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PROTOKOLLSIDA

Vid plenarsammanträdet den 13 september 1999 meddelade parlamentets talman att hon hänvisat 
rådets beslut om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen 
till utskottet för konstitutionella frågor som utsetts till ansvarigt utskott och till utskottet för 
utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik, utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, utskottet för rättsliga frågor 
och den inre marknaden samt utskottet för sysselsättning och socialfrågor som utsetts till 
rådgivande utskott (C5-0058/1999 – 1999/2064(COS)).

Vid plenarsammanträdet den 1 mars 2000 tillkännagav talmannen att hon också hänvisat detta 
beslut till utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor och utskottet för 
framställningar som utsetts till rådgivande utskott.

Vid utskottssammanträdet den 22 september 1999 utsåg utskottet för konstitutionella frågor 
Andrew Nicholas Duff och Johannes Voggenhuber till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 23 september, 14 oktober, 8 november, 22 november, 
29 november 1999, 10 januari, 27 januari, 14 februari och 29 februari 2000 behandlade utskottet 
förslaget till betänkande.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet förslaget till resolution med 18 röster för, 
2 röster mot och 4 nedlagda röster.

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

Yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och 
försvarspolitik, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, 
utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden, utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhetsfrågor, utskottet för framställningar samt utskottet för sysselsättning och 
socialfrågor bifogas detta betänkande.

Betänkandet ingavs den 3 mars 2000.

Fristen för ändringsförslag till detta betänkande kommer att anges i förslaget till 
föredragningslista för den sammanträdesperiod vid vilken det skall behandlas.
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FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Europaparlamentets resolution om utarbetandet av  en stadga om grundläggande 
rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999 – 1999/2064(COS))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

- med beaktande av rådets beslut om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter 
i Europeiska unionen (C5-0058/1999),

- med beaktande av sin ställning som företrädare för Europeiska unionens folk,

- med beaktande av att unionen skall stärka skyddet av medlemsstaternas medborgares 
rättigheter och intressen genom att införa ett unionsmedborgarskap (artikel 2 i 
EU-fördraget),

- med beaktande av att unionen skall respektera de grundläggande rättigheterna "såsom de 
följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner" (artikel 6 i 
EU-fördraget),

- med beaktande av ingressen i FN:s stadga och den allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna, antagen av FN:s generalförsamling i resolution 217 A (III) den 
10 december 1948 i Paris,

- med beaktande av sina många initiativ när det gäller grundläggande och medborgerliga 
rättigheter, särskilt sin förklaring om grundläggande rättigheter och friheter av den 
12 april 1989 1,

- med beaktande av sina initiativ till en författning för Europeiska unionen, särskilt sin 
resolution av den 12 december 1990 om de författningsmässiga grundvalarna för 
Europeiska unionen 2 och sin resolution av den 10 februari 1994 om Europeiska unionens 
författning 3,

- med beaktande av Europeiska rådets slutsatser i Köln och i Tammerfors,

- med beaktande av sin resolution av den 16 september 1999 om utarbetandet av stadgan om 
grundläggande rättigheter 4,

- med beaktande av sin resolution av den 27 oktober 1999 5 om Europeiska rådets möte i 
Tammerfors,

- med beaktande av den utomordentliga betydelse som den förestående utvidgningen av 
Europeiska unionen och regeringskonferensen har,

1 EGT C 120, 16.5.1989, s. 51.
2 EGT C 19, 28.1.1991, s. 65.
3 EGT C 61, 28.2.1994, s. 155.
4 EGT C 54, 25.2.2000, s. 93.
5 Protokoll från sammanträdet den 27 oktober 1999, punkt 15.
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- med beaktande av inrättandet av det konvent som skall utarbeta en stadga om 
grundläggande rättigheter i Europeiska unionen, vilket ägde rum den 17 december 1999 i 
Bryssel, 

- med beaktande av artikel 47.1 i arbetsordningen,

- med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena från 
utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik, 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, utskottet 
för rättsliga frågor och den inre marknaden, utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhetsfrågor, utskottet för framställningar samt utskottet för sysselsättning och 
socialfrågor (A5-0064/2000), och av följande skäl:

A. Unionen bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna samt på rättsstatsprincipen (artikel 6 i 
EU-fördraget).

