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PROTOKOLSIDE

På mødet den 13. september 1999 meddelte Parlamentets formand, at Rådets afgørelse om 
udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder var henvist 
til Udvalget om Forfatningsspørgsmål som korresponderende udvalg og til Udvalget om 
Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik, Udvalget 
om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender, Udvalget om 
Retlige Anliggender og Det Indre Marked og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender som rådgivende udvalg (C5-0058/1999 – 1999/2064(COS)).

På mødet den 1. marts 2000 meddelte Parlamentets formand, at afgørelsen desuden var 
henvist til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder og Udvalget om 
Forfatningsspørgsmål som rådgivende udvalg.

På mødet den 22. september 1999 valgte Udvalget om Forfatningsspørgsmål Andrew 
Nicholas Duff og Johannes Voggenhuber til ordførere.

På møder den 23. september, 14. oktober, 8. november, 22. november, 29. november 1999, 
10. januar, 27. januar, 14. februar og 29. februar 2000 behandlede det udkastet til betænkning.

På sidstnævnte møde vedtog det forslaget til beslutning (for: 18; imod: 2; hverken/eller: 4).

Til stede under afstemningen var: Giorgio Napolitano (formand), Johannes Voggenhuber 
(næstformand og ordfører), Ursula Schleicher og Christopher J.P. Beazley (næstformænd) 
Andrew Nicholas Duff (ordfører), Teresa Almeida Garrett, Pervenche Berès (for Dimitrios 
Tsatsos), Georges Berthu, Carlos Carnero González, Richard Graham Corbett, José María 
Gil-Robles Gil-Delgado, Michel Hansenne (for Ciriaco De Mita), Sylvia-Yvonne Kaufmann, 
Jo Leinen, Hanja Maij-Weggen, Iñigo Méndez de Vigo, Gérard Onesta (for Monica Frassoni), 
Jacques F. Poos (for Hans-Peter Martin), Reinhard Rack (for François Bayrou), Lennart 
Sacrédeus, Konrad K. Schwaiger (for Giorgos Dimitrakopoulos), The Earl of Stockton, Rijk 
van Dam (for Jens-Peter Bonde) og Margrietus J. van den Berg (for Enrique Barón Crespo).

Udtalelserne fra Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed 
og Forsvarspolitik, Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre 
Anliggender, Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked, Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Lige Muligheder, Udvalget for Andragender og Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender er vedføjet denne betænkning.

Betænkningen indgivet den 3. marts 2000.

Fristen for ændringsforslag til denne betænkning vil fremgå af forslaget til dagsorden for den 
mødeperiode, hvor den skal behandles.
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FORSLAG TIL BESLUTNING

Europa-Parlamentets beslutning om Rådets afgørelse om udarbejdelse af et charter om 
Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999 – 1999/2064(COS))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets afgørelse om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions 
grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999),

 der henviser til, at det er repræsentant for befolkningerne i Den Europæiske Union,

 der henviser til, at Unionen har som mål at styrke beskyttelsen af medlemsstaternes 
statsborgeres rettigheder og interesser gennem indførelsen af et unionsborgerskab (EU-
traktatens artikel 2),

 der henviser til, at Unionen respekterer de grundlæggende rettigheder, "således som de 
følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, som generelle 
principper for fællesskabsretten" (EU-traktatens artikel 6),

 der henviser til præamblen i "De Forenede Nationers pagt" og "verdenserklæringen om 
menneskerettigheder", der blev vedtaget af FN's Generalforsamling i dens resolution 217 
A (III) den 10. december 1948 i Paris,

 der henviser til de mange initiativer omkring grundlæggende rettigheder og borgerlige 
rettigheder og navnlig til erklæringen om de grundlæggende frihedsrettigheder af 12. april 
19891,

 der henviser til initiativerne vedrørende en forfatning for Den Europæiske Union, 
herunder navnlig beslutningen om det forfatningsmæssige grundlag for Den Europæiske 
Union af 12. december 19902, og til beslutningen om Den Europæiske Unions forfatning 
af 10. februar 19943,

 der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Köln og konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd i Tampere4,

 der henviser til sin beslutning af 16. september 1999 om udarbejdelse af et charter for de 
grundlæggende rettigheder5, 

 der henviser til sin beslutning af 27. oktober 1999 om Det Europæiske Råd i Tampere,

 der henviser til, at den kommende udvidelse af Unionen og regeringskonferencen er af 

1 EFT C 120 af 16.5.1989, s. 51.
2 EFT C 19 af 28.1.1991, s. 65.
3 EFT C 61 af 28.2.1994, s. 155.
4 EFT C 54 af 25.2.2000, s. 93.
5 Mødeprotokollen fra mødet den 27.10.1999, pkt. 15.
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særdeles stor betydning,

 der henviser til, at der den 17. december 1999 i Bruxelles blev oprettet en Forsamling, der 
skal udarbejde et EU-charter om grundlæggende rettigheder,

 der henviser til forretningsordenens artikel 47, stk. 1,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Forfatningsspørgsmål og til udtalelser fra 
Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og 
Forsvarspolitik, Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre 
Anliggender, Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked, Udvalget om 
Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder, Udvalget for Andragender og Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A5-0064/2000),

A. der henviser til, at Unionen bygger på principperne om frihed, demokrati og respekt for 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet 
(EU-traktatens artikel 6),

B. der henviser til, at processen hen imod en stadig snævrere Union mellem de europæiske 
folk (EU-traktatens artikel 1) og bevarelsen og udbyggelsen af Unionen som et område 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EU-traktatens artikel 2) er baseret på en generel 
og uindskrænket respekt for menneskets unikke, lige og ukrænkelige værdighed,

C. der henviser til, at Unionen bør respektere de grundlæggende rettigheder, "således som 
de garanteres ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder undertegnet i Rom den 4. november 1950, og således 
som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, som generelle 
principper for fællesskabsretten" (EU-traktatens artikel 6),

D. der henviser til, at visse særlige rettigheder allerede er forankret i traktaterne,

E. der henviser til, at de grundlæggende frihedsrettigheder og pligter, som er en naturlig 
følge af respekten for menneskets værdighed, forudsætter en omfattende og konkret 
retsbeskyttelse og effektive retsgarantier,

F. der henviser til, at EU-rettens forrang og institutionernes og organernes omfattende 
beføjelser, som har indflydelse på de enkelte borgere, gør det nødvendigt at styrke 
beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder på EU-plan,

G. der henviser til, at en udvikling af Unionens og Fællesskabets kompetencer navnlig på 
det følsomme område indre sikkerhed og den begrænsede parlamentariske og retslige 
kontrol på dette område, er et tydeligt bevis for, at et europæisk charter om 
grundlæggende rettigheder er nødvendigt,

H. der henviser til, at det må sikres, at Unionens udvikling ikke resulterer i uligevægt 
mellem sikkerheden og friheds- og retsstatsprincipperne,

I. der henviser til, at de grundlæggende rettigheder kan begrænses uden parlamentarisk 
legitimation, selv om dette er i modstrid med medlemsstaternes fælles 
forfatningsmæssige traditioner,
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J. der henviser til, at der heller ikke i tilfælde, hvor der gennemføres lovlige begrænsninger 
af de grundlæggende rettigheder, må ske nogen påvirkning af disses essens,

K. der henviser til, at de grundlæggende sociale frihedsrettigheder bør styrkes og udvikles 
på EU-plan,

L. der henviser til, at Unionens fremtidige udenrigs- og sikkerhedspolitik med den 
fremtidige forsvarskarakter skal udvikles i overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder,

M. der henviser til, at der kan opstå nye konflikter i forhold til de grundlæggende rettigheder 
i forbindelse med udviklingen inden for f.eks. bioteknologi eller informationsteknologi, 
som bedre kan løses med en europæisk konsensus omkring de grundlæggende 
rettigheder,

N. der henviser til, at der er flere tungtvejende faktorer, der peger på tiltagende racisme og 
fremmedhad,

O. der henviser til, at menneskeretten til asyl skal bevares i overensstemmelse med 
Amsterdam-traktaten;

P. der henviser til, at et EU-charter om grundlæggende rettigheder i lighed med de 
eksisterende ordninger for grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne på ingen måde 
bør konkurrere med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention,

Q. der henviser til, at EU's tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
efter de krævede ændringer af EU-traktaten ville være et væsentligt skridt i retning af en 
øget beskyttelse af de grundlæggende rettigheder,

R. der henviser til, at processen hen imod en stadig snævrere Union mellem de europæiske 
folk er uløselig forbundet med en udbygning af de borgerlige frihedsrettigheder, dvs. de 
politiske, økonomiske og sociale rettigheder, der er forbundet med 
unionsstatsborgerskabet, sideløbende med de grundlæggende rettigheder,

S. der henviser til, at et charter om de grundlæggende rettigheder, som ikke er andet end en 
uforbindende erklæring og endvidere udelukkende består af en ren opremsning af 
eksisterende rettigheder vil skuffe folks berettigede forventninger,

T. der henviser til, at et charter om grundlæggende rettigheder derfor skal betragtes som et 
grundelement i den nødvendige proces, som skal munde ud i en forfatning for Den 
Europæiske Union,

1. glæder sig over udarbejdelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, som bidrager til fastlæggelsen af et sæt fælles værdier og principper og til 
opstillingen af en liste over grundlæggende rettigheder, som er fælles for alle borgere og 
kan danne grundlag for Unionens politikker internt og over for tredjelande, og over de 
fremskridt, der er gjort siden Det Europæiske Råd i Tampere, herunder navnlig 
konstitueringen af Forsamlingen bestående af repræsentanter for stats- og 
regeringscheferne, Europa-Parlamentet, medlemsstaternes parlamenter og 
Kommissionen;
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2. giver tilsagn om sin fulde støtte og medvirken ved udarbejdelsen af et EU-charter om de 
grundlæggende rettigheder;

3. konstaterer, at anerkendelsen og udformningen af grundlæggende rettigheder og 
borgerlige frihedsrettigheder i bund og grund er parlamenternes opgave;

4. opfordrer sin delegation i Forsamlingen til udarbejdelse af et charter til udtrykkeligt at 
arbejde på gennemførelse af kravene i denne beslutning;

5. agter til sin tid at træffe afgørelse om godkendelsen af charteret ved afstemning i plenum, 
og anser det for hensigtsmæssigt på forhånd at tilkendegive målene for et charter om 
grundlæggende rettigheder, jf. nedenstående;

6. konstaterer, at den endegyldige godkendelse af et charter om de grundlæggende 
rettigheder i høj grad er afhængig af, at dette charter:

a) bliver retligt bindende ved optagelse i EU-traktaten,

b) underkaster enhver ændring af charteret samme procedure som det oprindelige 
udkast, herunder Europa-Parlamentets formelle ret til at afgive samstemmende 
udtalelse;

c) indeholder en bestemmelse om, at Parlamentet skal indvillige i tilfælde af indgreb i 
de grundlæggende rettigheder,

d) indeholder en bestemmelse om, at ingen af charterets bestemmelser kan fortolkes 
restriktivt i forbindelse med den i artikel 6, stk. 2, i EU-traktaten garanterede 
beskyttelse,

e) anerkender, at de grundlæggende rettigheder er udelelige, således at charteret 
omfatter samtlige EU's institutioner og organer og alle disses politikker, herunder 
anden og tredje søjle, inden for rammerne af den kompetence og de funktioner, som 
traktaterne har givet dem,

f) er bindende for medlemsstaterne, når de anvender eller gennemfører bestemmelser i 
fællesskabsretten,

g) får en innovativ karakter, idet det giver menneskene i Den Europæiske Union en 
effektiv retsbeskyttelse også over for nye trusler mod de grundlæggende rettigheder, 
som f.eks.  eventuelt informations- og bioteknologien, og gennemfører en ny 
grundretskonsensus, som f.eks. kvinders ligeberettigelse, ligestilling generelt og 
miljøbeskyttelse;

7. vedtager at afholde et videnskabeligt kollokvium med det formål at rådgive Parlamentet 
og gennemføre en offentlig høring af repræsentanter for det civile samfund;

8. går stærkt ind for initiativer til en bred samfundsmæssig debat i medlemsstaterne, der 
omfatter arbejdsmarkedets parter, ngo'er og andre repræsentanter for det civile samfund;

9. ønsker anerkendelse af de bidrag, organisationer i det civile samfund kan yde i 
forbindelse med udarbejdelsen af charteret;
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10. foreslår, at ansøgerlandene får observatørstatus i Forsamlingen til udarbejdelse af 
charteret, og at der etableres en kontinuerlig debat inden for rammerne af Europa-
konferencen;

11. understreger, at charteret ikke kan erstatte medlemsstaternes bestemmelser vedrørende de 
grundlæggende rettigheder eller begrænse dem;

12. støtter Forsamlingens vedtagelse om, at udarbejdelsen af charteret påbegyndes ud fra den 
antagelse, at det får fuld retsgyldighed;

13. understreger, at det ud over de rettigheder, som allerede er forankret i EU-traktaten, er 
nødvendigt i charteret at optage de bestemmelser, der finder anvendelse på Unionen, fra 
de folkeretlige konventioner, som er blevet undertegnet af medlemsstaterne inden for De 
Forenede Nationer, Europarådet, Den Internationale Arbejdsorganisation og 
Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa;

14. opfordrer regeringskonferencen

a) til at sætte integrationen af charteret om grundlæggende rettigheder i traktaten på 
dagsordenen under hensyntagen til dette punkts betydning for processen hen imod en 
stadig snævrere union mellem de europæiske folk,

b) og give Unionen mulighed for at blive kontraherende part i Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention med henblik på at etablere et snævert samarbejde 
med Europarådet og undgå eventuelle konflikter eller overlapninger mellem EU-
Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol,

c) samt at sikre alle individer under dets beskyttelse adgang til EU-Domstolen ved 
udbygning af de eksisterende ankemekanismer;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, EU-
Domstolen, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, regeringskonferencen, 
Forsamlingen til udarbejdelse af charteret om grundlæggende rettigheder og 
medlemsstaternes parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Unionens formål

1. Den Europæiske Union "bygger på principperne om frihed, demokrati og respekt for 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet" 
(artikel 6, stk. 1, i TEU). Den tilsigter at fremme universel respekt for og overholdelse af 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, således som erklæret af 
FN's Generalforsamling i 1948. Ved at forankre pligten til solidaritet har Unionen 
knæsat sine borgeres ret til fred. Et af Unionens væsentligste politiske og økonomiske 
mål er at muliggøre den frie bevægelighed for personer mellem medlemsstaterne. 
Forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, er forbudt (artikel 12 i TEF), 
og Unionen "kan træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe 
forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering" (artikel 13 i TEF).

Mangler i de nuværende rettighedsordninger

2. Imidlertid er den nuværende situation utilfredsstillende i mindst tre henseender. For 
det første er Den Europæiske Unions rettighedsordning inkonsekvent med hensyn til 
indhold og skiftende med hensyn til gennemførelse og grad af håndhævelse i 
medlemsstaterne. Til eksempel kan nævnes, at selv om et fælles træk for alle 
medlemsstaterne er den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK) fra 1950, er ikke alle konventionens 
efterfølgende protokoller blevet undertegnet eller ratificeret af alle medlemsstater. 
Variationen inden for de socialpolitiske konventioner fra Europarådet og Den 
Internationale Arbejdsorganisation er endnu mere markant.

3. For det andet befinder Den Europæiske Union sig, selv om den "respekterer de 
grundlæggende rettigheder, således som de garanteres ved EMRK, og således som de 
følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, som generelle 
principper for fællesskabsretten" (artikel 6, stk. 2, i TEU), i en anormal situation over for 
sine medlemsstater, fordi den ikke selv har undertegnet konventionen. Argumenter om 
Unionens kompetence bør imidlertid ikke få lov til at stille sig i vejen for foranstaltninger 
til hindring af en yderligere forværring af menneskerettighedssituationen i Europa. Den 
Europæiske Union har behov for en menneskerettighedspolitik til at bekæmpe racisme og 
fremmedhad, forbedre behandlingen af flygtninge og fjerne indirekte forskelsbehandling.

4. For det tredje har den stabile, men komplekse udvikling i den europæiske integration over 
halvtreds år bevirket, at forholdet mellem borgeren og EU-myndighederne er noget uklart 
og upræcist. Bag spørgsmålet vedrørende borgernes rettigheder ligger problemet med 
hensyn til demokratisk legitimitet. Europa-Parlamentet mener, at en konsolidering af det 
ene vil styrke det andet.

