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FÖRSLAG

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

– med beaktande av rapporten från kommissionen om tillämpningen 2011 av EU:s stadga 
om de grundläggande rättigheterna (COM(2012)0169),

– med beaktande av Europaparlamentets betänkande om rapporten om EU-medborgarskapet 
2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter1.

– Nästan en tredjedel av de framställningar som inkommer till parlamentet handlar om 
påstådda överträdelser av grundläggande rättigheter som behandlas i stadgan.

Allmänt

1. Europaparlamentet anser att många medborgare och bosatta i EU som vänder sig till 
EU-institutioner för att anmäla överträdelser och kräva att de grundläggande rättigheterna 
och europeiska värderingarna i stadgan och fördragen ska skyddas ofta får sina 
förväntningar grusade till följd av vissa EU-institutioners restriktiva tolkning av EU:s 
befogenheter och funktioner på området för grundläggande rättigheter. Parlamentet 
understryker att detta innebär en trovärdighetsrisk för EU, kommissionen som ”fördragens 
väktare” och EU:s rättsordning, som bygger på fördragen och stadgan som helhet.2

2. Europaparlamentet upprepar i detta sammanhang att EU och dess institutioner har en 
skyldighet att respektera, garantera, skydda och främja EU-medborgares grundläggande 
rättigheter i EU, på grundval av stadgan samt artiklarna 2, 7 och 9–12 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt i fall där dessa rättigheter inte garanteras på ett 
effektivt och lämpligt sätt på nationell nivå. Parlamentet erinrar om att artikel 51 i stadgan 
inte bör användas för att förminska betydelsen av stadgan och dess tillämpning och 
understryker att denna artikel inte upphäver de funktioner och befogenheter som 
EU-institutioner har när det gäller skyddet av de europeiska grundläggande principerna 
och värderingarna demokrati, rättsstat, medborgarskap och jämlikhet.

3. Europaparlamentet erinrar om parlamentets roll och ansvar gentemot EU-medborgare i 
allmänhet, och i synnerhet genom förfarandet för framställningar, som inrättats genom 
fördraget och medför en skyldighet att försöka finna icke-rättsliga lösningar på 
framställarnas vägnar, om så är lämpligt och på grundval av omständigheterna i varje 
ärende, för att bistå medborgare i utövandet av deras grundläggande rättigheter och se till 
att de värderingar och principer som ingår i stadgan och fördragen tillämpas korrekt.

4. Medlemsstaterna uppmanas eftertryckligen att fullgöra sina skyldigheter att skydda sina 
medborgares grundläggande rättigheter. Parlamentet yrkar på att medlemsstaterna ska leva 
upp till sina åtaganden enligt villkoren i Lissabonfördraget3 om att EU ska ansluta sig till 
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0120.
2 Flash Eurobarometer 340, punkt 2.
3 Artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen.
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friheterna och därmed åtgärda luckor i det rättsliga skyddet genom att ge EU-medborgare 
samma rättigheter gentemot unionens rättsakter som de i nuläget har gentemot unionens 
medlemsstater. 

Särskilda frågor

5. Europaparlamentet uppmanar rådet att respektera sina åtaganden på området för 
grundläggande rättigheter och att skyndsamt häva blockeringen av kommissionens förslag 
av den 2 juli 2008 till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av 
personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang rättigheterna för funktionshindrade personer som 
strävar efter att leva ett så normalt liv som möjligt samt barns rättigheter, särskilt i 
samband med gränsöverskridande vårdnadstvister och umgängesrätt för föräldrar.

6. Europaparlamentet beklagar fall av diskriminering mot minoriteter och uppmanar rådet att 
agera effektivt och ansvarsfullt för att upprätthålla unionens värderingar gentemot 
medlemsstater som underlåter att fullt ut respektera sina fördragsenliga skyldigheter i 
dessa frågor. Parlamentet efterlyser kraftfullare EU-lagstiftning, politik och åtgärder mot 
rasism, främlingsfientlighet och homofobi.