B. Skapandet av en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken (artikel 1 i 
EU-fördraget) och bevarandet och utvecklandet av unionen som ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa (artikel 2 i EU-fördraget) grundar sig på en generell och obegränsad 
respekt för det unika, lika och okränkbara människovärdet.

C. Unionen skall respektera de grundläggande rättigheterna «såsom de garanteras i 
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950, och såsom de följer av 
medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner»(artikel 6 i EU-fördraget).

D. Vissa specifika rättigheter är redan införda i fördragen.

E. De grundläggande fri- och rättigheter samt skyldigheter som är en nödvändig konsekvens 
av erkännandet av människovärdet kräver ett omfattande rättsligt skydd och effektiva 
rättsliga garantier.

F. Unionslagstiftningens företräde och gemenskapsinstitutionernas betydande makt som 
påverkar enskilda medborgare, gör det nödvändigt att stärka skyddet av de grundläggande 
rättigheterna på unionsnivå.

G. Utvecklingen av unionens och europeiska gemenskapens behörigheter, särskilt på det 
känsliga området för inre säkerhet som hänger samman med begränsningarna för 
parlamentarisk och rättslig kontroll på detta område, tydliggör det brådskande behovet av 
en europeisk stadga om grundläggande rättigheter.

H. I Europeiska unionens utveckling får det inte uppstå obalans mellan målet säkerhet och 
frihets- och rättsstatsprinciperna. 
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I. De grundläggande rättigheterna kan begränsas utan att parlamentariskt samtycke, både 
inom ramen för unionsfördraget och gemenskapslagen, trots att detta står i strid med 
medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner.

J. Även då det gäller berättigade fall av inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter 
får deras väsentliga innehåll inte påverkas.

K. De grundläggande sociala rättigheterna bör stärkas och utvecklas på unionsnivå.

L. Unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik med framtida försvarskaraktär måste 
utvecklas i överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna, och den väcker 
dessutom etiska frågor om medborgare i tredje land och om verksamhet som unionens 
företrädare bedriver i utlandet.

M. Genom utvecklingen inom exempelvis biotekniken eller informationstekniken kan nya 
konflikter uppstå när det gäller de grundläggande rättigheterna, vilka bäst kan hanteras 
med hjälp av ett europeiskt samförstånd om de grundläggande rättigheterna.

N. Det finns allvarliga tecken på ökad rasism och främlingsfientlighet.

O. Den mänskliga rättigheten till asyl måste upprätthållas, i enlighet med bestämmelserna i 
Amsterdamfördraget.

P. En stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen bör inte i något större 
avseende än medlemsstaternas befintliga bestämmelser om grundläggande rättigheter 
konkurrera med Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

Q. Unionens anslutning till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, efter de ändringar av EU-fördraget som krävs för detta, skulle 
vara ett viktigt steg i riktning mot att fördjupa skyddet för de grundläggande rättigheterna i 
unionen.

R. Skapandet av en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken är oupplösligen 
förenat med uppgiften att också, förutom de grundläggande rättigheterna, utvidga de 
medborgerliga rättigheterna, det vill säga även de politiska, ekonomiska och sociala 
rättigheter som är förenade med unionsmedborgarskapet.

S. En stadga om grundläggande rättigheter som enbart utgör en proklamation utan 
förpliktelser och som därutöver endast innehåller en uppräkning av befintliga rättigheter 
skulle innebära att medborgarnas berättigade förväntningar blev svikna.

T. Stadgan om grundläggande rättigheter bör ses som en grundläggande del i den nödvändiga 
processen för att förse Europeiska unionen med en författning.