Unionsborgerskab

5. I traktaterne om Den Europæiske Union, som er bindende for EU-institutionerne og 
medlemsstaterne, og i EF-Domstolens retspraksis har erkendelsen af behovet for at 
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fastlægge og sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder for EU-borgeren udviklet 
sig gradvis. Amsterdam-traktaten går endda så langt som til at tillade, at medlemsskab af 
Unionen suspenderes i tilfælde af, at en medlemsstat "groft og vedvarende overtræder" 
menneskerettighederne (artikel 7 i TEU).

6. Maastricht-traktaten fastslog unionsborgerskab, der defineredes som det at være 
statsborger i en medlemsstat. "Unionsborgerskab er et supplement til det nationale 
statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette" (artikel 17, stk. 1, i TEF). Artikel 18 
åbner dog for udsigten til en yderligere styrkelse af begrebet unionsborgerskab for at lette 
den frie bevægelighed. Dette understreger nærhedsprincippets betydning for udviklingen 
af unionsborgerskab.

Nærhedsprincippet

7. Anvendelsen af nærhedsprincippet på EU-charteret indebærer ikke-indblanding i forholdet 
mellem nationale borgere og deres egne statsmyndigheder i spørgsmål, som ikke vedrører 
gennemførelsen af EU-ret og –politik. Men i EU er sådanne strenge sondringer vanskelige 
at drage. Beføjelser og ansvar er oftere delt mellem EU-plan og medlemmernes 
statsforvaltninger, end de udelukkende er uddelegeret til EU-institutionerne. Der findes 
ingen ret vedrørende generel EU-kompetence, og alle bestræbelser på at opstille et 
definitivt katalog over beføjelser i ordets traditionelle betydning vil sandsynligvis være 
forgæves.

8. Det er en kendsgerning, at det føderalistiske nærhedsprincip ikke let går i spænd med 
begrebet grundlæggende rettigheder. På den ene side er det legitimt, at charterets 
forfattere tager nærhedsprincippet til efterretning, men det er også legitimt at hævde, at 
nærhedsprincippet bør have sin plads kun som ét blandt flere generelle principper, som 
skal lede EU. Nærhedsprincippet bør ikke betragtes som en altoverskyggende tvang 
for Unionens centrale myndigheder, og det bør heller ikke overstige sin rolle og blive 
en hindring for Den Europæiske Unions rettighedsordnings grundlæggende natur.

Charteret som reformmiddel

9. Den grundlæggende art af de rettigheder, som er knæsat i charteret, er bestemt til at blive 
en yderligere drivkraft bag Den Europæiske Union. I en vis grad ændrer indførelsen af 
bindende rettigheder den europæiske integrations mønster. Charteret er et dynamisk 
projekt, som vil give en ny definition af, hvor beføjelserne ligger. Charteret vil få 
konsekvenser for kompetencefordelingen i Unionen. Charteret er et middel til en 
yderligere politisk reform af Unionen.

10. Unionen har endnu ikke absorberet alle de ændringer, som den sidste traktatrevision i 
Amsterdam afstedkom, navnlig skridtene hen imod skabelsen af et område med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed. Men udsigten til en forestående yderligere udvidelse og den 
omstændighed, at Amsterdam-traktaten ikke har kunnet løse alle Unionens resterende 
forfatningsmæssige problemer har gjort en ny regeringskonference både uundgåelig og 
ønskelig. Europa-Parlamentet bekræfter sin tro på, at det er i alle dets nuværende og 
fremtidige borgeres interesse, at Unionen nu samler, gennemgår, destillerer og dernæst 
i et enkelt og elegant sprog nedfælder et sæt europæiske grundlæggende rettigheder i 
form af et charter. 
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11. Det Europæiske Råds beslutning fra mødet i juni 1999 i Köln, som Parlamentet hilser med 
glæde, om at udarbejde et charter om grundlæggende rettigheder bør ikke ses som et 
forsøg på at undergrave medlemsstaternes eksisterende forfatningsmæssige orden, 
men snarere som et middel til at styrke Den Europæiske Unions identitet. Charteret 
vil bidrage til definitionen af den kollektive arv af værdier og rettigheder, der knytter 
europæere sammen og underbygger alle Unionens politikker.

12. Udsigten til en forestående udvidelse af Unionen til at omfatte lande, hvis demokratiske 
historie er kortere end de nuværende medlemsstaters, understreger behovet for at skærpe 
Unionens profil med hensyn til demokrati, social retfærdighed, økologi og 
menneskerettigheder. Charteret vil gøre dette, selv om det effektivt hæver den endelige 
tærskel for medlemskab. Det er et led i den forberedende proces forud for Unionens 
udvidelse.

Bindende virkning

13. Den Europæiske Union er ikke en stat, men en magtfuld union af stater, der udøver 
myndighed over mennesker, hvis rettigheder fortjener en troværdig og omfattende 
beskyttelse. Derfor insisterer Parlamentet på, at charteret i sidste instans medtages i 
traktaten om Den Europæiske Union, således at det får retsvirkning for Den 
Europæiske Unions institutioner og organer. Der er forskellige måder, hvorpå 
inkorporering i traktaten kan ske, og hver af dem ville have forskellig retsvirkning. 
Parlamentet ønsker at vende tilbage til dette spørgsmål, når konventet og 
regeringskonferencen begynder at gøre fremskridt i deres arbejde.

14. Men vi kan ikke se nogen fordel ved et charter om rettigheder, som blot proklamerer et 
eksisterende sæt rettigheder. Vi nærer frygt for, at offentligheden kan være ret kynisk med 
hensyn til offentliggørelsen af endnu et stykke Euro-retorik, uanset hvor elegant og 
velment det måtte være.

15. Et ikke-bindende charter ville heller ikke have nogen relevans overhovedet for tredjelande 
i forbindelse med organisationen af deres forbindelser med Unionen.

16. Endvidere ville et charter, som er en ikke-bindende erklæring, ikke løse en af de 
eksisterende alvorlige selvmodsigelser i EU's forfatningsmæssige udvikling. Unionen 
ville gøre krav på eksistensen af grundlæggende rettigheder på EU-plan, men i skarp 
modstrid med de forfatningsmæssige traditioner i medlemsstaterne, som den er forpligtet 
til at opretholde, ville den ikke dermed indføre et ledsagende retsmiddel. Behørig 
domstolskontrol og muligheden for at søge om oprejsning er en integrerende del af 
medlemsstaternes rettighedsordning. Ønsker vi virkelig, at Unionen skal være mindre end 
summen af de dele, den består af, med hensyn til borgernes rettigheder?

17. Derfor foreslår vi, uanset en endelig afgørelse om charterets retlige karakter, at konventet 
bør arbejde ud fra den antagelse, at det får bindende karakter.

18. Parlamentet er også ivrigt efter at sikre det tættest mulige samarbejde mellem 
konventets og regeringskonferencens arbejde. Et bindende charter vil kræve flere 
tilpasninger til traktaten og andre afledte reformer.
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Respekten for EU-regelværket

19. EU-charteret må ikke reducere nogen nuværende borgers rettigheder. Det må 
heller ikke underminere EMRK. Det bør tværtimod udtrykkeligt beskytte de 
eksisterende erhvervede menneskerettigheder i hver medlemsstat, jf. artikel 53 i 
EMRK, samtidig med at det ikke underminerer det væsentlige generelle princip i EU-
retten vedrørende ensartet anvendelse. Charteret skal skabe størst mulig retssikkerhed i 
alle sager.

Fællesskab eller Union?

20. Med hensyn til spørgsmålet vedrørende sondringen mellem Det Europæiske 
Fællesskab og Den Europæiske Union har Det Europæiske Råd foreslået et charter for 
Unionen. Som omtalt ovenfor er statsborgerskab i Unionen fastsat under 
bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og i 
øjeblikket er det kun Det Europæiske Fællesskab, der har status som juridisk person 
inden for folkeretten.

21. Efterhånden som Amsterdam-traktaten træder i kraft, og efterhånden som Unionens 
internationale profil fortsætter med at vokse, bliver sondringen mellem Maastricht-
traktatens tre søjler i stadig højere grad akademisk. Konvergens mellem de tre 
ville være en naturlig konsekvens af en mere omfattende og koordineret tilgang til 
integration for alle de berørte parter. Sondringen mellem søjlerne værdsættes under 
ingen omstændigheder af borgeren, for hvem et fælles charter om rettigheder, der 
dækker hele spektret af EU's virksomhed, uden tvivl ville være fornuftigt. Dette 
gælder også for udenlandske selskaber, der driver virksomhed i EU, og for hvem 
charteret kan få radikale følger.

22. Endvidere henhører mange af de mest følsomme spørgsmål vedrørende de 
grundlæggende rettigheder under anden og tredje søjle. En konkretisering af en 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik indebærer nye udfordringer for Unionen på det 
etiske område i forbindelse med EU-repræsentanters adfærd i udlandet og i forbindelse 
med behandling af udenlandske statsborgere. Fremskridt hen imod fælles asyl- og 
indvandringspolitikker fremmer nye kategorier af legitime mindretal i Unionen. Og 
udviklingen i samarbejdet mellem medlemsstaternes politi- og retsmyndigheder, som 
f.eks. skabelsen af Europol og Schengen-aftalens inkorporering i EU-traktaten, kan få 
en potentielt dramatisk indvirkning på forholdet på den ene side mellem EU-
institutionerne og deres organer og på den anden side borgeren. Vi husker også på 
sandsynligheden for, at regeringskonferencen yderligere vil udvide Unionens 
kompetence, således at den kommer til at omfatte forsvarspolitik.

23. Europa-Parlamentet mener, at alle grundlæggende rettigheder er indbyrdes afhængige, 
og at det ville være meningsløst at lukke øjnene og tillade to konkurrerende 
retssystemer at udvikle sig vedrørende beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, alt 
efter om de pågældende foranstaltninger er dækket af EF-traktaten (passage af de ydre 
grænser, asyl, indvandring, civilretligt samarbejde) eller af EU-traktaten 
(kriminalsager). Derfor styrkes vi, uanset blandingen af forskellige beføjelser 
mellem medlemsstaterne og institutionerne, alt efter politisk område og 
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retsgrundlag, i vor opfattelse af, at charteret bør omfatte hele Unionens 
virksomhed. Dette indebærer, at Unionen selv bør opnå status som juridisk person.

Forholdet til Europarådet

24. Det er klart, at den europæiske konvention skal være charterets grundlæggende 
dokument. Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af konventionen har været under 
drøftelse i mange år. Lanceringen af charterprojektet gør denne debat mere 
presserende. For at sikre meget omhyggelig overholdelse af EMRK og komme ud af 
EU-institutionernes nuværende unormale situation mener Europa-Parlamentet, at 
Unionen selv bør undertegne og ratificere EMRK og alle protokollerne dertil. 
Som anført af Domstolen (udtalelse 2/94), kræver dette en traktatændring, for at 
Den Europæiske Union får status som fuldgyldig juridisk person.

25. Unionen bør ikke søge at blive en "medlemsstat" i Europarådet, men blot en 
"højtstående kontrahent" til EMRK. På denne måde kunne problemer med hensyn til 
Unionens dobbeltrepræsentation og deltagelse i Rådets politiske organer undgås.

26. Der næres imidlertid legitim frygt for, at der er fare for konflikt og overlapning 
mellem EF-Domstolen i Luxembourg og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
i Strasbourg, hvis Unionen bliver en højtstående kontrahent til EMRK. Men i henhold 
til artikel 32, stk. 2, i EMRK er det fastsat, at i tilfælde af en tvist med hensyn til, om 
Domstolen i Strasbourg har domsmyndighed, er det denne domstol, der skal træffe 
afgørelse. Artikel 55 i den europæiske menneskerettighedskonvention udelukker andre 
midler til afgørelse af tvister end en særlig ordning. En sådan ordning ville være 
påkrævet for at tilpasse forpligtelserne til at undertegne EMRK til artikel 292 i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, hvor medlemsstaterne 
forpligter sig til ikke at søge tvister vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af 
denne traktat afgjort på anden måde end fastsat i traktaten. En særlig protokol kunne 
påtænkes til at forvalte det transversale forhold mellem EF-Domstolen og deres 
kolleger længere nede ad vejen i Den Europæiske Domstol for Menneskerettigheder.

27. Amsterdam-traktaten har allerede givet EF-Domstolen kompetence i 
menneskerettighedsspørgsmål (artikel 46 i TEU). Domstolen i Luxembourg ville så 
afgjort være i stand til at udvikle sin egen retspraksis i 
menneskerettighedsspørgsmål, således som nationale domstole har gjort det, 
samtidig med at det anerkendes, at Den Europæiske Domstol for 
Menneskerettigheder i Strasbourg har forrang i sidste instans. Risikoen for 
overlapning med Strasbourg-domstolen kan reduceres til et minimum ved at overholde 
artikel 35, stk. 2, litra b), i EMRK, som fastslår, at Strasbourg-domstolen vil afvise 
klager, som allerede er genstand for en anden international undersøgelses- eller 
bilæggelsesprocedure, og som ikke indeholder relevante nye oplysninger.

28. Europarådets Europæiske Menneskerettighedsdomstols rolle er at behandle sager 
vedrørende krænkelser af EMRK. EF-Domstolens rolle er at behandle sager, som 
vedrører krænkelser af EF- og EU-traktaterne. Begge domstole har forrang inden for 
deres eget gyldighedsområde. Hidtil har begge domstole udvist gensidig respekt for 
den andens kompetence, og det kan nu forventes, at de fortsætter med at udvise fornuft 
i så henseende. EF-Domstolen vil kunne acceptere Strasbourg-domstolens forrang på 
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menneskerettighedsområdet, lige såvel som den har accepteret WTO's 
voldgiftsbehandling af handelstvister.

29. Samtidig med at EMRK er universel i sin anvendelse på enkeltindivider, vil den 
sandsynligvis vedblive med at være mere begrænset i materiel henseende end 
EU-charteret. Sidstnævnte vil ikke blot vedrøre særlige kategorier af rettigheder for 
EU-borgere og udlændinge med bopæl i EU, men det vil sandsynligvis også blive 
mere egalitært og progressivt i sin formulering af visse rettigheder på det borgerlige, 
sociale, miljømæssige og andre områder. I og med at de bånd, som forbinder EU-
medlemsstaterne, er meget stærkere end de bånd, som forpligter Europarådets 
medlemsstater, vil EU-charteret nødvendigvis få et bredere anvendelsesområde end 
EMRK. F.eks. vil EU-charteret søge at give retten til fri bevægelighed og retten til fri 
bopæl mellem medlemsstaterne retsvirkning, medens protokol nr. 4 til EMRK 
fastsætter retten til fri bevægelighed inden for signatarstaterne og til at forlade disse.6

Reform af EF-Domstolen

30. Den omstændighed, at EF-Domstolen bliver kompetent med hensyn til 
menneskerettighedsspørgsmål, indebærer mulighed for hurtigere og billigere 
domsafsigelse end det er muligt inden for rammerne af de nuværende procedurer ved 
Den Europæiske Domstol for Menneskerettigheder. Hvis charteret skal kunne 
indbringes for EF-Domstolen, bliver det nødvendigt at give en mere fleksibel 
fortolkning af artikel 230 i TEF for at forbedre EU-borgernes individuelle 
adgang dertil. Der kan endog blive behov for en traktatændring for at omklassificere 
EU-borgere som privilegerede procesparter: Artikel 34 i EMRK vedrørende 
individuelle klager kan være en model herfor. Under alle omstændigheder vil der blive 
behov for ændringer i Domstolens arbejdsmetoder og en forhøjelse af dens ressourcer 
for at sikre en smidig og hurtig retspleje i forbindelse med et større antal sager 
omfattende et bredere område.

Anvendelsesområde

31. Inden for den romerske tradition eksisterer rettigheder kun i kraft af love. 
Rettigheder kan være permissive (ved at give rettigheder), beskyttende (ved at sikre 
beskyttelse) og prohibitive (ved at pålægge pligter og hindringer), eller de kan være 
proceduremæssige (ved at regulere retssystemet). Charteret bliver nødt til at skabe 
konsekvens og indbyrdes afhængighed mellem alle disse typer rettigheder og 
overensstemmelse mellem Unionens interne og eksterne holdning.

