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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:

A. der henviser til, at de rettigheder, som følger af unionsborgerskabet, er nedfældet i 
traktaterne og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; der 
henviser til, at Lissabontraktaten har styrket indsatsen for at håndhæve de grundlæggende 
rettigheder for så vidt angår medlemsstaternes gennemførelse af EU-retten på nationalt 
niveau; der henviser til, at medlemsstaterne og Kommissionen i henhold til chartrets 
artikel 51 skal respektere disse rettigheder;

B. der henviser til, at nærved en tredjedel af de andragender, der indgives til Parlamentet, 
vedrører påståede overtrædelser af de charterfastsatte grundlæggende rettigheder, 
herunder forhold om borgerskab, de fire frihedsrettigheder, beskæftigelse, økonomiske 
forhold, retsvæsen, stemmeret, handicap og barnets rettigheder; der henviser til, at nogle 
af disse andragender rejser spørgsmål om sundhed og forringet adgang til sundhedspleje 
og -ydelser som en direkte følge af den økonomiske krise; der henviser til, at andragender 
fungerer som et instrument til at garantere borgernes grundlæggende rettigheder;

C. der henviser til, at den økonomiske krise og de generelle tiltag, der er taget som følge 
heraf, også har haft en indvirkning på den universelle adgang til kvalitetsundervisning, 
retten til rimeligt og anstændigt arbejde samt ejendomsretten;

D. der henviser til, at forskelsbehandling af enhver grund i henhold til chartrets artikel 21 er 
forbudt;

1. fordømmer kraftigt tilfældene af forskelsbehandling af mindretal, eftersom den 
menneskelige værdighed er ukrænkelig; opfordrer til videreførelse i Rådet af det hidtil 
blokerede direktiv mod forskelsbehandling, der har til formål at indføre princippet om 
ensartet behandling af personer uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering;

2. 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; 

3. opfordrer medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
enhver unionsborger atter kan udøve sin grundlæggende ret til adgang til sundhedspleje og 
uddannelse;

4. minder om, at overførsel af sociale sikringsydelser, pension og sundhedspleje er vigtig for 
at sikre fuldstændig realisering af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, 
herunder også på basis af opnåelsen af arbejdstagermobilitet;

5. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til, når de fremlægger lovforslag, at finde en 
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balance mellem terrorbekæmpelsestiltag og beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at de grundlæggende rettigheder 
respekteres, garanteres, anvendes og udvikles korrekt;