1. Parlamentet välkomnar utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i 
Europeiska unionen som skulle bidra till att definiera en kollektiv uppsättning värden och 
principer och skapa ett gemensamt system för de grundläggande rättigheterna som 
medborgarna kan identifiera sig med och som kan inspirera både EU:s interna politik och 
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EU:s politik gentemot tredje land; välkomnar därför också de framsteg som gjorts i 
sammanhanget sedan Europeiska rådets möte i Tammerfors, särskilt konstitueringen av det 
konvent som inrättats gemensamt av regerings- och statscheferna, Europaparlamentet, 
medlemsstaternas parlament och kommissionen,

2. ger sitt fulla stöd till utarbetandet av Europeiska unionens stadga om grundläggande 
rättigheter och är berett att medverka fullt ut,

3. konstaterar att erkännande och utformning av grundläggande rättigheter och medborgerliga 
rättigheter ursprungligen är en uppgift som tillkommer parlamenten,

4. kräver av sin delegation till det konvent som skall utarbeta stadgan att den med eftertryck 
företräda de krav som framförs i denna resolution,

5. avser att så småningom besluta om antagandet av stadgan genom omröstning i plenum och 
anser det lämpligt att på förhand fastställa sina målsättningar för en stadga om 
grundläggande rättigheter i enlighet med det som bestämts nedan,

6. klargör att det gör sitt slutgiltiga godkännande av stadgan om grundläggande rättigheter i 
Europeiska unionen i hög grad avhängigt av att stadgan

a. fullt ut görs rättsligt bindande genom att den införlivas i EU-fördraget,

b. bara kan ändras genom samma förfarande som användes för att utarbeta den, 
inklusive Europaparlamentets formella rätt att ge sitt samtycke,

c. innehåller en klausul där Europaparlamentets samtycke krävs för varje ändring av de 
grundläggande rättigheterna,

d. innehåller en klausul om att ingen av dess bestämmelser får tolkas restriktivt i 
förhållande till det skydd som garanteras genom artikel 6.2 i EU-fördraget,

e. erkänner de grundläggande rättigheternas odelbarhet genom att stadgans 
tillämpningsområde omfattar alla Europeiska unionens institutioner och organ och all 
dess politik, inklusive andra och tredje pelaren, inom ramen för de befogenheter och 
funktioner som de tilldelats genom fördraget,

f. måste följas av medlemsstaterna då de tillämpar eller överför bestämmelser ur 
gemenskapsrätten,

g. får en nyskapande karaktär genom att den ger människorna i Europeiska unionen 
rättsligt skydd också mot nya hot mot de grundläggande rättigheterna, till exempel 
inom informationstekniken och biotekniken, och förverkligar ett nytt samförstånd om 
de grundläggande rättigheterna, framför allt när det gäller kvinnors jämställdhet med 
män, den allmänna klausulen om icke-diskriminering och miljöskydd,
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7. beslutar att genomföra ett symposium, som syftar till att ge parlamentet 
rekommendationer, och offentliga utfrågningar av företrädare för det civila samhället,

8. kommer att ge starkt stöd till initiativ till en bred offentlig debatt i medlemsstaterna, som 
omfattar arbetsmarknadens parter, frivilligorganisationer och andra företrädare för det 
civila samhället,

9. önskar att man skall erkänna det stöd som det civila samhällets organisationer kan ge till 
utarbetandet av stadgan,

10. föreslår att kandidatländerna ges observatörsstatus i det konvent som skall utarbeta stadgan 
och att det inleds en kontinuerlig diskussion med dem inom ramen för Europakonferensen,

11. understryker att stadgan inte får ersätta eller inverka negativt på medlemsstaternas 
bestämmelser om grundläggande rättigheter,

12. stöder den överenskommelse som man gjort i konventet, det vill säga att utarbeta stadgan 
under antagande av att den vinner full laga kraft,

13. understryker nödvändigheten av att man i stadgan, förutom de rättigheter som fastställs i 
EU-fördraget, införlivar de bestämmelser som är tillämpliga på unionen i de internationella 
konventioner som undertecknats av medlemsstaterna inom ramen för Förenta Nationerna, 
Europarådet, Internationella arbetsorganisationen och Organisationen för säkerhet och 
samarbete i Europa,

14. uppmanar regeringskonferensen

a) att ta upp införandet av stadgan om grundläggande rättigheter i fördraget på sin 
dagordning och att inom ramen för konferensen tillmäta stadgan den utomordentliga 
betydelse för en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, 

b) att ansluta sig till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna för 
att upprätta ett nära samarbete med Europarådet och undvika eventuella konflikter 
och överlappningar med Europeiska gemenskapernas domstol och Europadomstolen 
för de mänskliga rättigheterna,

c) att ge alla personer under sitt skydd tillgång till Europeiska gemenskapernas domstol 
genom att lägga till befintliga mekanismer för rättslig översyn,

15. uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, 
EG-domstolen, Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, regeringskonferensen, 
konventet som skall utarbeta stadgan om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen 
och medlemsstaternas parlament.
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MOTIVERING
Unionens syften

1. Europeiska unionen "bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt på rättsstatsprincipen" 
(artikel 6.1 i EU-fördraget). Den skall främja allmän respekt för och iakttagande av de 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som FN:s generalförsamling slog fast 
1948. Genom att befästa skyldigheten att visa solidaritet, slår EU vakt om 
medborgarnas rätt till fred. Ett av EU:s främsta  politiska och ekonomiska mål är att 
möjliggöra fri rörlighet för personer mellan medlemsstaterna. Diskriminering på grund av 
nationalitet är förbjuden (artikel 12 i EG-fördraget) och EU kan "vidta lämpliga åtgärder 
för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning" (artikel 13 i EG-fördraget).

Brister i det nuvarande systemet med rättigheter

2. Den nuvarande situationen är dock otillfredsställande i minst tre avseenden. För det 
första är EU:s rättighetssystem inkonsekvent i fråga om innehållet, och genomförandet och 
nivån på upprätthållandet av rättigheterna varierar mellan medlemsstaterna. Exempelvis 
har inte alla medlemsstater undertecknat och ratificerat alla protokoll till 
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 
friheterna (nedan kallad Europakonventionen om mänskliga rättigheter) från 1950, trots att 
denna konvention är gemensam för alla medlemsstater. Variationen är ännu större när det 
gäller Europarådets och Internationella arbetsorganisationens konventioner på det 
socialpolitiska området.

3. För det andra skall EU som allmänna principer för gemenskapsrätten respektera 
grundläggande rättigheter såsom de garanteras i Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna och  såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella 
traditioner (artikel 6.2 i EU-fördraget), trots att unionen själv inte är avtalspart i denna 
konvention, vilket medför en egendomlig situation när det gäller förhållandet mellan EU 
och dess medlemsstater. Meningsskiljaktigheter om EU:s befogenheter bör dock inte få 
hindra insatser för att motverka en ytterligare försämring av människorättssituationen i 
Europa. EU behöver en människorättsstrategi för att bekämpa rasism och 
främlingsfientlighet, förbättra behandlingen av flyktingar och avskaffa diskriminering.

4. För det tredje har den europeiska integrationen under femtio år genomgått en kontinuerlig 
men komplicerad utveckling som lett till att förhållandet mellan medborgaren och EU:s 
myndigheter brister i tydlighet och exakthet. Frågan om medborgarnas rättigheter har 
anknytning till frågan om demokratisk legitimitet. Europaparlamentet tror att en 
konsolidering av den ena frågan medför förstärkning av den andra.

Medborgarskap i Europeiska unionen 

5. Behovet av att definiera och garantera respekten för unionsmedborgarnas grundläggande 
rättigheter har fått ett allt större erkännande i de unionsfördrag som är bindande för såväl 
unionens institutioner som dess medlemsstater och i EG-domstolens rättspraxis. 
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Amsterdamfördraget går så långt att det medger indragande av medlemskap i EU för en 
medlemsstat som "allvarligt och ihållande åsidosätter" mänskliga rättigheter (artikel 7 i 
EU-fördraget).

6. I och med Maastrichtfördraget infördes unionsmedborgarskapet, vilket definieras som 
nationellt medborgarskap i en medlemsstat. "Unionsmedborgarskapet skall komplettera 
och inte ersätta det nationella medborgarskapet" (artikel 17.1 i EG-fördraget), men i artikel 
18 ges möjligheter att i framtiden utvidga begreppet unionsmedborgarskap för att 
underlätta fri rörlighet. Detta visar på hur viktig subsidiaritetsprincipen är för utveckling av 
unionsmedborgarskapet.

Subsidiaritet

7. Tillämpningen av subsidiaritetsprincipen på EU-stadgan förhindrar inblandning i 
förbindelserna mellan nationella medborgare och deras eget lands statliga myndigheter i 
frågor som inte rör genomförandet av EU:s lagstiftning och politik. Det är dock svårt att 
göra så tydliga distinktioner inom EU. Att befogenheter och ansvar delas mellan 
EU-institutionerna och medlemsstaternas regeringar är vanligare än att de uteslutande 
tilldelas EU-institutionerna. EU har inte någon rätt till allmänna behörigheter, och alla 
ansträngningar för att upprätta en slutgiltig förteckning över befogenheter i traditionell 
federalistisk bemärkelse kommer sannolikt att vara gagnlösa. 