32. Parlamentet ønsker et ambitiøst charter, som i traktatform indeholder de moderne 
grundlæggende borgerlige og sociale rettigheder og bekræfter de rettigheder, der er 
fastlagt andetsteds. Dette betyder ikke, at Unionen derved giver sig selv nye beføjelser 
direkte i kraft af charteret. Når alt kommer til alt, kan EU-beføjelser kun udvides ved 
præcise traktatbestemmelser (der begrænses af tvillingeprincipperne nærheds- og 

6 Et andet eksempel: EU-charteret vil sandsynligvis insistere på et generelt forbud mod 
forskelsbehandling på grund af køn, medens artikel 14 i EMRK kun vedrører 
kønsdiskrimination i relation til andre rettigheder i konventionen.
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proportionalitetsprincipperne). Hovedformålet med charteret er for borgerens 
skyld at fastsætte, at Unionen fuldt ud respekterer og garanterer moderne 
standarder for grundlæggende rettigheder på de områder, hvor den har 
kompetence hertil. Charterets formål er ikke at kompensere for 
lovgivningsmæssige mangler på alle og ethvert politisk område. Men charteret kan 
pege i retning af fremtidige ændringer i kompetencefordelingen mellem de 
supranationale og de nationale myndigheder.

33. Hvem er charteret rettet til? Generelt set er indehavere af rettigheder enten 
enkeltindivider eller grupper. De vil nyde en eller flere af følgende tre brede kategorier 
af rettigheder:

 menneskerettigheder, således som knæsat i folkeretten, der kræver universel 
anvendelse;

 grundlæggende rettigheder, der finder anvendelse på alle inden for Den 
Europæiske Unions retsområde;

 borgerlige rettigheder, der finder anvendelse på EU-borgere.

Indhold af menneskerettigheder

34. Når først Unionen har undertegnet den europæiske 
menneskerettighedskonvention, bør charteret på ny bekræfte de grundlæggende 
menneskerettigheder, som er indeholdt deri, sammen med de foreskrevne 
procedurer. EMRK's hovedprincipper er følgende:7

Ret til liv
Afskaffelse af dødsstraffen
Forbud mod tortur
Forbud mod slaveri og tvangsarbejde
Ret til frihed og sikkerhed
Forbud mod forskelsbehandling
Ret til en retfærdig rettergang
Ingen straf uden en lov
Ret til et effektivt retsmiddel
Ret til appel i straffesager
Kompensation for retsstridig domfældelse
Ret til ikke at blive stillet for retten eller blive straffet to gange
Forbud mod fængsling på grund af gæld
Ret til respekt for privat- og familielivet
Beskyttelse af ejendom
Tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed
Ytringsfrihed
Forsamlings- og foreningsfrihed
Ret til at indgå ægteskab
Ligestilling mellem ægtefæller
Ret til uddannelse

7 De anførte overskrifter blev tilføjet den oprindelige konvention og efterfølgende 
protokoller med bestemmelserne i protokol nr. 11 fra 1994.
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Ret til frie valg
Bevægelsesfrihed
Forbud mod udsendelse af landets statsborgere
Forbud mod kollektiv udsendelse af udlændinge
Proceduremæssige forholdsregler vedrørende udsendelse af udlændinge

Pligt til at respektere menneskerettighederne
Afvigelser i nødsituationer
Restriktioner med hensyn til udlændinges politiske virksomhed
Forbud mod misbrug af rettigheder
Begrænsning af anvendelse af restriktioner vedrørende rettigheder
Beskyttelse af de eksisterende menneskerettigheder

Indhold af sociale rettigheder

35. I juni 1999 foreslog Det Europæiske Råd på mødet i Köln, at EU-charteret ud over at 
omfatte "friheds- og lighedsrettighederne samt procesrettighederne, således som de 
garanteres i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder, og således som de fremgår af medlemsstaternes 
fælles forfatningstraditioner som almene principper for EF-retten, skal indeholde de 
"grundlæggende rettigheder, der kun tilkommer EU-borgerne". Derudover bør der 
tages hensyn til "økonomiske og sociale rettigheder, således som de er indeholdt i den 
europæiske socialpagt og i fælleskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende 
arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder (artikel 136 TEF), i det omfang de ikke 
kun udgør mål for EU's virke.8 

36. Uoverensstemmelse med hensyn til anvendelsen af nærhedsprincippet bliver 
sandsynligvis størst på det sociale område. Mange har f.eks. slået til lyd for 
fuldstændig integration af sociale og borgerlige rettigheder. Nogle har slået til lyd for, 
at specifikke krav om sociale fremskridt som f.eks. gode boliger bliver en 
grundlæggende rettighed. Således som traktaten ser ud i øjeblikket, ville en sådan "ret" 
ikke være et spørgsmål, der henhører under Den Europæiske Union, men under 
medlemsstaterne. Unionen er endnu ikke kompetent med hensyn til boligpolitik og 
kan ikke tilbyde de hjemløse retsmidler. Det samme ville gælde for arbejdsløse, hvor 
Unionen i øjeblikket kun har kompetence til at tilskynde til højere 
beskæftigelsesniveauer. Unionen har ingen eksisterende kompetence med hensyn til 
løn, foreningsfrihed eller strejkeret.

37. Parlamentet mener imidlertid, at charteret fuldt ud bør afspejle betydningen af den 
sociale dimension af Unionens aktiviteter, herunder den centrale stilling, som social 
samhørighed indtager i retningslinjerne for dens økonomiske politik. Det indre marked 
har virkninger for socialpolitikken, som der endnu ikke er lovgivet om på EU-plan. 
Der bør lægges særlig vægt på ligestilling mellem mænd og kvinder samt på 
handicappedes og børns rettigheder. De hovedtekster, som skal ligge til grund for 

8 Præamblen i traktaten om Den Europæiske Union (henvisning 4) bekræfter også Unionens 
"bekendelse" til Europarådets europæiske socialpagt, der blev undertegnet i Torino i 1961, 
og fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og 
sociale rettigheder fra 1989.
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charteret, er artikel 13 og 146 i TEF, Europarådets europæiske socialpagt fra 1996 og 
fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og 
sociale rettigheder, som blev vedtaget af elleve medlemmer af Europarådet i 
Strasbourg i december 1989.

38. I traktaten anerkendes det, at ligestilling mellem kønnene ikke er begrænset til 
beskæftigelsespolitikken. Artikel 3, stk. 2, i TEF bør danne grundlaget for en 
grundlæggende individuel borgerret til et generelt forbud mod forskelsbehandling på 
grund af køn.

39. Der bør indføjes tilsvarende generelle antidiskriminationsklausuler til tackling af 
spørgsmål med hensyn til race, tro, handicap, alder og seksuel orientering.

Andet indhold

40. Eksisterende EU-beføjelser, som kan afføde legitime forslag om medtagelse af 
individuelle eller kollektive rettigheder i charteret, er følgende:
i. en mere præcis definition, konsolidering og udvikling af unionsborgerskab;
ii. behandlingen af tredjelandsstatsborgere;
iii. regionale og etniske mindretals stilling;
iv. det indre markeds, herunder handelspolitikkens, virkemåde;
v. virkemåden i forbindelse med de fælles penge-, landbrugs-, fiskeri-, transport- 

og miljøpolitikker;
vi. virkemåden i forbindelse med programmer for fremme af beskæftigelsen, 

økonomisk og social samhørighed, forskning og teknologisk udvikling, 
erhvervsuddannelse, forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af folkesundheden og 
kulturel aktivitet;

vii. bistand til oversøiske lande og udviklingssamarbejde.

41. Relevante dele af det formelle og uformelle EU-regelværk omfatter følgende:

1) Fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, 1977

2) Fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen mod 
racisme og fremmedhad, 1979;

3) Europa-Parlamentets erklæring om grundlæggende rettigheder og friheder, 
1989.

Parlamentet ønsker navnlig at henlede opmærksomheden på nr. 3), betænkning af De 
Gucht.

42. Medlemsstaterne kan måske ønske at fremhæve nogle elementer fra deres fælles 
forfatningsmæssige traditioner i charteret. Bortset fra de elementer, som er fastsat i 
EMRK, omfatter relevante internationale aftaler (og de efterfølgende protokoller 
dertil) følgende:

4) Verdenserklæringen om menneskerettighederne, 1948
5) FN's konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab, 1948
6) FN's konvention om flygtninges retsstilling, 1951
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7) FN's konvention om statsløse personers retsstilling, 1954
8) FN's internationale konvention om afskaffelse af alle former for 

racedistrimination, 1965
9) FN's internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle 

rettigheder, 1966
10) FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, 1966
11) FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, 

1979
12) FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller 

nedværdigende behandling eller straf, 1984
13) FN's konvention om barnets rettigheder, 1989
14) FN's grundlæggende principper for  behandling af fanger, 1990
15) FN's statut for Den Permanente Internationale Krigsforbryderdomstol, 1998
16) Den europæiske konvention om vandrende arbejdstageres juridiske status, 

1977
17) Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse 

med elektronisk databehandling af personoplysninger, 1981
18) Den europæiske konvention til forebyggelse af tortur og umenneskelig eller 

vanærende behandling eller straf, 1987
19) Det europæiske charter om regionale sprog og mindretalssprog, 1992
20) Europarådets rammekonvention til beskyttelse af nationale mindretal, 1995
21) Europarådets europæiske konvention om udøvelse af børns rettigheder, 1996
22) Europarådets tillægsprotokol til konventionen om beskyttelse af 

menneskerettigheder og  menneskelig værdighed i forbindelse med anvendelse 
af biologi og lægevidenskab, om forbud mod at klone mennesker, 1998

23) UNESCO's verdenserklæring om det menneskelige genom og 
menneskerettigheder, 1997

24) ILO-konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere 
sig, 1948

25) ILO-konventionen om retten til at organisere sig og føre kollektive 
forhandlinger, 1949

26) ILO-konventionen om beskæftigelsesfremme og social sikring, 1988
27) ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder på 

arbejdspladsen, 1988
28) OSCE-Paris-charteret for et nyt Europa, 1990

Ændring og fravigelse

43. Det er sædvanligvis lettere at udforme forfatninger end at ændre dem bagefter. 
Regeringskonferencen bliver nødt til at vedtage en bestemmelse om revision af 
charteret. Parlamentet har udtrykt glæde over konventets innovative karakter som en 
bedre arbejdsmetode end regeringskonferencen selv. Vi støtter – og insisterer på – en 
gentagelse af denne øvelse med henblik på at supplere eller begrænse charteret i 
fremtiden.
På samme måde vil ingen handling fra Kommissionens eller Rådets side for at fravige 
charteret være tilstedelig uden Parlamentets samtykke.

44. Hvis konventet affatter et charter efter disse retningslinjer, ville det yde et betydeligt 
bidrag til en konstitutionalisering af Den Europæiske Union. Borgere, ansøgerlande og 
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hele verden ville have en klarere definition af Den Europæiske Unions formål. Det 
retoriske begreb "folkenes Europa" ville blive en politisk realitet.
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MINDRETALSUDTALELSE

af Georges Berthu (Gruppen Union for Nationernes Europa)

Det Europæiske Råds afgørelse fra Köln, der satte gang i udarbejdelsen af et charter om Den 
Europæiske Unions grundlæggende rettigheder, havde kun som mål at samle de eksisterende 
rettigheder på Unionsplan for at gøre dem mere synlige. Desværre kunne denne dårligt 
forberedte, tvetydige og i visse dele endog inkonsekvente afgørelse kun bane vej for en skæv 
udvikling - og det var måske netop formålet.

Betænkning af Duff-Voggenhuber er et første eksempel herpå. Charteret skal have en 
innovativ karakter, idet der tilføjes en lang række nye rettigheder. Det skal have en 
selvstændig europæisk status med samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet (mens Det 
Europæiske Råd i Köln endog havde "glemt" de nationale parlamenters rolle, da det 
proklamerede charteret). Det skal endvidere have bindende karakter, og anvendelsen skal 
overvåges af Domstolen.

Hvis vi følger denne betænkning, bevæger vi os i retning af et detaljeret, bindende og ensartet 
charter for hele Europa, hvilket indebærer, at de forskellige befolkninger får påtvunget 
ufravigelige normer for fastlæggelsen af deres rettigheder. De enkelte befolkninger vil f.eks. 
kun kunne ændre disse rettigheder, såfremt de 14 andre medlemsstater indvilliger. De ville 
være en kvælende fremgangsmåde, der er i modstrid med Europas karakter og interesser.

I et nationernes Europa skal hvert nationalt demokrati tværtimod selv suverænt kunne 
fastlægge borgernes rettigheder i overensstemmelse med dets egen kultur og udvikling. Et 
sådant Europa har ikke brug for en stram juridisk ramme. Det har brug for respekt for de 
nationale demokratier og befolkningernes identitet. Det har brug for frihed og mangfoldighed.

Derfor foreslår vi, at der udarbejdes en erklæring, der bekræfter de europæiske landes centrale 
værdinormer, samt et charter med regler for forbindelserne mellem de nationale demokratier 
af hensyn til den gensidige respekt. Det er formålet med det udkast, Georges Berthu har 
indgivet til den Forsamling, der skal udarbejde charteret om de grundlæggende rettigheder.
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7. december 1999

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES FRIHEDER OG RETTIGHEDER, 
RETSVÆSEN OG INDRE ANLIGGENDER

til Udvalget om Forfatningsspørgsmål

om Rådets afgørelse om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende 
rettigheder (C5-0058/1999 – 1999/2064(COS)) (betænkning af Duff/Voggenhuber)

Ordfører: Elena Paciotti

PROCEDURE

På mødet den 29. juli 1999 valgte Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen 
og Indre Anliggender Paciotti til ordfører.

På møder den 22. november 1999 og den 6. december 1999 behandlede det udkastet til 
udtalelse.

På sidstnævnte møde vedtog det forslaget til lovgivningsmæssig beslutning (for: 18; imod: 8; 
hverken/eller: 2).

Til stede var: Watson (formand), Evans (næstformand), Paciotti (ordfører), von Bötticher, 
Boumediene-Thiery, Cashman, Cederschiöld, Cerdeira Morterero (for Sousa Pinto), Ceyhun, 
Coelho, Deprez, Di Lello Finuoli, Dupius (jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2, for 
Vanhecke), Giannakou-Koutsikou (for Ferri), Hazan (for Vattimo), Karamanou, Kessler, 
Krivine (for Frahm), Lehne (for Hannan), Ludford, Nassauer, Newton Dunn (for Kirkhope), 
Oostlander (for Klamt), Pirker, Pirker, Schmid, Sörensen, Swiebel, Sylla, Turco (for Cappato), 
Van Lancker (for Terron i Cusì) og Wiebenga.

Principper  og kriterier for udarbejdelsen af charteret om de grundlæggende rettigheder

Der er allerede produceret et meget omfattende materiale om menneskerettighederne i Europa, 
og de juridiske og politiske problemer, der er forbundet med dette spørgsmål, er meget 
komplicerede. Imidlertid må Europa-Parlamentet hurtigst muligt fastlægge en første generel 
indfaldsvinkel, da det efter Det Europæiske Råds afgørelse i Tampere om at nedsætte det organ, 
der skal udarbejde udkastet til chartret, har valgt sine 16 repræsentanter hertil og er nødt til at 
fastlægge de retningslinjer, det vil følge. 

Det må i denne forbindelse nævnes:

- at Europa-Parlamentet i årenes løb adskillige gange har foreslået, at der vedtages en 
erklæring om de grundlæggende rettigheder som led i en "forfatning" for Den Europæiske 
Union (jf. beslutning af 12. april 1989 og 10. februar 1994);

- at Europa-Parlamentet i sine seneste beslutninger har udtrykt glæde over "den afgørelse, 
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der blev truffet på Det Europæiske Råds møde i Køln om udarbejdelse af et charter for de 
grundlæggende rettigheder i EU forud for Det Europæiske Råds møde i december 2000" 
(beslutning af 16. september 1999) samt - efter konklusionerne fra Det Europæiske Råd i 
Tampere - over "den vedtagne sammensætning og arbejdsmetode for det udvalg, der skal 
udarbejde et udkast til EU-charter om grundlæggende rettigheder", idet det i denne 
forbindelse erklærede, at det "vil deltage helhjertet i dette arbejde" (beslutning af 27. 
oktober 1999).

Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender bør især 
beskæftige sig med spørgsmålet om indholdet af det fremtidige charter, hvilket fremover må 
ske i tilknytning til udarbejdelsen af udkastet for på denne måde at bidrage til definitionen af 
de rettigheder, der skal være omfattet af chartret.

Foreløbig kan det dog foreslås Parlamentet at vedtage en beslutning af generel karakter, hvori 
det anføres, ud fra hvilke basishensyn de grundlæggende rettigheder, der skal være omfattet af 
chartret, må udvælges. En sådan beslutning kunne udgøre en første reaktion på de mindre 
kontroversielle problemer. 

Der er ikke tale om at skabe en ny forfatningsret,  der er underordnet medlemsstaternes 
forfatningsret, men om

- at styrke beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med Unionens nye 
opgaver og beføjelser, især hvad angår den gradvise dannelse af et område med "frihed, 
sikkerhed og retfærdighed", der er baseret på principperne om frihed, lighed, solidaritet, 
sikkerhed og respekt for forskellighed;

- at medvirke til at finde frem til et sæt principper, der kan identificere Europa som et 
fællesskab af borgere, der genkender hinanden takket være fælles værdier, og at give 
inspiration til Unionens politikker internt og over for tredjelande.

Det er i denne sammenhæng på sin plads at erindre om de friheds-, demokrati- og 
retsstatsværdier og -principper, som Den Europæiske Union allerede tilslutter sig, og som er 
særligt kendetegnende for Europa. Det er i kraft af disse principper, at man i denne del af verden 
ikke blot har skabt et økonomisk frihedsområde, men også en solidarisk organisation mellem 
medlemsstaterne, som først og fremmest har sikret freden efter de krige, som besudlede den 
første halvdel af dette århundrede med blod. Imidlertid har dannelsen af Den Europæiske Union 
på grundlag af fælles værdier vedrørende demokrati og retsstatsprincipper ikke blot sikret en 
simpel tilstand af fred, men givet os et system, som også vil sikre den  fremover: på denne måde 
kan man måske sige, at de europæiske borgere har erhvervet en ret til fred.

Det er klart, at det her ikke alene drejer sig om at få de europæiske borgeres rettigheder med i 
chartret, men også de grundlæggende rettigheder, som efter Den Europæiske Unions opfattelse 
tilkommer alle mennesker.

Det er det udvalg, der blev nedsat efter afgørelsen i Tampere, der har til  opgave at opstille en 
liste over de rettigheder, der skal medtages, men Parlamentet kan allerede nu gøre opmærksom 
på, at det ikke drejer sig om at finde på nye rettigheder, men om at finde frem til, hvad de 
europæiske landes fælles retskultur allerede anerkender som grundlæggende principper eller 
rettigheder ved at udlede disse af de internationale traktater, der er bindende for 
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medlemslandene, og af de fælles forfatningsmæssige traditioner, hvorved søgningen efter en 
identitet forskydes fra planet for det territoriale eller etniske tilhørsforhold til planet for det 
kulturelle tilhørsforhold, der er baseret på fælles mål. Nedenstående konklusioner, som 
forelægges det korresponderende udvalg til behandling, går således i denne retning.

N.B.: De vigtigste af  nedennævnte internationale konventioner er allerede  alle ratificeret af 
samtlige medlemsstater med følgende undtagelser: Luxembourg har endnu ikke 
ratificeret ILO-konvention nr. 111 om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse 
og erhverv; endvidere har Belgien og Frankrig endnu ikke undertegnet  og Grækenland, 
Luxembourg, Holland, Portugal og Sverige endnu ikke ratificeret Europarådets 
konvention nr. 126 om beskyttelse af nationale mindretal. Endelig har kun  Italien 
ratificeret den internationale straffedomstols statut.

KONKLUSIONER

Samtidig med udnævnelsen af Parlamentets repræsentanter i det udvalg, der har fået til opgave 
at udarbejde chartret om de grundlæggende rettigheder, må der gøres opmærksom på de 
grundlæggende principper og kriterier, som chartret skal udarbejdes efter. I dette øjemed 
opfordrer Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender 
Udvalget om Forfatningsspørgsmål, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
principper og kriterier i sit forslag til beslutning:

1. Udarbejdelsen af chartret om de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union bør 
have et dobbelt formål:

a) at fastlægge de principper og garantier, der skal danne grundlag for opbyggelsen af Den 
Europæiske Union som "et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed" (artikel 2, 
led 4, i EU-traktaten) og dermed for skabelsen af Unionen som en sammenslutning, der 
bygger på retsstatsprincippet (artikel 6, stk. 1, i EU-traktaten);

b) at bidrage til fastlæggelsen af et sæt fælles værdier og principper og til opstillingen af 
en liste over grundlæggende rettigheder, som er fælles for alle borgere og kan danne 
grundlag for Unionens politikker internt og over for tredjelande.

2. Det er i denne forbindelse vigtigt at minde om, at Unionen bygger på principperne om 
frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende 
frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet, og at den i kraft af disse principper kan skabe et 
solidarisk samarbejde mellem medlemsstaterne og disses befolkninger, og at den ligeledes 
i kraft af disse principper indirekte har sikret sine borgere retten til fred.  

3. Det er lige så vigtigt, at man, i overbevisning om den universelle værdi af den enkelte 
persons værdighed, blandt de grundlæggende rettigheder, der anerkendes af Unionen, 
medtager både de rettigheder, der tilkommer borgerne og faste beboere, og de rettigheder, 
der tilkommer alle mennesker.

4. De grundlæggende rettigheder, der anerkendes af Unionen, bør udledes af følgende:

a) de i traktaterne fastlagte rettigheder, som strækker sig lige fra de traditionelle former for 
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fri bevægelighed til princippet om ikke-diskrimination og fra de sociale og politiske 
rettigheder til retten til beskyttelse af personoplysninger;

b) de rettigheder, der udtrykkeligt henvises til i traktaterne og i protokollerne hertil, f.eks. 
først og fremmest de rettigheder, der er fastlagt i den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig for så 
vidt angår retlige garantier;

c) de rettigheder, der følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, 
eftersom de - ifølge den af Domstolen fulgte praksis - udgør de generelle principper for 
unionsretten; 

d) de rettigheder, der anerkendes i internationale aftaler og overenskomster, der er 
undertegnet af medlemsstaterne, også i disses egenskab af medlemmer af forskellige 
organisationer,  herunder:

FN:

- Konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab (FN, 9. december 1948);
- Verdenserklæringen om menneskerettigheder (FN, 10. december 1948)
- Konvention om flygtninges retsstilling (FN, 28. juli 1951, med efterfølgende protokol af 

1967)
- International konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (FN, 1965)
- International konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (FN, 1966)
- International konvention om borgerlige og politiske rettigheder (FN, 1966)
- Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (FN, 1979)
- Konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling 

eller straf (FN, 1984)
- Konvention om barnets rettigheder (FN, 1989)
- Grundprincipper for behandling af indsatte (FN, 1990)
- Den internationale straffedomstols statut (FN, 1998).

Europarådet:

- Den europæiske socialpagt (Europarådet, 1961, med efterfølgende protokoller)
- Europæisk konvention til forebyggelse af tortur og umenneskelig eller vanærende 

behandling eller straf (Europarådet, 1987)
- Rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal (Europarådet, 1995, med 

efterfølgende protokoller)

UNESCO:

- Verdenserklæringen om det humane genom og menneskerettighederne (UNESCO, 1997)

ILO:

- Konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig (nr. 87, 
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1948)

- Konventionen om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger (nr. 98, 
1949)

- Trepartserklæringen om de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen 
(ILO, arbejdsgivere og fagforeninger, 1988)

5. Det er af afgørende betydning, at chartret indarbejdes i traktaten, og at der efter indgåelsen 
af chartret gennemføres de nødvendige ændringer af traktaterne og de internationale 
konventioner for at:

- chartret virkeligt bliver bindende for Unionens institutioner og organer og får 
betydning for deres politikker

- alle fysiske og juridiske personer i Unionen ved domstolene kan henvise til respekten 
for de grundlæggende rettigheder, som Unionen har anerkendt.
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15. december 1999

UDTALELSE FRA UDVALGET OM KVINDERS RETTIGHEDER OG LIGE 
MULIGHEDER

til Udvalget om Forfatningsspørgsmål

om Rådets afgørelse om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions 
grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999 – 1999/2064(COS)) (betænkning af Duff og 
Voggenhuber)

Ordfører: Joke Swiebel

PROCEDURE

På mødet den 21. september 1999 valgte Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige 
Muligheder Joke Swiebel til ordfører.

På møder den 24. november og 14. december 1999 behandlede det udkastet til udtalelse.

På sidstnævnte møde vedtog det nedenstående konklusioner (for 19; imod: 12; hverken/eller: 
1).

Til stede under afstemningen var: Theorin (formand), Eriksson, Van Lancker og Jillian Evans 
(næstformænd), Swiebel (ordfører), Auroi (for Sörensen), Aviles Perea, Berger (for 
Ghilardotti), Gröner, Gutíerrez-Cortines (for Costa Neves, jf. forretningsordenens artikel 153, 
stk. 2), Hautala, Hieronymi (for Emilia Franziska Müller, jf. forretningsordenens artikel 153, 
stk. 2), Karamanou, Klass, Korhola (for De Sarnez, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2), 
Kratsa, Lulling, McNally, Thomas Mann, Martens, Napoletano (for Torres Marques), Paciotti, 
Plooij-van Gorsel (for Dybkjær), Prets, Rodriguez Ramos, Schmidt (for Sanders-Ten Holte), 
Smet, Sudre, Thomas-Mauro, Valenciano Martínez-Orozco og Zissener.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Udarbejdelse af charteret om grundlæggende rettigheder: visse generelle principper set ud fra 
et kønsperspektiv

Europa-Parlamentet skal give sin delegation til det udvalg, som er ved at blive nedsat med 
henblik på udarbejdelse af charteret om grundlæggende rettigheder, mandat. Mange komplekse 
spørgsmål både af politisk og retlig karakter skal besvares. I betragtning af EP's Udvalg om 
Kvinders Rettigheder og Lige Muligheders kommissorium bør der tages hensyn til følgende 
principper:

1. Siden 1970'erne har kvinders ligestilling i Europa fået enorme impulser fra retligt 
bindende instrumenter udviklet på EF-plan. Selv om en symbolsk politik bestående af 
højtidelige erklæringer og resolutioner ikke er uden betydning, kan virkelig ligestilling 



PE 232.648 28/54 RR\407158DA.doc

DA

kun støttes af bindende instrumenter. Kvinder som politisk relevant gruppe af EU-
borgere er ikke tjent med mere hykleri. Ved drøftelsen om den retlige karakter af 
anvendelsesområdet for det påtænkte charter er det vigtigt at holde sig for øje, hvilke 
mennesker – kvinder og mænd – der ønsker at kende de pågældende rettigheder og 
forstå den praktiske relevans heraf.

2. EU-lovgivningens nuværende bestemmelser vedrørende ligestilling af kvinder og mænd 
accepteres som en del af acquis communautaire (EU-regelværket). De er forankret i 
etableringen af det indre marked, og dette forklarer deres begrænsning til 
arbejdsmarkedet. I et charter om grundlæggende rettigheder er en sådan begrænsning af 
kønsdiskriminationsbestemmelsens anvendelsesområde ikke længere berettiget. Retten 
til ligestilling uden forskel på grund af køn bør udvides til at omfatte alle relevante 
samfundsområder. EF-traktatens nye "mainstreaming"-artikel – artikel 3, stk. 29 – peger 
også i den retning.

3. En sådan udvidelse af kønsdiskriminationsbestemmelsen skulle ikke være så vanskelig 
at acceptere for EU-medlemsstaterne, eftersom de har medtaget sådanne bestemmelser 
i deres nationale forfatninger og/eller lovgivning, og/eller har accepteret sådanne 
bestemmelser ved deres ratificering af de relevante FN-konventioner (den internationale 
konvention om borgerlige og politiske rettigheder – ICCPR, artikel 2610, konventionen 
om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder – CEDAW, artikel 211).

9 "I alle de aktiviteter, der er nævnt i denne artikel, tilstræber Fællesskabet at fjerne 
uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder."

10 "Alle mennesker er lige for loven og er berettigede til lovens ligelige beskyttelse. I denne 
henseende skal loven forbyde enhver forskelsbehandling og sikre alle ligelig og effektiv 
beskyttelse imod forskelsbehandling af nogen grund, herunder race, hudfarve, køn, sprog, 
religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social herkomst, formueforhold, 
fødsel eller anden stilling."

11 Statsparter fordømmer diskrimination mod kvinder i alle dens former, accepterer med alle 
hensigtsmæssige midler og uden opsættelse at føre en politik for afskaffelse af 
diskrimination mod kvinder og forpligter sig med henblik herpå til:

a) at inkorporere princippet om ligestilling mellem mænd kvinder i deres nationale 
forfatninger eller anden hensigtsmæssig lovgivning, hvis det endnu ikke er 
inkorporeret deri, og til ved lov eller andre hensigtsmæssige midler at sikre den 
praktiske gennemførelse af dette princip;

b) at vedtage hensigtsmæssige lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger, 
herunder om nødvendigt sanktioner, der forbyder enhver diskrimination mod 
kvinder;

c) at etablere retlig beskyttelse af kvinders rettigheder på lige fod med mænd og 
gennem kompetente nationale domstole og andre offentlige institutioner at sikre 
effektiv beskyttelse af kvinder mod enhver diskriminerende handling;

d) at afholde sig fra enhver diskriminerende handling eller praksis mod kvinder og at 
sikre, at offentlige myndigheder og institutioner handler i overensstemmelse med 
denne forpligtelse;

e) at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger til afskaffelse af diskrimination 
mod kvinder fra enhver persons, organisations eller virksomheds side;

f) at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger, herunder lovgivning, for at ændre 
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4. EU's tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder (ECHR) – der er blevet drøftet som en mulig 
alternativ strategi i forbindelse med udarbejdelsen af det nye EU-charter om 
grundlæggende rettigheder – er, for så vidt angår Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Lige Muligheders mandat – behæftet med en alvorlig mangel. ECHR (artikel 1412) 
udelukker ikke direkte kønsdiskrimination, men vedrører kun kønsdiskrimination i 
forbindelse med andre rettigheder, som er inkorporeret i den konvention. Processen 
vedrørende udarbejdelse i Europarådet af en tillægsprotokol til konventionen med en 
generel antidiskriminationsbestemmelse er endnu ikke afsluttet. Uanset andre 
problemer i forbindelse med en sådan tiltrædelse kunne et sådant skridt derfor kun 
udgøre en delvis løsning – set ud fra et kønsligestillingspolitisk perspektiv.

5. Der må lægges særlig vægt på spørgsmålet vedrørende positive særforanstaltninger. 
Den kønsneutrale formulering i Amsterdam-traktaten (EF-traktatens artikel 141, stk. 
413) må tages op til fornyet overvejelse; den strider imod den politiske vilje til at fremme 
kvinders stilling, som kommer til udtryk i EU-politikken til fremme af ligestillingen 
mellem mænd og kvinder (EF-traktatens artikel 2 og 3). Teoriudvikling og politisk debat 
på globalt plan ligger langt ude i fremtiden. I artikel 4, stk. 1, i konventionen om 
afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW) hedder det, at 
...midlertidige særforanstaltninger, som tager sigte på at fremme de facto-ligestilling 
mellem mænd og kvinder, ikke betragtes som diskrimination..., men udelukker 
opretholdelse af ulige eller separate standarder. Der skal lægges mere vægt på den 
voksende mængde af international litteratur og retspraksis vedrørende kvinders 
menneskerettigheder, navnlig henstillingerne og konklusionerne fra CEDAW-udvalget.

6. Diskrimination på grund af seksuel orientering (eller: seksuel præference) har særlig 
tilknytning til kønsdiskrimination. Begge fænomener er forankret i et samfundssyn, 
hvor mænd og kvinder skal spille faste og komplementære roller, og hvor 
tilkendegivelse af personlige valg uden for den givne orden føles som en trussel. 
Kvinders frigørelse kan ikke ske, uden at man ændrer den orden. Derfor må retten til 
ligebehandling uden forskel på grund af seksuel orientering medtages, når man ser på 
charteret om grundlæggende rettigheder ud fra et kønsperspektiv.

