqué, Europakollegiet 

09.30-11.00

III. BEHANDLING AF KLAGER VEDRØRENDE GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER: OVERSIGT OVER 
PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE 

Sigte: Udveksling af oplysninger om behandlingen af klager vedrørende grundlæggende rettigheder i 
EU-medlemsstaterne. Identificering af bedste praksis herunder opfølgning af klager, som ligger uden 
for den pågældende myndigheds kompetenceområde. Disse oplysninger skal også gøre det muligt at 
evaluere, hvor ofte folk banker på den forkerte dør, når de søger oprejsning for krænkelser af deres 
grundlæggende rettigheder (45 minutter til forelæggelse og 45 minutter til drøftelse)

Diskussionsleder: Paul Nemitz, Direktør for grundlæggende rettigheder i Kommissionens 
Generaldirektorat for Retlige Anliggender

Indlæg: 

o Dominique Baudis, ombudsmand i Frankrig
o Manuel Aguilar Belda, vice-ombudsmand i Spanien
o Das Hogan, administrerende direktør for den irske menneskerettighedskommission og 

formand for den juridiske arbejdsgruppe under Den Europæiske Sammenslutning af 
Nationale Menneskerettighedsorganisationer

o Tamás Kádár, sekretariatet for Det Europæiske Netværk af Ligestillingsorganer 
o Peter Reading, Juridisk direktør i den britiske Ligestillings- og 

Menneskerettighedskommission 
o Serge Léonard, juridisk konsulent for den belgiske børneombudsmand (endnu ikke 

bekræftet)

11.00-12.30
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o Dr. Dr. Israel Butler, Agenturet for Grundlæggende Rettigheder 

FROKOST - YEHUDI MENUHIN-OMRÅDET - 1. SAL I PAUL HENRI SPAAK-BYGNINGEN 12.30-14.00
IV. BEHANDLING AF KLAGER VEDRØRENDE GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER: OVERBLIK OVER 

SITUATIONEN PÅ EU-PLAN 

Sigte: Udveksling af oplysninger om behandlingen af klager vedrørende grundlæggende rettigheder i 
EU-institutionerne. Identificering af bedste praksis herunder opfølgning af klager, som ligger uden for 
den pågældende myndigheds kompetenceområde. Identificering af praksis i EU-institutionerne og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol med hensyn til orientering af borgerne om retsmidler, når de 
indgiver klager, som ligger uden for deres respektive kompetenceområder (45 minutters forelæggelse 
og 45 minuttets drøftelse)

Diskussionsleder: Emmanuel Crabit, kontorchef med ansvar for grundlæggende rettigheder 
og børns rettigheder i Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender 

Indlæg:

o David Lowe, sekretariatsleder i Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender 
o Sabine Hackspiel, kontorchef i Forsknings- og Dokumentationsdirektoratet i EU-

Domstolen
o Victor Soloveytchik, kontorchef i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
o Giovanni Buttarelli, assisterende europæisk databeskyttelsestilsynsførende (endnu ikke 

bekræftet)
o Margaret Tu i te ,  vice-kontorchef med ansvar for strafferet i Kommissionens 

Generaldirektorat for Retlige anliggender

14.00-15.30 

V. HJÆLP TIL BORGERNE MED AT FINDE RETSMIDLER I TILFÆLDE AF KRÆNKELSER AF 
GRUNDLÆGGTENDE RETTIGHEDER 

Sigte: Borgere, hvis grundlæggende rettigheder krænkes, skal have adgang til effektive retsmidler. 
Formålet med denne del af seminaret er at undersøge, hvordan samarbejdet mellem 
organer/institutioner i forbindelse med behandling af klager vedrørende grundlæggende rettigheder kan 
forbedres, navnlig mellem EU-planet og det nationale plan (45 minutters forelæggelse og 45 minutters 
drøftelse).

Diskussionsleder: Emmanuel Crabit, kontorchef med ansvar for grundlæggende rettigheder 
og børns rettigheder i Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender

Indlæg: 

o Ian Harden, generalsekretær for Den Europæiske Ombundmand
o Sonia Masini, formand for provinsrådet i Reggio Emilia og første næstformand i Udvalget 

om Borgerskab, Regeringsførelse samt Institutionelle og Eksterne Anliggender i 
Regionsrådet

o Gabriele Bischoff, leder af afdelingen for EU-politik i det tyske LO (DGB) og medlem af 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

o Professor Alan Miller, formand for den skotske Menneskerettighedskommission og 
formand for Den Europæiske Sammenslutning af Nationale 
Menneskerettighedsinstitutioner

15.30-17.00



OJ\878657DA.doc 5/5 PE472.398v01-00

DA