8. Den federalistiska subsidiaritetsprincipen är inte helt lätt att förena med begreppet 
grundläggande rättigheter. Å ena sidan har de som utarbetar stadgan laglig rätt att beakta 
subsidiaritetsprincipen, men det är även berättigat att hävda att subsidiaritet endast skall 
vara en av de många allmänna principer som styr unionen. Subsidiariteten bör inte 
betraktas som en förhärskande begränsning av EU:s centralmakt och bör inte heller 
upphöjas över sin ställning, så att den blir ett hinder för den grundläggande 
karaktären hos EU:s  rättighetssystem.

Stadgan som ett redskap för reformer

9. Den grundläggande karaktären hos de rättigheter som fastslås i stadgan är avsedd att bli en 
ny drivkraft för EU. I viss mån ändrar införandet av bindande rättigheter den europeiska 
integreringens struktur. Stadgan är ett dynamiskt projekt som kommer att innebära en ny 
definition av maktfördelningen. Stadgan kommer att få konsekvenser för fördelningen av 
befogenheter inom EU. Stadgan är ett redskap för ytterligare politiska reformer i EU.  

10. EU har ännu inte införlivat alla de ändringar som utarbetades vid den senaste översynen av 
fördraget i Amsterdam, i synnerhet när det gäller utvecklingen mot inrättandet av ett 
område med frihet, säkerhet och rättvisa. Men i och med den nära förestående 
utvidgningen av EU och misslyckandet med att i Amsterdam lösa EU:s alla särskilda 
konstitutionella problem,  har en ny regeringskonferens blivit både oundviklig och 
önskvärd. Europaparlamentet bekräftar sin övertygelse om att det ligger i alla nuvarande 
och framtida medborgares intresse att EU nu samlar in, ser över, sammanfattar och på 
ett enkelt och elegant språk skriver ner en uppsättning europeiska grundläggande 
rättigheter i form av en stadga.

11. Det beslut om att utarbeta en stadga om grundläggande rättigheter som fattades av 
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Europeiska rådet i Köln i juni 1999 och som parlamentet välkomnar bör inte betraktas 
som ett försök att undergräva medlemsstaternas nuvarande konstitutionella ordning, 
utan snarare att stärka EU:s identitet. Stadgan kommer att bidra till definitionen av det 
kollektiva arv av värden och rättigheter som förenar européerna och ligger till grund för all 
gemensam politik.

12. EU:s nära förestående utvidgning till länder som har en kortare demokratisk historia än de 
nuvarande medlemsstaterna gör det ännu viktigare att ge EU en starkare profil när det 
gäller demokrati, social rättvisa, miljöfrågor och mänskliga rättigheter. Stadgan 
kommer att göra detta, även om det innebär att den slutgiltiga tröskeln för medlemskap 
höjs. Detta ingår i den process som skall förbereda EU för utvidgningen.

Obligatoriska effekter

13. EU är inte en stat, utan en kraftfull union av stater med maktbefogenheter över människor 
vars rättigheter kräver trovärdigt och fullständigt skydd. Därför insisterar parlamentet på 
att stadgan slutligen skall införlivas med EU-fördraget, så att det blir juridiskt 
bindande för EU:s institutioner och organ. Det finns olika sätt att åstadkomma ett sådant 
införlivande, och de skulle alla få olika rättsliga följder. Parlamentet vill återkomma till 
denna fråga när konventionen och regeringskonferensen börjar göra framsteg.

14. Men vi kan inte se några verkliga fördelar med en stadga om rättigheter som endast 
föreskriver en befintlig uppsättning rättigheter. Vi misstänker rent av att allmänheten kan 
reagera ganska cyniskt på ännu en EU-retorisk text, hur välformulerad och välmenande 
den än är.

15. En icke-bindande stadga skulle inte heller få någon betydelse för tredje land vad  gäller 
dessas förbindelser med EU.