7. Ethvert forslag om at opføre kvinders menneskerettigheder under en overskrift som 
f.eks. "særlige" rettigheder eller "gruppe"-rettigheder, bør på det bestemteste forkastes. 

eller ophæve eksisterende love, regulativer, skik og brug, som udgør en 
diskrimination mod kvinder;

g) at ophæve alle nationale strafferetlige bestemmelser, som udgør en diskrimination 
mod kvinder.

12 "Nydelsen af de i denne konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden 
forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, 
national eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, 
fødsel eller ethvert andet forhold."

13 "For at sikre fuld ligestilling mellem mænd og kvinder i praksis på arbejdsmarkedet er 
princippet om ligebehandling ikke til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder 
eller vedtager foranstaltninger, der tager sigte på at indføre specifikke fordele, der har til 
formål at gøre det lettere for det underrepræsenterede køn at udøve en erhvervsaktivitet 
eller at forebygge eller opveje ulemper i den erhvervsmæssige karriere.
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Kvinder er ikke en minoritet eller en særlig slags mennesker, for slet ikke at tale om en 
art, der skal beskyttes som sådan. Kvinders rettigheder er en integrerende del af de 
universelle menneskerettigheder. Dette princip bør ikke blot anerkendes på globalt plan 
(FN's verdenskonference om menneskerettigheder i Wien i 1993, den fjerde FN-
verdenskonference om kvinder i Beijing i 1995), men også i EU.

8. Gennemførelse af mainstreaming-princippet i forbindelse de grundlæggende rettigheder 
ville også indebære, at man ser kritisk på visse begreber, som indgår i tidligere udkast 
til forslag, resolutioner osv. Visse klart forældede begreber skal moderniseres. Navnlig 
er bestemmelser vedrørende de såkaldte familierettigheder diskutable. 
Menneskerettigheder er individuelle rettigheder og ikke institutionsrettigheder. 
Endvidere har forskellige familiemedlemmer ofte forskellige interesser, og interne 
magtforhold i familien kan være afgørende for resultatet. På samme måde må tekster, 
som begrænser betydningen af "arbejde" til betalt beskæftigelse revideres, så det – hvor 
det er relevant – kommer til at omfatte ubetalt arbejde. Fælden "løn for husarbejde" må 
imidlertid undgås.

KONKLUSIONER

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder opfordrer Udvalget om 
Forfatningsspørgsmål, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende konklusioner i 
sin betænkning:

1. Charteret om grundlæggende rettigheder bør omfatte en generel 
antikønsdiskriminationsbestemmelse, som er obligatorisk, og som kan 
påberåbes ved EF-Domstolen af individuelle borgere/fastboende.

2. Så længe den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder ikke omfatter en generel 
antidiskriminationsbestemmelse, vil eventuel EU-tiltrædelse af denne konvention ikke 
løse dette spørgsmål.

3. En antidiskriminationsbestemmelse og en bestemmelse vedrørende positive 
særforanstaltninger er to sider af samme sag. Begge må overvejes ud fra den politiske 
synsvinkel vedrørende fremme af kvinders fremgang, hvilket længe har været en 
prioritet i Den Europæiske Union.

4. Kvinders rettigheder er ikke "særlige" rettigheder, men en integrerende del af de 
universelle menneskerettigheder; i denne forbindelse bør opmærksomheden henledes 
på retten til fysisk integritet, som ikke er tilstrækkelig sikret i den universelle erklæring.

5. Charteret om grundlæggende rettigheder bør omfatte en bestemmelse om forbud mod 
diskrimination på grund af seksuel orientering.

6. Der bør lægges øget vægt på den stigende mængde af international litteratur og 
retspraksis om kvinders menneskerettigheder, navnlig konklusionerne og 
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henstillingerne fra udvalget om afskaffelse af diskrimination imod kvinder.

7. Gennemførelse af mainstreaming-princippet i forbindelse med udarbejdelsen af 
charteret ville bl.a. indebære en kritisk revision af begreber i "andre" dele af teksten. 
Familierettigheder som sådanne eksisterer ikke, der findes kun enkelte kvinders, mænds 
og børns rettigheder.
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27. januar 2000

UDTALELSE FRA UDVALGET FOR ANDRAGENDER

til Udvalget om Forfatningsspørgsmål

om Rådets afgørelse om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende 
rettigheder (C5-0058/1999 – 1999/2064(COS)) (betænkning af Duff og Voggenhuber) 

Ordfører for udtalelsen: Janelly Fourtou

__________________________________________________________________________

PROCEDURE

På mødet den 24. november 1999 valgte Udvalget for Andragender Janelly Fourtou til 
ordfører for udtalelsen.

På mødet den 24. januar 2000 behandlede det udkastet til udtalelse.

På mødet den 25. januar 2000 vedtog det enstemmigt nedenstående konklusioner.

Til stede under afstemningen var:  Vitalino Gemeli (formand), Proinsias De Rossa  
(næstformand), Janelly Fourtou (ordfører for udtalelsen), Laura González Alvarez, Jean 
Lambert, Hans-Peter Mayer. María Sornosa Martínez og Eurig Wyn

KORTFATTET BEGRUNDELSE

I. Andragender til Europa-Parlamentet og de grundlæggende rettigheder

1. "Jeg er unionsborger og dermed indehaver af rettigheder, som ingen kan benægte eller 
nægte mig, uden at Den Europæiske Union griber ind". Dette synes at være det implicitte 
budskab i mange af de andragender, som borgerne indgiver til Europa-Parlamentet, når de 
klager over, at visse af deres rettigheder er blevet krænket. De personer, som indgiver 
andragender til Parlamentet, nærer en stædig og urokkelig overbevisning om, at de er 
indehavere af et sæt rettigheder, som enten er erhvervet for nylig eller er en arv fra en 
kultur, hvis rigdom og diversitet henviser til et sæt af fælles værdier: at være unionsborger 
indebærer for europæere til syvende og sidst retten til at deltage i et skæbnefællesskab.

2. Denne overbevisning om den "nødvendige og bindende" karakter af disse grundlæggende 
rettigheder giver det indtryk, at EU-borgere er overbevist om, at der allerede eksisterer en 
"de facto-forfatning" for Europa, hvor alle disse rettigheder er knæsat. Endvidere bør disse 
rettigheder efter EU-borgernes mening "holde trit" med fremskridtene inden for de nye 
informationsteknologier (beskyttelse af personlige data), genteknik, sikre bevarelse af 
biosfæren og den biologiske diversitet eller tage hensyn til de nye måder at leve på og 
erkende ligestillingen mellem kønnene og endelig respektere de mangfoldige kulturelle 
forskelle og identiteter i Europa.
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3. Ikke-EU-borgere, der er bosiddende i EU har samme ret som EU-borgere til at indgive 
andragender til Europa-Parlamentet. Især personer, som har opnået asyl i Den Europæiske 
Union, er følsomme i forbindelse med anerkendelse af deres grundlæggende rettigheder, 
idet disse eventuelt overtrædes i deres hjemland. 

4. Dette er et aspekt, som Udvalget for Andragender bør tage hensyn til, når det behandler de 
anmodninger, som er indeholdt i andragender vedrørende grundlæggende rettigheder, der 
indgives til det. Nedenfor gengives de rettigheder, som andragerne oftest påberåber sig 
ved henvendelse til Udvalget for Andragender. Denne liste gør ikke krav på at være 
udtømmende og søger ikke at ordne punkterne efter betydning.

II. Liste over de rettigheder, som oftest påberåbes over for Udvalget for 
Andragender

a) Retten til ligebehandling (ikke-forskelsbehandling)
b) Tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed
c) Respekt for privatlivet (databeskyttelse)
d) Retten til arbejde, lige løn til kvinder og mænd
e) Ret til uddannelse
f) Ret til sundhedsbeskyttelse
g) Ret til beskyttelse af miljø, dyr og natur
h) Forbrugerbeskyttelse
i) Fri bevægelighed og opholdsret
j) Asylret og beskyttelse af mindretal
k) Beskyttelse af den private ejendomsret
l) Beskyttelse af de sociale sikringsordninger

III. Afsluttende betragtninger

1. Udvalget for Andragender mener, at det bør inddrages fuldt ud i udarbejdelsen af dette 
charter, eftersom dets virksomhedsområde berettiger dets interesse i denne retsakt. 
Den grundlæggende borgerlige rettighed, som retten til at afgive andragender udgør, er 
helt klart en af de grundlæggende rettigheder, som EU-borgerne ønsker at udøve og få 
tilkendt bl.a. af medlemsstaterne, EU-institutionerne, i deres egne lande og overalt, 
hvor de rejser hen inden for Unionen og selv uden for denne, takket være diplomatisk 
beskyttelse i udlandet.

2. Endvidere nærer andragerne ingen tvivl om, at disse grundlæggende rettigheders 
"grundlæggende" karakter bør omfatte retlig beskyttelse ved EF-Domstolen og Retten 
i Første Instans, dvs. at der tilkendes andragere mulighed for som enkeltpersoner at 
optræde i EF-Domstolen for at forsvare deres rettigheder.

3. Det udvalg, der skal udarbejde charteret om de grundlæggende rettigheder, skal 
bestræbe sig på i en fælles tekst at definere de rettigheder, der anerkendes som 
grundlæggende i Den Europæiske Union. Når udkastet til betænkning er vedtaget på 
plenarmødet, skal det for Europa-Parlamentets repræsentanter udgøre det mandat, der 
udtrykker det samlede Parlaments holdning.

4. Det skal bemærkes, at to ting er vigtige for udvalget at holde sig for øje under 
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arbejdet:
a) For det første skal der rådes bod på, at bestemmelserne om de grundlæggende 

rettigheder er spredt rundt i traktater, konventioner og protokoller, idet de skal 
samles i én og samme tekst, der ikke kan opdeles, og som for den enkelte borger i 
Unionen skaber maksimal klarhed.

b) Der bør være mulighed for at indbringe disse grundlæggende rettigheder for en 
domstol i medfør af charterets bindende natur  for EU-institutionerne, 
medlemsstaterne og EU-borgerne.

Denne anden meningsudveksling skulle gøre det muligt at tilkendegive vort udvalgs 
forventninger over for det korresponderende udvalg, men også over for Europa-Parlamentets 
delegation til udvalget med ansvar for udarbejdelsen af charteret om de grundlæggende 
rettigheder.

KONKLUSIONER

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Forfatningsspørgsmål, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. der henviser til, at det bør anerkendes, at medlemsstaternes borgere på EU-plan har ret 
til at udøve og forsvare et sæt grundlæggende rettigheder som grundlæggende 
elementer i unionsborgerskab og - gennem de værdier, som de udtrykker, - selve 
Unionens kulturelle identitet,

2. der henviser til, at talrige andragender, som indgives til Europa-Parlamentet, gør det 
muligt at definere den opfattelse, som borgerne har af Unionen og de rettigheder, som 
denne skal beskytte,

3. der henviser til, at EU-borgerne opfatter disse grundlæggende rettigheder som 
evolutionære rettigheder, der skal beskytte dem mod de farer, som kan hidrøre fra de 
nye informationsteknologier, genteknik, miljøforurening osv.,

4. der henviser til, at der bør sikres en maksimal profil i forbindelse med de 
grundlæggende rettigheder, som hver enkelt unionsborger nyder, og at en maksimal 
beskyttelse af disse rettigheder bør sikres gennem forskellige instrumenter lige fra 
retten til at indgive andragender til den enkeltes ret til at anlægge sag ved EF-
Domstolen.
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15. februar 2000

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE 
ANLIGGENDER

til Udvalget om Forfatningsspørgsmål

om Rådets afgørelse om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions 
grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999 – 1999/2064(COS)) (betænkning af Andrew 
Duff/Johannes Voggenhuber) 

Ordfører for udtalelsen: Ieke van den Burg 

PROCEDURE

På mødet den 14. oktober 1999 valgte Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Ieke 
van den Burg til ordfører.

På møder den 30. november 1999 og den  31. januar og 15. februar 2000 behandlede det 
udkastet til udtalelse.

På sidstnævnte møde vedtog det nedenstående konklusioner (for: 24; imod: 1; hverken/eller: 
11).

I afstemningen deltog: Michel Rocard (formand), Winfried Menrad (næstformand), Ieke van 
den Burg (ordfører), Sylviane H. Ainardi, Jan Andersson, María Antonia Avilés Perea, 
Theodorus J.J. Bouwman (for Jillian Evans), Alejandro Cercas Alonso, Luigi Cocilovo, Brian 
Crowley, Elisa Maria Damião, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Ilda Figueiredo, Hélène Flautre, 
Fiorella Ghilardotti, Marie-Hélène Gillig, Richard Howitt (for Helle Thorning-Schmidt), 
Stephen Hughes, Anne Elisabet Jensen (for Massimo Cacciari), Karin Jöns, Piia-Noora Kauppi 
(for Ilkka Suominen), Ioannis Koukiadis, Rodi Kratsa, Arlette Laguiller, Jean Lambert, 
Elizabeth Lynne, Toine Manders (for Daniel G.L.E.G. Ducarme), Thomas Mann, Manuel Pérez 
Álvarez, Bartho Pronk, Herman Schmid, Peter William Skinner, Miet Smet, Gabriele Stauner 
(for Anne-Karin Glase), Ursula Stenzel (for Mario Mantovani), Anne E.M. Van Lancker, 
Barbara Weiler og Sabine Zissener (for James L.C. Provan).

BAGGRUND/GENERELLE BEMÆRKNINGER

1. Da det af Kommissionen nedsatte Vismandsudvalg med Lourdes de Pintasilgo som 
formand i marts 1996 forelagde sin rapport på det første forum om socialpolitik kom 
spørgsmålet om grundlæggende (sociale) rettigheder som et forfatningsmæssigt element 
i Den Europæiske Union endelig på den politiske dagsorden. Vismandsudvalget 
efterlyste anerkendelsen af en række grundlæggende borgerlige og civile rettigheder og 
inkorporeringen - i to faser - af disse rettigheder i Amsterdam-traktaten. På kort sigt 
skulle Den Europæiske Union inkorporere et minimumssæt af centrale grundlæggende 
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rettigheder i traktaten og på mellemlang sigt iværksætte en bred høringsprocedure. En 
sådan bred debat i samfundet skulle opdatere og komplettere listen over borgerlige, 
politiske og sociale rettigheder og pligter, herunder rettigheder, der afspejler den 
teknologiske udvikling, den voksende miljøbevidsthed og demografiske udviklinger. 
Resultatet af debatten skulle være et opdateret rettighedscharter, som skulle 
inkorporeres i EU-traktaten.

2. For at se nærmere på spørgsmålet nedsatte GD V en uafhængig ekspertgruppe med 
professor Simitis som formand. Ekspertgruppens rapport, "Affirming Fundamental 
Rights in the European Union: Time to Act", som offentliggjordes i februar 1999, 
understreger borgerlige og sociale rettigheders udelelighed og efterlyser en integrativ 
indfaldsvinkel i den europæiske debat. Eksperterne foreslår, at hele den europæiske 
menneskerettighedskonvention og protokollerne hertil inkorporeres som et fælles 
europæisk menneskerettighedscharter, og anmoder med hensyn til sociale rettigheder 
om, at der tages særligt hensyn til ILO-konventionerne. Ligesom Vismandsudvalget ser 
Simitis-Gruppen anerkendelsen af grundlæggende rettigheder som en åben proces, der 
i sin første fase bør føre til opstillingen af et sæt rettigheder, der inkorporerer og udvider 
den europæiske menneskerettighedskonvention, hvilket navnlig på baggrund af 
Domstolens og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser i sidste ende 
bør føre til en omformulering af grundlæggende rettigheder, som er tilpasset Den 
Europæiske Unions erfaringer og behov.

3. Amsterdam-traktaten indeholder ikke noget basalt sæt grundlæggende borgerlige og 
sociale rettigheder i form af et menneskerettighedscharter. Kun princippet om lige løn 
til mænd og kvinder er blevet kodificeret i EF-traktatens artikel 141. Endvidere 
bekræfter EU-traktaten udtrykkeligt, at Unionen tillægger grundlæggende sociale 
rettigheder stor betydning (præamblen, fjerde afsnit), uden at der dog i denne 
forbindelse er ændret noget ved de tidligere benyttede henvisninger. Det betyder, at 
EU's engagement i et fællesskabscharter i virkeligheden ikke er særlig stærkt. Endvidere 
forholder det sig også således, at omtalen af grundlæggende sociale rettigheder i både 
EU-traktatens præambel og EF-traktatens artikel 136 sker gennem henvisninger til den 
europæiske socialpagt fra 1961 (Europarådet) og fællesskabspagten fra 1989.