7. Europaparlamentet framhåller de begränsningar av mediefriheten som regelbundet tas upp 
i många inkomna framställningar, och uppmanar kommissionen att ge byrån för 
grundläggande rättigheter i uppdrag att övervaka detta område och att se över 
EU-lagstiftningen för att se till att gemensamma normer för mediemångfald och 
mediefrihet tillämpas.

8. Europaparlamentet betonar särskilt problemet med expropriation utan skälig ersättning av 
fastigheter som förvärvats av medborgare som utövar sin och sitt kapitals fria rörlighet. 
Denna fråga har varit ämne för ett mycket stort antal framställningar till parlamentet.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skyndsamt se till att medlemsstaterna 
införlivar direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt 
att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och att de tillämpar 
detta direktiv korrekt, mot bakgrund av den höga förekomsten av framställningar om detta 
ämne som bland annat handlar om problem för lagligt bosatta tredjelandsmedborgare som 
är EU-medborgares makar, makor, registrerade partner eller partner att utöva sina 
rättigheter i enlighet med vad som garanteras genom stadgan.

10. Europaparlamentet erinrar om att möjligheten att överföra sociala trygghetsförmåner, 
pensioner och vårdförmåner samt erkännandet av yrkeskvalifikationer och av 
civilståndshandlingar och deras verkningar är viktiga rättigheter som kan säkerställa att 
medborgare fullt ut kan utnyttja sina grundläggande rättigheter, även inom ramen för 
fullbordandet av den inre marknaden. Parlamentet konstaterar emellertid att många 
medborgare fortfarande stöter på problem när de försöker göra dessa rättigheter gällande. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att se till att dessa 
rättigheter respekteras, tillämpas och utvecklas ordentligt.

11. Europaparlamentet betonar att kommissionens roll som fördragens väktare inte är 
begränsad till att se till att lagstiftning införlivas av medlemsstaterna utan också omfattar 



PA\902859SV.doc 5/5 PE489.608v01-00

SV

fullständig och korrekt tillämpning av lagar, särskilt i syfte att skydda medborgares 
grundläggande rättigheter. Parlamentet framhåller det rättsliga vakuum som råder kring 
medborgares möjlighet till rättslig prövning när medlemsstater inte har införlivat eller 
först sent omsider har införlivat EU-lagstiftning som direkt berör dem.

12. Europaparlamentet föreslår att kommissionens årsrapport om de mänskliga rättigheterna 
bör innehålla en utvärdering av situationen i medlemsstaterna. Parlamentet lägger fram 
förslaget om att parlamentet ska hålla en årlig konferens som dess utskott för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och dess utskott för 
framställningar gemensamt ska stå värd för, med deltagande från civilsamhället och andra 
berörda parter på området.

13. Europaparlamentet välkomnar kommissionens policy att förse medborgare med konkret 
information om deras rättigheter och vilka rättsmedel som står dem till buds om deras 
grundläggande rättigheter överträds. Parlamentet understryker samtidigt att detta inte 
befriar kommissionen från dess institutionella skyldighet att analysera medborgares 
klagomål i samband med eventuella överträdelser av grundläggande rättigheter inte bara 
från EU:s sida och från medlemsstaternas sida vid tillämpningen av EU-lagstiftningen, 
utan också i samband med situationer där det systematiskt förekommer brister i skyddet av 
grundläggande rättigheter inom medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att stå fast vid sin roll som försvarare av den europeiska rättsordningen, som bygger på 
demokrati och grundläggande rättigheter, och att uppmärksamma de berörda 
medlemsstaterna på sådana situationer. Parlamentet anser att Europaparlamentet, som har 
ett mycket bredare politiskt verksamhetsområde, bör göra klart för alla medborgare och 
bosatta i EU vilka åtgärder det vidtar för att skydda och försvara deras grundläggande 
rättigheter.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över förordningen om inrättande av 
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter i avsikt att stärka dess uppdrag 
och befogenheter samt dess oberoende.