16. En stadga som bara var en icke-bindande förklaring skulle inte heller lyckas upphäva 
en av de nuvarande allvarliga motsägelserna i EU:s konstitutionella utveckling. EU 
skulle hävda grundläggande rättigheter på unionsnivå, trots att den i strid med de 
konstitutionella traditioner i medlemsstaterna som den är förpliktad att upprätthålla inte 
skulle införa några åtföljande rättsmedel. Verklig översyn av rättsväsendet och förmåga att 
kräva upprättelse är en väsentlig del i medlemsstaternas rättighetssystem. Vill vi verkligen 
att EU skall vara mindre än summan av sina medlemmar när det gäller medborgarnas 
rättigheter?

17. Därför föreslår vi, utan att motsätta oss ett slutgiltigt beslut om stadgans rättsliga karaktär, 
att konventet i sitt arbete skall utgå ifrån att stadgan blir bindande.

18. Parlamentet är också angeläget om att garantera så nära samarbete som möjligt mellan 
konventet och regeringskonferensen. En bindande stadga kommer att kräva många 
anpassningar av fördraget och andra reformer på lägre nivå än fördragsnivå

Respekt för gemenskapens regelverk
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19. EU-stadgan får inte begränsa rättigheterna för någon nuvarande medborgare. Den 
får inte heller undergräva Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. 
Tvärtom bör den uttryckligen skydda varje medlemsstats bestämmelser rörande mänskliga 
rättigheter, på det sätt som föreskrivs i artikel 53 i ovannämnda konvention, utan att 
undergräva gemenskapslagstiftningens viktiga allmänna princip om enhetlig tillämpning. 
Stadgan måste leda till maximal rättslig säkerhet i samtliga fall.

Gemenskap eller union?

20. När det gäller avgränsningen mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska unionen, 
har Europeiska rådet föreslagit en unionsstadga. Som tidigare nämnts har ett 
unionsmedborgarskap införts genom bestämmelserna i Fördraget om upprättande av 
Europeiska gemenskapen, och för närvarande fungerar endast Europeiska gemenskapen 
som juridisk person i internationell rätt.

21. När Amsterdamfördraget får verkan och EU får en tydligare internationell framtoning, blir 
avgränsningen mellan de tre pelarna i Maastrichtfördraget mer och mer teoretisk. 
Samverkan mellan de tre vore en naturlig följd om alla berörda parter antog ett mer 
heltäckande och samordnat angreppssätt. Skillnaderna mellan pelarna är i vilket fall som 
helst inte lättförståelig för medborgarna, som otvivelaktigt skulle uppskatta en enda stadga 
med rättigheter som täcker all EU:s verksamhet. Detta gäller även utländska företag som 
verkar inom EU och för vilka stadgan kan få långtgående följdverkningar.

22. Många av de känsligaste frågor som rör grundläggande rättigheter ligger inom andra 
och tredje pelaren. Det är en stor utmaning för EU att på det etiska området genomföra en 
konkret gemensam utrikes- och säkerhetspolitik när det gäller EU-företrädarnas 
uppträdande utomlands och behandlingen av utländska medborgare. Utvecklingen mot en 
gemensam asyl- och invandringspolitik talar för att det uppstår nya lagliga minoriteter 
inom EU. Och de framsteg som görs i polissamarbetet och det rättsliga samarbetet mellan 
medlemsstaterna, såsom inrättandet av Europol och införlivandet av Schengenavtalet i 
Fördraget om Europeiska unionen, kan få ett oerhört inflytande på förbindelserna mellan 
EU:s institutioner och organ å ena sidan och medborgaren å den andra. Vi är också 
medvetna om att regeringskonferensen förmodligen kommer att utöka EU:s befogenheter 
ytterligare för att försvarspolitiken skall omfattas.

23. Europaparlamentet tror att alla grundläggande rättigheter är beroende av varandra och att 
det vore vansinnigt att gå med på att det utvecklas två konkurrerande rättsliga system för 
skydd av grundläggande rättigheter, ett för de frågor som omfattas av EG-fördraget 
(överskridande av yttra gränser, asyl, invandring, civilrättsligt samarbete) och ett för de 
frågor som omfattas av EU-fördraget (straffrättsliga frågor). Trots att medlemsstaterna 
och institutionerna har olika befogenheter beroende på politikområde och rättslig 
grund, är vi övertygade om att stadgan måste omfatta EU:s hela verksamhetsfält. 
Detta innebär att själva unionen måste bli en juridisk person. 