4. EF-traktatens artikel 13 giver Rådet beføjelse til, efter høring af Europa-Parlamentet, at 
træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling. De mulige 
interventionsgrunde anføres udtrykkeligt i artikel 13 og strækker sig fra 
forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse til forskelsbehandling 
på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Endvidere skaber 
bestemmelser såsom EF-traktatens artikel 3, stk. 2, og artikel 141, stk. 4, grundlag for 
at træffe foranstaltninger til opnåelse af reel ligestilling mellem mænd og kvinder, 
herunder positive foranstaltninger. Kommissionen har for nylig vedtaget en meddelelse 
baseret på artikel 13, to retsaktsforslag og et handlingsprogram. Inkorporeringen i 
traktaten af ligebehandling som en grundlæggende rettighed, der kan tjene som en basal 
garanti mod forskelsbehandling af de i artikel 13 omtalte grunde, ville medvirke til at 
skabe et solidere retsgrundlag for beslutnings- og lovgivningsprocessen på dette 
område. 

5. Artikel 136 indeholder en nærmere bestemmelse af de grundlæggende sociale 
rettigheder, der er fastlagt i den europæiske socialpagt og fællesskabspagten. Begge 
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dokumenter ses kun som et grundlag for fællesskabspolitikkerne. Imidlertid udelukker 
artikel 137 udtrykkeligt organisations- og strejkeret samt ret til lockout fra pligten til at 
støtte og supplere medlemsstaternes indsats med henblik på at gennemføre de i artikel 
136 fastlagte socialpolitiske mål. Det betyder, at Den Europæiske Union ikke kan gøre 
noget for at beskytte rettigheder, der traditionelt tilhører den kerne af sociale rettigheder, 
der er blevet bekræftet igen og igen af såvel nationale love som internationale traktater.

6. Det Europæiske Råd i Køln satte ny gang i debatten om grundlæggende rettigheder og 
besluttede, at de skulle konsolideres i et charter, som skulle udarbejdes af et særligt 
organ inden Det Europæiske Råd i december 2000. Navnlig udtalte Rådet, at der ved 
udarbejdelsen af det europæiske charter om grundlæggende rettigheder skulle tages 
hensyn til økonomiske og sociale rettigheder som fastlagt i den europæiske socialpagt 
og i fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og 
sociale rettigheder. Charteret kunne repræsentere en ægte milepæl i opbygningen af et 
Borgernes Europa.

7. Der er også fastlagt grundlæggende sociale og socioøkonomiske rettigheder inden for 
rammerne af adskillige internationale standarder, som er ratificeret og anerkendt af 
mange lande, og som EU's medlemsstater også har forpligtet sig til at overholde, f.eks.:

 Europarådets konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder (1951) 

 Europarådets reviderede europæiske socialpagt (1960/1996)
 fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og 

sociale rettigheder (1989)
 Den Internationale Arbejdsorganisation ILO's centrale konventioner som 

opsummeret og omtalt i den nylige ILO-erklæring om arbejdstagernes 
grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder (1998)

 FN-konventionen om barnets rettigheder (1989)
 FN-konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder 

(1979).

8. Årsagen til, at Den Europæiske Union eksplicit må forpligtes til at respektere 
grundlæggende borgerlige og sociale rettigheder, er den nuværende mangel på balance 
i dens retsgrundlag. Jo flere beføjelser EU får under de tre søjler, jo mere bør det gøres 
klart for Europas borgere, at EU fuldt ud respekterer og garanterer grundlæggende 
rettigheder og standarder. Dette indebærer ikke automatisk en udvidelse af dens 
beføjelser, eftersom disse er defineret ved helt præcise traktatbestemmelser og 
traktatkapitler om de forskellige politikker og begrænset af principperne om 
subsidiaritet og proportionalitet.

9. De grundlæggende rettigheder og friheder, der skal inkorporeres i det europæiske 
retsgrundlag, bør i det mindste være i overensstemmelse med de internationale 
standarder, som de fleste medlemsstater har forpligtet sig til at overholde.

10. EU's tiltrædelse - som en retlig enhed - af disse internationale standarder (efter at der er 
fundet en løsning på de nuværende retlige problemer) ville være én metode til at 
inkorporere grundlæggende rettigheder og de hertil hørende overtrædelses- og 
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klageprocedurer; en anden ville være udtrykkeligt at forpligte EU og dens institutioner 
til at respektere indholdet (herunder den relevante jurisprudens) i disse standarder 
gennem eksplicitte formuleringer og henvisninger i traktaten.

11. Set ud fra synsvinklen om synlighed og gennemsigtighed ville inkorporeringen af et 
veldefineret sæt rettigheder inspireret af de under punkt 8 omhandlede standarder og 
formuleret på grundlag af en bred samfundsdebat som ønsket af Vismandsudvalget 
(Pintasilgo) være en optimal endelig løsning.

12. Grundlæggende sociale - og især socioøkonomiske - rettigheder har ofte karakter af 
påbudsnormer, der forpligter regeringer eller myndigheder på lavere niveauer til at 
fastlægge og gennemføre politikker, der bringer disse rettigheder inden for alle de 
personers rækkevidde, der henhører under deres jurisdiktion. Mens traditionelle 
grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder indebærer en forpligtelse til 
at respektere og beskytte, indebærer disse sociale rettigheder blot forpligtelsen til at 
sikre og fremme. Forpligtelsen til at overholde rettigheder som f.eks. retten til arbejde 
eller til en anstændig bolig kræver således et aktivt handlingsprogram fra 
myndighedernes side og ikke blot passiv varetagelse. På den anden side er det mindre 
let for enkeltpersoner at få medhold i disse rettigheder ved en domstol. 

13. Dog adskiller visse vigtige grundlæggende sociale rettigheder sig ikke væsentligt fra 
andre grundlæggende (individuelle eller kollektive) menneskerettigheder og 
frihedsrettigheder. F.eks. yder de i de centrale ILO-konventioner fastlagte rettigheder 
beskyttelse mod tvangsarbejde, børnearbejde og diskriminering og sikrer 
organisationsretten samt retten til kollektive forhandlinger og til at tage kollektiv aktion. 
De indeholder en forpligtelse til at respektere og beskytte. Disse sociale rettigheder bør 
således give enkeltpersoner eller organisationer fuld adgang til domstolene. 

14. Processen med udarbejdelsen af charteret og den parallelle drøftelse om målene for den 
regeringskonference, hvor der bør træffes afgørelse om at gøre charteret til et vigtigt 
bindende element i den reviderede traktat, bør være åbne og gennemsigtige. Tampere-
mandatet åbner mulighed for høringer og særlige møder; Europa-Parlamentet bør søge 
at være en god vært for europæiske ngo'er og fagforeninger samt andre organisationer, 
der sandsynligvis kan bidrage til drøftelserne, og - sammen med repræsentanterne for 
de nationale parlamenter - fungere som et mellemled i forholdet til den brede 
offentlighed og fremme offentlig debat. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 
medlemmer af Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
og medlemmer af Europarådets Udvalg om Sociale Anliggender, hvis opgave er at 
drøfte, hvorledes der kan undgås overlapninger og komplikationer, og hvilken lære der 
kan drages af erfaringerne fra gennemførelsen af og retspraksis i Europarådets 
procedurer.

KONKLUSIONER

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om 
Forfatningsspørgsmål, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende konklusioner i 
sin betænkning: 
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1. slår til lyd for, at EU som en retlig enhed tiltræder internationale standarder, herunder 
de hertil hørende overtrædelses- og klageprocedurer, og henstiller indtrængende til 
regeringskonferencen at udvide henvisningen til den europæiske 
menneskerettighedskonvention i traktatens artikel 6 med henvisninger til den 
europæiske socialpagt, EU-charteret og de centrale ILO- og FN-konventioner;

2. mener, at grundlæggende menneskerettigheder og sociale rettigheder er udelelige, og 
understreger derfor betydningen af at inkorporere grundlæggende sociale rettigheder i 
den nye EU-traktat med følgende hovedmålsætninger:

 at gøre dem til en betingelse for medlemskab af EU, således som det nu er tilfældet 
med den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder (EU-traktatens artikel 6 og 7)

 at forpligte EU og dens institutioner til at overholde disse rettigheder, ikke kun på 
det socialpolitiske område, men på alle politikområder

 at forpligte EU's medlemsstater til at overholde disse rettigheder ved 
gennemførelsen af EU-lovgivning

 at tilvejebringe et retsgrundlag for initiativer fra EU's og dennes institutioners side
 at give fysiske og juridiske enkeltpersoner og/eller disses organisationer i EU 

mulighed for (direkte eller indirekte via nationale domstole) at indbringe klage til 
De Europæiske Fællesskabers Domstol over krænkelser af disse grundlæggende 
rettigheder fra EU-side (enten fra EU-institutionernes side eller fra 
medlemsstatsside i forbindelse med gennemførelsen af EU-lovgivning)

 at gøre Den Europæiske Unions sociale dimension synlig og øge EU-
institutionernes legitimitet og relevans i offentlighedens øjne som anbefalet i 
Dehaene-rapporten for nylig;

3. mener, at indholdet i de grundlæggende sociale og socioøkonomiske rettigheder bør 
afledes af og baseres på allerede eksisterende internationale standarder, som er 
ratificeret og anerkendt af en lang række lande, og som EU-medlemsstaterne har 
forpligtet sig til at overholde, f.eks.: 

 Europarådets konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder (1951) 

 Europarådets reviderede europæiske socialpagt (1960/1996)
 fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige 

og sociale rettigheder (1989)
 Den Internationale Arbejdsorganisation ILO's centrale konventioner som 

opsummeret og omtalt i den nylige ILO-erklæring om arbejdstagernes 
grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder (1998)

 FN-konventionen om barnets rettigheder (1989)
 FN-konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder 

(1979);

4. anmoder om, at man er tilstrækkelig opmærksom på karakterforskellene mellem 
grundlæggende rettigheder på det sociale og økonomiske område, idet nogle har en mere 
programmatisk karakter og kræver foranstaltninger fra myndighedernes side, men  
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måske ikke er så lette at håndhæve og indbringe for en domstol, mens andre kan 
sammenlignes med og integreres i de traditionelle grundlæggende menneskerettigheder;

5. understreger, at det er nødvendigt at sikre, at ovennævnte internationale standarder 
efterleves, og at det eventuelt vil blive nødvendigt at "opgradere" disse standarder på 
grundlag af ny indsigt og nye udviklinger som anført i Simitis-rapporten og i 
Amsterdam-traktatens artikel 13, der indeholder en udvidelse af grundene til 
bekæmpelse af forskelsbehandling, og at de derfor også eksplicit bør indgå i 
formuleringen af den grundlæggende bestemmelse om ligebehandling; 

6. mener, at den eksplicitte inkorporering af grundlæggende rettigheder i EU-traktaten bør 
ledsages af en ikke-regressionsklausul, som skal sikre, at det er de bedre eller mere 
vidtrækkende bestemmelser i andre medlemsstaters (forfatningsmæssige) lovgivning og 
jurisprudens og i den folkeret og folkeretlige retspraksis, som medlemsstaterne har 
forpligtet sig til at overholde, der først og fremmest vil være gældende;

7. understreger, at det ville være logisk at revidere de traktatbestemmelser (EF-traktatens 
artikel 137, stk. 6), der i øjeblikket udelukker EU-kompetence med hensyn til så 
grundlæggende rettigheder som f.eks. foreningsfrihed;

8. opfordrer konferencen til i charteret at tage hensyn til de såvel indholds- som 
proceduremæssige henstillinger fra Pintasilgo-Vismandsudvalget og Simitis-Gruppen, 
bl.a. henstillingen om at inkorporere retten til en mindsteindkomst, og til, for så vidt 
angår arbejdsmetoden, at iværksætte en bred debat om grundlæggende rettigheder og  
høre civilsamfundet, herunder især ngo'er, og inddrage det i debatten;

9. er imidlertid af den opfattelse, at charteret om grundlæggende rettigheder i 
modsætning til, hvad der henstilles i Simitis-rapporten, også skal overtage indholdet i 
den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 1, hvor tredjelandsborgere 
garanteres de samme grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder som 
signatarstaternes statsborgere, bortset fra rettigheder, der kun tilkommer den enkelte 
stats borgerne, f.eks. aktiv og passiv valgret;

10. kræver, at der under hele processen med udarbejdelsen af charteret finder et godt 
samarbejde sted med Europarådets respektive organer, herunder også de organer, der 
beskæftiger sig med den (reviderede) europæiske socialpagt;

11. understreger behovet for, at det på et senere tidspunkt i forhandlingerne på konferencen 
får lejlighed til at evaluere udviklingen af udkastet til charter om grundlæggende 
rettigheder og til at forelægge en mere detaljeret betænkning indeholdende henstillinger 
vedrørende charterets endelige ordlyd.

12. opfordrer Den Europæiske Union til med udgangspunkt i den internationale 
konvention om barnets rettigheder at indarbejde en henvisning til børns særlige 
rettigheder i sit charter;
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13. mener, at anerkendelsen af sociale rettigheder som værende grundlæggende 
rettigheder -  og følgelig deres optagelse i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder - vil komme til at udgøre den sociale og økonomiske 
dimension af den europæiske opbygning, når først den økonomiske og politiske union 
er blevet gennemført. 
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM RETLIGE ANLIGGENDER OG DET INDRE 
MARKED

til Udvalget om Forfatningsspørgsmål

om Rådets afgørelse om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions 
grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999 – 1999/2064(COS))(betænkning: Andre 
Duff/Johannes Voggenhuber)

Ordfører for udtalelsen: Charlotte Cederschiöld

___________________________________________________________________________

PROCEDURE

På mødet den 30. november 1999 valgte Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre 
Marked Charlotte Cederschiöld til ordfører for udtalelsen.

På møder den 31. januar 2000 og 22. februar 2000 behandlede det udkastet til udtalelse.

På sidstnævnte møde vedtog det nedenstående konklusioner (for: 12; imod: 8; hverken/eller: 
4)/vedtog det enstemmigt nedenstående konklusioner.

Til stede under afstemningen var:  Palacio Vallelersundi (formand), Rothley og Beysen 
(næstformænd), Cederschiöld (ordfører for udtalelsen), Berger, Berend, (for Wuermeling, jf. 
forretningsordenens artikel 153, stk. 2), Boselli, Dehousse, Ferri, Fourtou, Gebhardt, 
Grossetête, Harbour, Hautala, Koukiadis, Lechner, MacCormick, Manders, Mayer, Medina 
Ortega, Oomen-Ruijten, Ripoll i Martínez Bedoya, Speroni, Tajani, Uca, Wallis, Zappalà og 
Zimeray.

KORT BEGRUNDELSE

1. Indledning til det retlige spørgsmål 

I alle medlemsstater tjener de grundlæggende rettigheder hovedsagelig til at beskytte 
enkeltpersoner mod eventuelt misbrug af offentlig myndighed og beskytte det civile samfund.

Grundlæggende rettigheder kan kun anvendes til at afgøre lovligheden af både individuelle 
love og almindelige love, hvis de har rang af forfatningslov

Den praktiske værdi af grundlæggende rettigheder afhænger således at deres juridiske værdi, 
med andre ord af deres placering i normhierarkiet.

Ifølge én mulig klassificering kan der skelnes mellem tre former for grundlæggende 
rettigheder:
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a) "beskyttelsesrettigheder", som beskytter individet mod eventuelt misbrug af offentlig 
myndighed (f.eks. ytringsfrihed) ("status negativus")

b) "politiske rettigheder", som gør det muligt for individet at deltage i udøvelsen af 
offentlig myndighed (f.eks. retten til at deltage i valg) ("status activus")

c) økonomiske rettigheder
d) sociale rettigheder (som er vanskelige at sikre).

