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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:

A. De rättigheter som följer av EU-medborgarskapet är införlivade i fördragen och i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Genom 
Lissabonfördraget har man ökat möjligheterna att upprätthålla de grundläggande 
rättigheterna med avseende på medlemsstaternas genomförande av unionsrätten på 
nationell nivå. Enligt artikel 51 i stadgan ska medlemsstaterna och kommissionen 
respektera dessa rättigheter.

B. Nästan en tredjedel av de framställningar som parlamentet tar emot rör påstådda 
kränkningar av de grundläggande rättigheter som avses i stadgan, gällande frågor som 
medborgarskap, de fyra friheterna, sysselsättning, ekonomiska omständigheter, 
rättssystem, rösträtt, funktionsnedsättning och barns rättigheter. I en del av dessa 
framställningar tas frågor upp som rör hälso- och sjukvård och försämrad tillgång till 
hälso- och sjukvård och motsvarande tjänster som en direkt följd av den ekonomiska 
krisen. Vissa framställningar fungerar som verktyg för att säkerställa respekten för 
medborgarnas grundläggande rättigheter.

C. Den ekonomiska krisen och de generella åtgärder som vidtagits till följd av den har också 
fått konsekvenser för den allmänna tillgången till högkvalitativ utbildning, rätten till 
anständigt arbete och skäliga arbetsvillkor samt rätten till egendom.

D. I artikel 21 i stadgan framhålls rätten till icke-diskriminering, dvs. att all diskriminering 
ska vara förbjuden.

1. Europaparlamentet beklagar den diskriminering av minoriteter som förekommer, med 
tanke på att människans värdighet är okränkbar. Det är viktigt att man ser till att direktivet 
mot diskriminering – vilket syftar till ett genomförande av principen om likabehandling av 
personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning –
inte längre blockeras i rådet.

2. Europaparlamentet betonar att kommissionens roll som fördragens väktare inte är 
begränsad till övervakning av medlemsstaternas införlivande av lagstiftning utan också 
omfattar säkerställande av fullständig och korrekt tillämpning av lagar, särskilt i syfte att 
skydda medborgarnas grundläggande rättigheter. 

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta de åtgärder som krävs för att 
avhjälpa befintliga brister så att de grundläggande rättigheter som allmän tillgång till 
hälsovård, sjukvård och utbildning utgör respekteras fullt ut för alla EU-medborgare.

4. Europaparlamentet påminner om vikten av möjligheten att överföra social förmåner, 
pensioner och hälso- och sjukvårdsförmåner när det gäller att uppnå ett fullständigt 
upprätthållande av de grundläggande rättigheterna och medborgerliga friheterna, även 
baserat på respekten för arbetstagares rörlighet.
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5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att när de föreslår 
lagstiftning finna en balans mellan åtgärder mot terrorism och skyddet för de 
grundläggande rättigheterna.

6. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att de grundläggande 
rättigheterna respekteras, garanteras, tillämpas och vidareutvecklas i vederbörlig ordning.


