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FORSLAG

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

– der henviser til 2010-beretningen fra Kommissionen om anvendelsen af EU's charter om 
grundlæggende rettigheder (COM(2012)0169);

– der henviser til Parlamentets rapport om unionsborgerskab 2010 - Afskaffelse af 
hindringerne for unionsborgernes rettigheder1;

– der henviser til, at næsten en tredjedel af de andragender, Parlamentet modtager, 
omhandler påståede overtrædelser af grundlæggende rettigheder, som er omhandlet i 
chartret;

Generelt

1. mener, at når europæiske borgere og indbyggere henvender sig til EU-institutioner for at 
klage over overtrædelser og kræve beskyttelse af grundlæggende rettigheder og 
europæiske værdier, som er forankret i chartret og i traktaterne, knuses deres 
forventninger ofte som følge af nogle EU-institutioners restriktive fortolkning af EU's 
beføjelser og roller for så vidt angår grundlæggende rettigheder; understreger, at dette 
bringer troværdigheden i fare for EU, for Kommissionen som traktaternes vogter og for 
EU's retsorden på grundlag af traktaterne og chartret som helhed2;

2. bekræfter i denne forbindelse, at EU og institutionerne har pligt til at respektere, 
garantere, beskytte og fremme EU-borgeres grundlæggende rettigheder i EU på grundlag 
af chartret og artikel 2, 7 og 9-12 i TEUF, især i tilfælde, hvor disse rettigheder ikke 
garanteres effektivt og passende på nationalt plan, minder om, at chartrets artikel 51 ikke 
bør anvendes til at minimere chartrets betydning og anvendelse; understreger, at denne 
artikel ikke ophæver den rolle og de beføjelser, som EU's institutioner har med hensyn til 
at beskytte europæiske grundlæggende principper og værdier for så vidt angår demokrati, 
retsstaten, borgerskab og lighed;

3. minder om Parlamentets rolle i forhold til europæiske borgere generelt og i særdeleshed 
gennem proceduren for andragender, som er fastlagt i traktaten, og som skaber en 
forpligtelse til at finde udenretslige klagemidler for andragere, hvor det er 
hensigtsmæssigt og på grundlag af kendsgerningerne i hver enkelt sag, med henblik på at 
hjælpe borgerne i udøvelsen af deres grundlæggende rettigheder og at sikre, at chartrets og 
traktaternes værdier og principper anvendes korrekt;

4. opfordrer medlemsstaterne til at opfylde deres forpligtelser til at beskytte borgernes 
grundlæggende rettigheder; opfordrer medlemsstaterne til at leve op til de løfter, de har 
afgivet i henhold til Lissabontraktaten3, om at EU vil underskrive den europæiske 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0120.
2 Flash Eurobarometer 340, pkt. 2.
3 Artikel 6, stk. 2, i TEU.
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menneskerettighedskonvention og dermed lukke huller i retsbeskyttelsen ved at give de 
europæiske borgere samme rettigheder i forhold til EU's retsakter, som de i dag nyder i 
forhold til EU's medlemsstater; 

Enkeltspørgsmål

5. opfordrer Rådet til at overholde sine løfter i forhold til grundlæggende rettigheder om 
snarest muligt at ophæve blokeringen af Kommissionens forslag af 2. juli 2008 til Rådets 
direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel orientering; understreger i denne forbindelse 
rettighederne for handicappede, som stræber efter at leve et liv så tæt på det normale som 
muligt, og børns rettigheder, især i forbindelse med grænseoverskridende konflikter om 
forældremyndighed og samværsret;

6. beklager tilfælde af forskelsbehandling af mindretal; opfordrer Rådet til at handle effektivt 
og ansvarligt for at forsvare EU's værdier over for medlemsstater, som ikke fuldt ud 
overholder traktatens forpligtelser vedrørende sådanne spørgsmål; kræver stærkere EU-
lovgivning, -politik og -handling i forhold til racisme, fremmedhad og homofobi;

7. henleder opmærksomheden på de begrænsninger af mediefriheden, som afspejles i mange 
af de modtagne andragender; opfordrer Kommissionen til at give Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder en overvågningsfunktion på dette område og til at gennemgå 
EU-lovgivningen for at sikre, at der bliver anvendt fælles standarder for mediepluralisme 
og mediefrihed;

8. fremhæver især spørgsmålet om ekspropriering uden fair kompensation af fast ejendom, 
som erhverves af borgere, der udøver deres egen og deres kapitals ret til fri bevægelighed 
- et spørgsmål, som er emnet for et meget stort antal andragender til Parlamentet;

9. opfordrer Kommissionen til omgående at sikre, at medlemsstaterne gennemfører direktiv 
2004/38/EF om borgernes frie bevægelighed og anvender det korrekt, i lyset af de stadig 
tilbagevendende andragender om problemer, som bl.a. ægtefæller, registrerede partnere og 
partnere til EU-borgere, som er tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold, oplever i 
udøvelsen af deres rettigheder som garanteret i chartret;

10. minder om, at overførsel af retten til sociale ydelser, pensioner og sundhedsydelser samt 
anerkendelse af faglige kvalifikationer og civilstatusdokumenter og deres virkninger er 
vigtige rettigheder, som kan sikre, at borgerne fuldt ud kan nyde deres grundlæggende 
rettigheder, herunder på grundlag på gennemførelsen af det indre marked, men bemærker, 
at mange borgere fortsat møder problemer med at gøre disse rettigheder gældende; 
opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at disse rettigheder 
respekteres, anvendes og udvikles korrekt;

11. understreger, at Kommissionens rolle som traktaternes vogter ikke er begrænset til at 
sikre, at medlemsstaterne gennemfører lovgivningen, men også dækker fuld og korrekt 
anvendelse af lovgivningen, navnlig med hensyn til at beskytte borgernes grundlæggende 
rettigheder; påpeger manglerne i lovgivningen med hensyn til borgernes adgang til at gå 
rettens vej, hvis medlemsstaterne ikke eller kun med forsinkelse gennemfører EU-
lovgivning, som berører dem direkte;
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12. foreslår, at Kommissionens årlige rapport om menneskerettighederne bør omfatte en 
vurdering af situationen i medlemsstaterne; foreslår, at Parlamentet afholder en årlig 
konference, som Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og 
Udvalget om Andragender skal stå for i fællesskab, med deltagelse af civilsamfundet og 
andre aktører på området;

13. glæder sig over Kommissionens politik med at give borgerne konkrete oplysninger om 
deres rettigheder og klagemuligheder i tilfælde af overtrædelse af deres grundlæggende 
rettigheder; understreger samtidig, at dette ikke fritager Kommissionen fra dens 
institutionelle pligt til at analysere borgernes klager over mulige overtrædelser af 
grundlæggende rettigheder, ikke kun fra EU's og medlemsstaternes side i anvendelsen af 
EU-lovgivningen, men også i forbindelse med situationer med systematiske svigt i 
beskyttelsen af grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til 
at udfylde sin rolle med at forsvare den europæiske retsorden på grundlag af demokrati og 
grundlæggende rettigheder og til at gøre de berørte medlemsstater opmærksomme på 
sådanne situationer; mener, at Europa-Parlamentet, som har et langt bredere politisk 
aktivitetsområde, bør gøre alle EU-borgere og indbyggere opmærksomme på sine 
handlinger for at sikre og forsvare deres grundlæggende rettigheder;

14. opfordrer Kommissionen til at revidere forordningen om oprettelse af agenturet for 
grundlæggende rettigheder med henblik på at styrke agenturets mandat og beføjelser samt 
dets uafhængighed.