Men Den Europæiske Union råder ikke over nogen tekst, som eksplicit indeholder de 
grundlæggende rettigheder, dens borgere har. Siden 1969 har Domstolen udviklet en 
omfattende retspraksis vedrørende grundlæggende rettigheder, som er inspireret af følgende 
principper:

"Grundrettighederne hører til de almindelige retsgrundsætninger, som Domstolen skal 
beskytte. Herved skal Domstolen lægge de forfatningsmæssige traditioner i medlemsstaterne 
til grund, hvorfor foranstaltninger, der er uforenelige med de i disse staters forfatninger 
anerkendte og beskyttede grundrettigheder, ikke kan anerkendes i Fællesskabet. De 
internationale traktater om beskyttelse af menneskerettighederne, som medlemsstaterne har 
været med til at udarbejde, eller som de senere har tiltrådt, kan ligeledes give anvisninger, 
som skal tages i betragtning inden for rammerne af fællesskabsretten."14

Domstolen har behandlet forskellige rettigheder såsom ejendomsretten, retten til privatlivets 
fred, retten til en retfærdig rettergang, ytringsfriheden, ligestillingsprincippet, beskyttelsen af 
familielivet, retten til fri erhvervsudøvelse og mange andre, hovedsagelig proceduremæssige, 
rettigheder.

Man kan beklage, at Domstolens retspraksis kun i sjældne tilfælde har resulteret i effektiv 
beskyttelse. Det betyder, at der er gode grunde til at indføre en mere detaljeret ordning for 
beskyttelse af de grundlæggende rettigheder på EU-plan.

2. Indledning til det politiske problem 

Grundlæggende rettigheder har en symbolsk værdi. Den Europæiske Union ville være den 
første internationale organisation, der anvendte grundlæggende rettigheder på sin interne 
sfære.

Visse indvendinger mod ideen om grundlæggende rettigheder er muligvis baseret på en 
misforståelse. EU vil ikke fortælle medlemsstaterne, hvilke grundlæggende rettigheder de skal 
anvende på deres egen interne sfære. Formålet med grundlæggende rettigheder i EU er at 
kontrollere akter fra dens organer og institutioner, som måtte vise sig at have en excessiv 
karakter, og at kodificere og sikre enkeltpersoners rettigheder inden for EU's jurisdiktion.

Visse nationale forfatningsdomstole som den tyske Bundesverfassungsgericht har nogle 
vanskeligheder med gennemførelsen af visse EU-direktiver, fordi de er i konflikt med 
nationale grundrettigheder. Dette er eksempelvis tilfældet for EU's bananordning, EU's 
direktiv om forbud mod tobaksreklamer og EU's direktiv om æglæggende høner. Hvis tyske 
domstole og myndigheder ikke længere anvender visse dele af EU-retten eller de tyske love til 

14 Sag 44/79, Hauer, punkt 3, Samling 1979, s. 3727.
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gennemførelse af direktiverne, er enheden i EU's retsorden truet.

Den eneste realistiske løsning på dette problem ville være at indføre et højt profileret sæt EU-
grundrettigheder, der ville gøre det muligt at prøve EU-retsakter på europæisk plan, hvorved 
enheden i EU's retsorden kan bevares. Det bør også understreges, hvor vigtigt det er for 
retsstaten og retssikkerheden med procesrettigheder, der kan håndhæves.

Ved siden af dette beskyttelsesaspekt kunne grundlæggende rettigheder bidrage til at udvikle
et unionsborgerskab, der ikke konkurrerer med det nationale statsborgerskab – men blot 
supplerer det på EU-plan. Charteret kunne således bidrage til at udvikle en europæisk 
identitet.
Den kommende udvidelse af EU understreger betydningen af en velfungerende beskyttelse af 
de grundlæggende rettigheder på EU-plan. Det ville være et vigtigt instrument til at sikre, at 
grundrettighederne overholdes fuldt ud i de ny medlemsstater. Det bør understreges, hvor 
vigtigt det er for retsstaten og retssikkerheden med procesrettigheder, der kan håndhæves. 
Indførelsen af en europæisk proceskodeks kunne være et instrument til at sikre 
enkeltpersoners rettigheder på dette område. 

3. Bindende eller ikke-bindende instrument  

Ifølge konklusionerne fra Köln vil Det Europæiske Råd "foreslå Europa-Parlamentet og 
Kommissionen, at de sammen med Rådet højtideligt proklamerer et charter om Den 
Europæiske Unions grundlæggende rettigheder på grundlag af udkastet." [ordførerens 
fremhævelse – o.a.]

På det første møde den 17. december 1999 i det for udarbejdelsen af charteret ansvarlige 
udvalg syntes formandskabet at gå ud fra, at charteret om de grundlæggende rettigheder ikke 
ville blive umiddelbart bindende, men at det skulle udformes, som om det ville blive 
bindende.

Fra et strengt juridisk synspunkt tjener kun et juridisk bindende instrument, som er en del af 
den primære EU-ret (dvs. en ændring af eller protokol til traktaterne), og som kan fortolkes 
og anvendes af Domstolen (justiciabilitet), et formål. Kun på den måde vil det være muligt for 
EU at sikre fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder i alle medlemsstater, inklusive 
de nytilkommende medlemsstater.

Den retlige kontrol med politiske afgørelser er svagere i et system, der er baseret på soft law-
bestemmelser. Den enkelte borger står svagere med hensyn til at bevare og sikre sine 
rettigheder over for myndigheder i et soft law-system.

4. Hvordan vil grundlæggende rettigheder fungere i EU? 

EU er ikke en stat. Og derfor vil indholdet af dens grundlæggende rettigheder og den måde, 
de fungerer på, ikke være det samme som i en stat.

EU-grundrettighedernes vigtigste funktion ville være at beskytte den enkelte mod skadelige 
handlinger udøvet af EU-institutioner og –organer. Sådanne handlinger kunne bestå i 
afgørelser vedrørende enkeltpersoner (f.eks. en støtte, som gives i ét tilfælde, men ikke i et 
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andet hermed identisk tilfælde; en virksomhed dømmes efter en irregulær procedure for at 
have optrådt i modstrid med konkurrencebestemmelserne), forordninger eller direktiver, der 
gælder for et begrænset antal enkeltpersoner eller dem alle (f.eks. en forordning, der 
foreskriver, at visse personlige data skal indsamles), eller fysisk handling (f.eks. en retsstridig 
undersøgelse af en virksomhed foretaget af OLAF-personale; eller Europols oplagring af 
forkerte og skadelige oplysninger vedrørende en enkeltperson).

Hvis en retsakt krænker en EU-grundrettighed, ville Domstolen kunne ophæve  den. Enhver 
person kan indbringe klage over beslutninger og forordninger, hvis de berører ham 
umiddelbart og direkte (EF-traktatens artikel 230). Domstolen ville også under visse 
omstændigheder kunne fastsætte, at der skulle betales en erstatning til ofret for den forvoldte 
skade.

I tilfælde af fysiske handlinger ville Domstolen kunne tilkende ofret skadeserstatning og/eller  
bestemme, at der skal rådes bod på resultaterne af den ulovlige handling (eksempelvis 
oplysninger oplagret af Europol i modstrid med loven), og at de ikke må bruges i andre 
procedurer. De sidstnævnte mekanismer måtte indføres gennem en tilpasning af EF-traktaten.

Hvis charteret skulle give positive rettigheder, skulle EU have de nødvendige beføjelser til at 
effektuere dem.

Alle grundlæggende rettigheder skal ses i relation til EU-beføjelser. F.eks. ville retten til at 
være militærnægter kun være relevant, hvis der var en europæisk hær, der var omfattet af EU-
lovgivning. Det bør bemærkes, at EU's beføjelser udvikler sig dynamisk. Voksende EU-
beføjelser bør således gå hånd i hånd med udviklingen af en hertil svarende beskyttelse af de 
grundlæggende rettigheder.

5. Begrænsninger i de grundlæggende rettigheder

Af hensyn til andre rettighedsindehavere og offentligheden kan grundlæggende rettigheder 
naturligvis ikke være ubegrænsede.

Domstolen har begrænset anvendelsen af dem på følgende måde15:

"Hvad angår ejendomsretten bemærkes, at denne ifølge Domstolens praksis hører til 
fællesskabsrettens almindelige grundsætninger. Den udgør imidlertid ikke nogen absolut 
forrettighed, men skal ses i sammenhæng med sin funktion i samfundet. Udøvelsen af 
ejendomsretten kan derfor underkastes begrænsninger, forudsat disse er i overensstemmelse 
med de formål, som Fællesskabet forfølger i almenhedens interesse, og ikke henset til det 
tilstræbte formål udgør et uforholdsmæssigt og uacceptabelt indgreb, der krænker selve de 
garanterede rettigheders kerne [...]."  [ordførerens fremhævelser - o.a.]

Artikel 8, stk. 2, i den europæiske menneskerettighedskonvention har følgende ordlyd:

"Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt 
det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt af hensyn til den nationale 
sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller 

15 Jf. sag C 293/97, Standley, punkt 54.
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forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og 
frihed."

Retten til at udøve erhvervsvirksomhed er en anden vigtig grundlæggende rettighed. Men 
også her vil det være nødvendigt at tillade visse begrænsninger af hensyn til den offentlige 
sikkerhed, forburgernes økonomiske velfærd osv.

Et andet spørgsmål, der må tages op, er visse nye grundrettigheders forhold til de fire friheder 
og andre i EF-traktaten forankrede rettigheder (f.eks. forsamlingsfrihed (strejke) og fri 
bevægelighed for varer).

6. Gennemførelsesbestemmelser 

Hvis en grundlæggende rettighed ikke blot er af beskyttende art, må den implementeres via 
sekundær ret. EU-lovgivning, der vedtages til gennemførelse af EU-grundrettigheder, skal stå 
i et rimeligt forhold her til, og alle krænkelser af medlemsstaternes eller enkeltpersoners 
rettigheder bør undgås.

7. Tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention – Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols rolle 

I sin udtalelse 2/94 af 28. marts 1996 sagde Domstolen, at EF, således som fællesskabsretten 
så ud for øjeblikket, ikke kunne tiltræde den europæiske menneskerettighedskonvention 
(EMRK), da Fællesskabet ikke havde beføjelser til at lovgive på menneskerettighedsområdet. 
Den vigtigste årsag til denne afgørelse kan have været Domstolens uvilje mod at underkaste 
sig afgørelser fra en domstol, dommere fra de (nuværende) 41 medlemslande i Europarådet 
ville udtale sig i kamre (med 7 dommere) og i et stort kammer (med 17 dommere) om 
legaliteten af EU-foranstaltninger, og hvor der blandt dommerne ville sidde dommere fra 
retssystemer, som i lang tid afveg væsentligt fra EU-medlemsstaternes, som f.eks. Albanien, 
Moldavia, Ukraine og Rusland.

På den anden side gennemfører EF-Domstolen indirekte den europæiske konvention gennem 
generelle lovprincipper.

Allerede i 70'erne henledte EU-Domstolen opmærksomheden på spørgsmålet om 
gennemførelse af menneskerettighederne. Tiden er nu inde til at afgøre, om parallelle 
instanser i samarbejde bedre ville kunne sikre nuværende og fremtidige borgeres rettigheder, 
og til at skabe en paneuropæisk grundrettighedsbeskyttelse.

KONKLUSIONER

Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked opfordrer Udvalget om 
Forfatningsspørgsmål, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

Europa-Parlamentet
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1. understreger nødvendigheden af, at der findes udviklede, kodificerede og garanterede 
rettigheder i EU;

2. understreger, at chartret bør stræbe efter at gøre de eksisterende grundlæggende 
rettigheder mere synlige samt udbygge og styrke rettigheder og ansvar på alle niveauer 
i EU ved at udtrykke den tilgrundliggende fælles etik samt styrke bevidstheden hos 
ledere, regeringer, lovgivere, dommere, advokater og alle andre borgere om de 
rettigheder, de besidder, og om nødvendigheden af at respektere dem;

3. mener, at et charter om grundlæggende rettigheder bør sikre en omfattende og effektiv 
retsbeskyttelse af enkeltpersoner og definerede grupper af enkeltpersoner; er af den 
opfattelse, at anvendelsesområdet for de grundlæggende rettigheder må omfatte alle 
aktiviteter fra EU-institutionernes, -organernes og -agenturernes side, herunder 
aktiviteter henhørende under den anden og tredje søjle, og at chartret bør betragtes 
som et supplement, og ikke en erstatning, til medlemsstaternes eksisterende 
retssystemer og -traditioner (5 ord udgår);
 

4. er af den opfattelse, at det – fra et retligt synspunkt – kun er et bindende charter om 
grundlæggende rettigheder med samme høje juridiske rang som traktaterne har, der 
kan føre til effektiv beskyttelse af de grundlæggende rettigheder;

5. anser det for fundamentalt, at forholdet mellem charteret og de øvrige internationale 
instrumenter til beskyttelse af menneskerettighederne undersøges nærmere; henviser i 
den forbindelse til, at den europæiske socialpagt ikke tillægges samme værdi i 
medlemsstaterne og ikke har samme anvendelsesområde som de rettigheder, der er 
omhandlet i EF-traktatens artikel 137 f.f.; mener endvidere, at man må behandle 
spørgsmålet om indarbejdelse i charteret af bestemmelsen vedrørende den offentlige 
orden, der figurerer i den europæiske menneskerettighedskonvention;

6. understreger, at spørgsmål vedrørende de rettigheder, der er omhandlet i chartret, må 
kunne indbringes for De Europæiske Fællesskabers Domstol, for så vidt som der 
foretages en indgående undersøgelse og vedtages passende retsforskrifter til 
foregribelse af risikoen for, at der skabes mange forskellige og indbyrdes 
modstridende former for retspraksis mellem Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, EF-Domstolen og medlemsstaternes højeste 
forfatningsdomstole;

7. mener, at spørgsmålet om afbalancering af de grundlæggende rettigheder af hensyn til 
offentligheden og andre rettighedsindehavere og spørgsmålet om retsgrundlagene for 
bestemmelserne vedrørende gennemførelsen af de grundlæggende rettigheder kræver 
en meget grundig analyse;

8. mener, at spørgsmålet om anvendelsesområdet for charteret, som skal beskytte enhver 
person, og om, hvilke rettigheder der skal være forbeholdt unionsborgerne, kræver en 
meget grundig analyse; mener endvidere, at spørgsmålet om retsgrundlagene for 
gennemførelsesbestemmelserne vedrørende de grundlæggende rettigheder må tages 
op;

9. mener, at de aktuelle mekanismer for domstolsprøvelse (EF-traktatens artikel 230, 
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232, 234, 235 og 243) bør udvides således, at de sikrer en effektiv beskyttelse af de 
grundlæggende rettigheder i tilfælde af retsstridige fysiske og andre handlinger begået 
af EU-institutioner og –organer eller nationale myndigheder, når de gennemfører EF-
retsakter.

10. er af den opfattelse, at man ud fra et juridisk synspunkt bør stræbe efter at indføre en 
passende beskyttelsesprocedure for enhver anden rettighed, der anerkendes i chartret;

11. opfordrer Rådet (almindelige anliggender) og rådsformandskabet til at sætte charteret 
om grundlæggende rettigheder på dagsordenen for regeringskonferencen;

12. mener, at vedtagelsen af et EU-charter om grundlæggende rettigheder vil bidrage til en 
omfattende fælleseuropæisk beskyttelse af de grundlæggende rettigheder;

13. mener, at De Europæiske Fællesskabers Domstol fortsat må være den højeste 
retsinstans inden for EU's retssystem;

14. anmoder om en undersøgelse af, hvorvidt der kan etableres en form for samarbejde 
mellem De Europæiske Fællesskabers Domstol og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol for at undgå, at der opstår uoverensstemmelser i 
forbindelse med udbygningen af beskyttelsen af grundlæggende rettigheder i Europa;

15. er af den opfattelse, at én ting er at træffe afgørelse om et charter om grundlæggende 
rettigheder og en anden at indarbejde det i traktaten;

16. mener, at charteret om grundlæggende rettigheder kan bidrage til en mere konsekvent 
fortolkning af retsstatsprincippet og fremme den europæiske identitet og 
unionsborgerskabet;

17. mener, at et charterforslag, der fokuserer på de mest grundlæggende rettigheder, som 
kan prøves ved en domstol, vil styrke disse rettigheder i EU;
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28. februar 2000

UDTALELSE FRA UDVALGET OM UDENRIGSANLIGGENDER, 
MENNESKERETTIGHEDER, FÆLLES SIKKERHED OG FORSVARSPOLITIK

til Udvalget om Forfatningsspørgsmål

om Rådets afgørelse om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions 
grundlæggende rettigheder(C5-0058/1999 – 1999/2064(COS)) (betænkning af Duff og 
Voggenhuber)

Ordfører: Catherine Lalumière 

PROCEDURE

På mødet den 23. september 1999 valgte Udvalget om Udenrigsanliggender, 
Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik Catherine Lalumière til ordfører.

På møder den 25. november 1999, 24. januar og 22.-24. februar 2000 behandlede det udkastet 
til udtalelse.

På sidstnævnte møde vedtog det nedenstående konklusioner (for: 36; imod: 2; hverken/eller: 
1).

Til stede under afstemningen var: Gary Titley (mødeformand), Andre Brie, Carlos Carnero 
González (for Emilio Menéndez del Valle), Gérard Caudron (for Sami Naïr), John Walls 
Cushnahan, Giorgos Dimitrakopoulos (for Franco Marini), Juan Manuel Fabra Vallés, 
Giovanni Claudio Fava (for Claudio Martelli), Monica Frassoni (for Daniel Marc Cohn-
Bendit), Michael Gahler, Per Gahrton, Vitalino Gemelli (for Jas Gawronski), Marietta 
Giannakou-Koutsikou, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Magdalene Hoff, Georg 
Jarzembowski (for Ingo Friedrich), Giorgos Katiforis (for Petro Efthymiou), Efstratios 
Korakas, Jan Joost Lagendijk, Cecilia Malmström (for Francesco Rutelli), Pedro Marset 
Campos, Patricia McKenna (for Elisabeth Schroedter), Philippe Morillon, Pasqualina 
Napoletano, Arie M. Oostlander, Jacques F. Poos, Luís Queiró, Lennart Sacrédeus (for 
Gunilla Carlsson), Jannis Sakellariou, Jacques Santer, Pierre Schori, Mariotto Segni (for 
Cristiana Muscardini), Ioannis Souladakis, Hannes Swoboda, Freddy Thielemans, Johan Van 
Hecke, Jan Marinus Wiersma og Matti Wuori.

KORT BEGRUNDELSE

I. Generelle bemærkninger om charterets karakter

Udenrigsudvalget ønsker at gøre opmærksom på følgende:

1. Skal charteret kun omfatte statsborgere i Unionen, jf. Maastricht-traktatens artikel 8, eller 
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omfatte alle personer, der befinder sig på Unionens territorium, hvilket også omfatter 
udlændinge, herunder navnlig indvandrere?

Udenrigsudvalget går klart ind for det andet alternativ, for menneskerettighederne kan 
ikke kun forbeholdes en enkelt personkategori på et givet territorium. Der er dog intet til 
hinder for, at der i charteret kan være forbeholdt et kapitel for statsborgerskabet og for 
unionsborgerne alene; men dette kapitel må kun dreje sig om valgret, retten til fri 
bevægelighed i Unionen, retten til et rejsepas og diplomatisk beskyttelse samt nogle få 
andre rettigheder af samme karakter. Men de virkeligt grundlæggende rettigheder skal 
omfatte alle både statsborgere og ikke-statsborgere.

2. I hvilket omfang skal charteret være bindende?

Der er åbenbart nogen, der ønsker, at charteret blot skal indeholde en politisk erklæring 
med en høj symbolværdi, men uden juridisk virkning.

Derimod har Duff og Voggenhuber, hovedordførere, klart anført, at de foretrækker et 
charter med en ubestridelig retsvirkning. Udenrigsudvalget støtter dette synspunkt. I 
betragtning af de tekster, som allerede foreligger i Europa (navnlig Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention fra Europarådet) og i betragtning af, at Den Europæiske 
Union ønsker at være den region i verden, der er mest krævende på 
menneskerettighedsområdet, er det helt utænkeligt, at man kunne nøjes med en 
deklaratorisk tekst, der intet tilføjer i forhold til det, der allerede findes, men som i 
virkeligheden er et tilbageskridt.

Dette spørgsmål leder naturligvis hen til det næste: forholdet mellem charteret og 
traktaterne. Efter vores opfattelse bør Europa-Parlamentet klart gå ind for en 
inkorporering af charteret i traktaterne. I det mindste bør charterets principper helt klart 
indgå i traktaterne, mens en mere detaljeret opregning kan henvises til et bilag.

3. Hvad angår selve charterets indhold, fastholder Udenrigsudvalget, at det er nødvendigt at 
udarbejde et charter, som ikke konkurrerer med eller endog er i modstrid med de juridiske 
instrumenter, som medlemsstaterne allerede er forpligtet af: f.eks. Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention og Europarådets sociale charter. Det ville være en meget 
dårlig idé, om Unionens charter havde mindre retskraft end de instrumenter, der allerede 
forefindes; det drejer sig om Unionens troværdighed navnlig udadtil. Man må ligeledes 
undgå risikoen for at skabe et modsætningsforhold mellem de forskellige tekster; rent 
bortset fra de interne vanskeligheder, som et sådant modsætningsforhold ville kunne 
skabe, er det klart, at Europas budskab på menneskerettighedsområdet ville blive svækket.

Derfor ønsker Udenrigsudvalget, at man på ny undersøger muligheden for, at Den 
Europæiske Union kunne tiltræde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, 
hvilket ville fremme reglernes ensartethed og en konsekvent retspraksis. For så vidt angår 
de rettigheder, som er dækket af konventionen, ville charteret kunne nøjes med at henvise 
til denne.

4. Hvad angår de kategorier af rettigheder, der skal omfattes at charteret, har udvalget 
behandlet problematikken omkring mindretalsrettigheder, eller mere nøjagtigt for 
personer, der tilhører et mindretal. Ordføreren er af den opfattelse, at dette spørgsmål, i 
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særdeleshed i ansøgerlandene, er af en sådan betydning, at det ville være uforståeligt, om 
det blev udelukket fra charteret. Udvalgets medlemmer er dog af forskellige opfattelser 
om dette; visse mener, at charteret ikke bør behandle dette yderst kontroversielle 
spørgsmål.

5. Det fremtidige charter, uanset om det tager form af en bindende juridisk forpligtelse eller 
ej, vil være en del af Den Europæiske Unions regelsæt. Derfor bør ansøgerlandene deltage 
i udarbejdelsen. Der bør hurtigst muligt tilrettelægges drøftelser med repræsentanter for 
disse lande.

Endvidere er de påtænkte instrumenter af en sådan betydning for konsolideringen af et 
højt menneskerettighedsbeskyttelsesniveau i Europa, at det er næsten utænkeligt, at 
Europarådet ikke bør inddrages som organisation i udarbejdelsesprocessen.

II. Charteret og Unionens forbindelser udadtil

I de mange tekster, der kræver udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions 
grundlæggende rettigheder, kommer man sjældent ind på spørgsmålet om samspillet med 
Unionens forbindelser udadtil eller i givet fald med FUSP. Men disse tilfælde kan 
forekomme, og der bør tages højde herfor, inden charteret vedtages.

1. Hvilken retskraft kan en tekst vedtaget af Den Europæiske Union have i 
tredjelande?

Først for fremmest bør man understrege et ret bemærkelsesværdigt kendetegn ved Den 
Europæiske Union. I Unionstraktaten og derefter Maastricht-traktaten siges det ikke blot, 
at Den Europæiske Union skal respektere menneskerettighederne på eget territorium, men 
at et af målene for Unionens udenrigs- og sikkerhedspolitik er at udvikle og styrke 
demokratiet og retsstatsprincippet samt respekten for menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder. Det er et idealistisk mål, og man må blot ønske, at det 
kan nås. Det er dog noget helt enestående inden for internationale forbindelser, der 
normalt er baseret på styrkeforhold snarere end værdinormer. 

Uanset dette har charteret om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder 
overhovedet ingen retsvirkninger i tredjelande i henhold til den klassiske folkeret! Stater 
kan ikke være bundet af tekster, de ikke har undertegnet (eller ratificeret). Den 
internationale tradition for staters suverænitet udelukker endvidere, at andre lande kan 
afgøre, hvorledes regeringerne skal behandle befolkningerne på deres territorium.

Men vi lever i en omskiftelig periode, hvor staters suverænitet i stigende grad må 
konkurrere med såkaldt universelle principper og en tiltagende ret eller endog pligt til at 
intervenere.

Når det blot drejer sig om at gengive tekster fra De Forenede Nationer (De Forenede 
Nationers charter, Den universelle menneskerettighedserklæring og de forskellige 
protokoller hertil, erklæringen om kvinders rettigheder, erklæringen om børns rettigheder, 
erklæringen om vandrende arbejdstageres rettigheder ...) vil det være muligt at henholde 
sig til disse, selv om talrige signatarstater ikke respekterer dem i praksis.
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Men hvis det europæiske charter går videre – og det burde normalt være tilfældet – vil det 
være vanskeligere at håndhæve disse bestemmelser over for tredjelande. Det er allerede et 
problem i dag uden et unionscharter. Den samme vanskelighed opstår efter vedtagelsen.

Tredjelandenes modstand er ikke blot baseret på juridiske argumenter (en mangel på 
bindende tekster), men også på kulturelle og filosofiske argumenter. Det er det 
sædvanlige spørgsmål om menneskerettighedernes universelle karakter, et spørgsmål der 
vanskeligt kan besvares, hvis man ønsker at anvende en tekst, der som udgangspunkt er 
affattet for et begrænset geografisk område (Den Europæiske Union).

2. Hvilke instrumenter råder Unionen over?

Man kan kun forestille sig, at Den Europæiske Union kan intervenere direkte på grundlag 
af aftalebestemmelser, som er indeholdt i bilaterale aftaler mellem Unionen og de berørte 
lande. Det er tilfældet for demokratiklausulen om menneskerettigheder, som for 
fremtiden indgår i associeringsaftaler, partnerskabsaftaler eller samarbejdsaftaler. Men 
for at håndhæve disse klausuler, må Unionen anvende indirekte instrumenter, som den 
råder over, selv om der ikke findes nogen klausul. Demokratiklausulens praktiske 
rækkevidde er derfor yderst begrænset.

Den Europæiske Union råder over virkemidler, som alle er indirekte pression.

 Økonomisk pression

Da Den Europæiske Union er en rig og mægtig partner, kan den udøve økonomisk 
pression. Dette virkemiddel er dog ikke uden begrænsninger. For det første rammer 
økonomiske sanktioner ofte i højere grad de fattige befolkninger end lederne, hvilket ikke 
var formålet. Endvidere kan Den Europæiske Union have modstridende interesser: en 
økonomiske embargo kan vende sig mod Unionens egne eksportører eller investorer. I så
fald opstår der et modsætningsforhold mellem forsvaret for menneskerettighederne og de 
økonomiske interesser, hvilket ikke altid er lige nemt at styre. Den humanitære bistand 
skal her nævnes specielt. I princippet bør den humanitære bistand ikke være forbundet 
med krav om, at modtagerlandene skal respektere menneskerettighederne. Tværtimod. 
Men det forholder sig sådan, at den humanitære bistand til tider er et virkemiddel for 
dem, der yder den, ligesom regeringen i det land, der modtager bistanden, kan udnytte 
den.

 Diplomatisk og politisk pression

Den Europæiske Union og navnlig Europa-Parlamentet har i vid udstrækning udnyttet 
disse virkemidler på forskellige måder:

 Beslutninger og henstillinger i forbindelse med aktuelle spørgsmål eller spørgsmål af 
væsentlig betydning omkring menneskerettighederne.

 Debatter, høringer om situationen i forskellige lande eller regioner.
 Pression i forbindelse med forhandlinger om aftaler eller bilaterale traktater.
 Pression i forbindelse med forhandlinger om tekster eller multilaterale aftaler i 

internationale fora.
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 Udsendelse af observatører eller forligsmænd.
 Rådet kan ligeledes vedtage af udsende egentlige forhandlere.
 Trussel om militær intervention eller militær sanktion.
 Anvendelse af væbnet magt. Under de seneste konflikter har der været voldsomme 

krænkelser af menneskerettighederne i visse lande, hvilket har nødvendiggjort 
anvendelsen af væbnet magt. Men der har også været betydelige vanskeligheder med 
at anvende disse midler. Indgreb i en suveræn stat rejser juridiske og politiske 
spørgsmål.

3. Er det nødvendigt med en generel politisk ramme for at begrunde Den Europæiske Unions 
tiltag til fordel for menneskerettighederne?

Det fremgår af ovenstående, at Den Europæiske Unions tiltag til fordel for 
menneskerettighederne kan medføre en uoverskuelig mængde anklager og interventioner, 
så menneskerettighedsbegrebet udvandes og troværdigheden svækkes generelt. Den 
Europæiske Union er imidlertid ikke en ikke-statslig organisation. Det er en politisk 
organisation, som forventes at træffe politiske afgørelser og påtage sig et politisk ansvar. 
Det er yderst ønskeligt, om denne organisation tjente de højeste værdinormer, men det 
kræver, at visse krav respekteres herunder:

 En egentlig fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der fastlægger strategier over for de 
vigtigste partnere og fremmer konsekvente tiltag til fordel for menneskerettighederne.

 En klar definition af, hvad man skal forstå ved de grundlæggende rettigheder, som 
vore partnere kan påberåbe sig, hvilket ikke nødvendigvis er sammenfaldende med 
indholdet i Den Europæiske Unions charter, selv om dette kan anvendes som 
vejledende reference. En sådan afklaring gør det muligt at undgå, at Unionen 
behandler sine partnere uensartet og gør forskel efter forgodtbefindende.

 Så nøjagtige oplysninger som muligt om menneskerettighedssituationen hos de berørte 
partnere. Dette indebærer, at Unionen indfører troværdige undersøgelsesprocedurer.

 En fornuftig koordinering mellem de tre institutioner (selv om Europa-Parlamentet 
fortsat bør spille en central rolle) og inden for de enkelte institutioner, for at undgå 
modstridende holdninger. Det samme gælder for Den Europæiske Unions forbindelser 
til Europarådet og OSCE. De europæiske lande kan kun forsvare 
menneskerettighederne i verden, hvis deres holdninger er så ensartede og konsekvente 
som muligt.

 En vilje til ikke at lade sig friste til post-kolonialisme eller imperalisme, således at 
man aldrig kan anklage forsvaret for menneskerettighederne for at være baseret på 
økonomiske motiver eller et ønske om magt.

KONKLUSIONER

Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik 
opfordrer Udvalget om Forfatningsspørgsmål, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

1. understreger, at vedtagelsen af EU-chartret ikke på nogen måde må svække det 
nuværende niveau for beskyttelse af menneskerettighederne inden for Den Europæiske 
Union;
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2. opfordrer i den forbindelse medlemsstaterne til at underskrive og ratificere alle 
konventioner under Europarådet, der omhandler menneskerettigheder;

3. henstiller indtrængende til alle medlemsstater at sikre, at chartret får retlig bindende 
virkning, f.eks. ved at det indgår som bilag til traktaterne med udtrykkelig reference i 
selve traktaterne;

4. mener, at chartret bør finde anvendelse på alle i Den Europæiske Union og ikke 
forbeholdes unionsborgere, selv om et kapitel kan forbeholdes rettigheder i tilknytning 
til det europæiske statsborgerskab;

5. insisterer på, at chartret bør medtage nye begreber inden for 
menneskerettighedsområdet som reaktion på de seneste årtiers hastige forandringer på 
mange områder inden for den menneskelige virksomhed, navnlig i forhold til 
økonomiske, sociale, teknologiske, kulturelle og miljømæssige faktorer;

6. mener, at den moderne opfattelse af de grundlæggende rettigheder også omfatter 
Internet-problematikken, og at  de kræver en løsning på fællesskabsplan og navnlig 
initiativer på internationalt plan for at finde en finansiel ordning;

7. henstiller kraftigt, at de lande, der forhandler om tiltrædelse af Den Europæiske Union 
tilknyttes udarbejdelsesprocessen, og foreslår, at der som en presserende sag 
arrangeres høringer med repræsentanter for disse landes regeringer, parlamenter og 
befolkninger for at sætte dem i stand til ikke blot at tiltræde charteret, men også 
gennemføre det i deres hverdag; under ingen omstændigheder må et ansøgerlands 
deltagelse i arbejdet med henblik på udarbejdelse af charteret føre til forhandlinger om 
særbehandling af det pågældende ansøgerland med hensyn til forpligtelserne til og 
niveauet for beskyttelse af menneskerettighederne, som fastlagt i charteret; 

8. gentager sin støtte til Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske 
menneskerettighedskonvention.