Förbindelserna med Europarådet

24. Det är tydligt att Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna måste ligga till grund 
för stadgan. Europeiska gemenskapens anslutning till konventionen har diskuterats i många 
år. I och med att arbetet med stadgan inleds blir denna diskussion åter aktuell. För att 
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garantera noggrann respekt för Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och 
ändra EU-institutionernas nuvarande egendomliga ställning, anser Europaparlamentet att 
själva unionen bör underteckna och ratificera Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna och alla protokoll till denna konvention. Precis som domstolen har 
föreslagit (yttrande 2/94 ), kräver detta ändringar av fördraget, så att EU blir en 
juridisk person.

25. EU bör inte försöka bli en "medlemsstat'" i Europarådet, utan snarare en "hög 
fördragsslutande part" i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. På så sätt kan 
problemen med dubbel representation och EU:s medverkan i rådet undvikas. 

26. Det förekommer dock berättigade farhågor för att det skulle kunna uppstå konflikter och 
dubbelarbete mellan EG-domstolen i Luxemburg och Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna i Strasbourg (nedan kallad Europadomstolen) om EU blev en hög 
fördragsslutande part i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Enligt artikel 
32.2 i konventionen skall alla tvister om Europadomstolens domsrätt avgöras i denna 
domstol. Artikel 55 i konventionen utesluter andra sätt att lösa tvister, utom vid särskild 
överenskommelse. En sådan överenskommelse skulle kräva att åliggandena i samband med 
undertecknandet av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna anpassades till 
artikel 292 i Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, i vilken 
medlemsstaterna förbinder sig att inte lösa tvister om tolkningen eller tillämpningen av 
detta fördrag på annat sätt än som bestämts genom fördraget. Ett särskilt protokoll skulle 
kunna upprättas för att sköta den tvärgående förbindelsen mellan EG-domstolen och deras 
kolleger i Europadomstolen.

27. Amsterdamfördraget har redan tilldelat EG-domstolen befogenheter i människorättsfrågor 
(artikel 46 i EU-fördraget). EG-domstolen skulle förvisso vara kapabel att utveckla en 
egen rättspraxis i människorättsfrågor, såsom nationella domstolar har gjort. Risken 
för dubbelarbete med Europadomstolen kan minimeras genom att artikel 35.2 b i 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna efterlevs. I denna artikel slås det fast 
att Europadomstolen inte kan ta upp mål till prövning som "som redan prövats av 
domstolen eller redan hänskjutits till internationell undersökning eller reglering i annan 
form och som inte innehåller nya relevanta upplysningar".

28. Europadomstolens uppgift är att behandla fall som rör överträdelser av 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. EG-domstolens uppgift är att 
behandla fall som rör överträdelser av EU-fördragen. Båda domstolarna är suveräna inom 
sitt eget tillämpningsområde. Hittills har båda domstolarna visat ömsesidig respekt för 
varandras domsrätt, och man kan förvänta sig att de fortsätter att följa sunt förnuft i detta 
hänseende. EG-domstolen kommer att kunna acceptera Europadomstolens överhöghet när 
det gäller mänskliga rättigheter på samma sätt som den har accepterat 
Världshandelsorganisationens medling i handelstvister.

29. Eftersom tillämpningen Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna är 
universellt och avser alla enskilda personer, kommer den sannolikt att förbli mindre 
konkret än EU-stadgan. Det är inte bara det att EU-stadgan kommer att få betydelse för 
särskilda kategorier med rättigheter för unionsmedborgare och utländska medborgare 



PE 232.648 14/56 RR\407158SV.doc

SV

bosatta inom EU, utan den kommer sannolikt att ha mer långtgående 
jämställdhetssträvanden och vara mer progressiv i formuleringarna av vissa medborgerliga, 
sociala, miljörelaterade och andra rättigheter. Eftersom EU:s medlemsstater binds samman 
av mycket starkare band än Europarådets medlemmar, måste EU-stadgan få en vidare 
räckvidd än Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Exempelvis föreskriver 
tilläggsprotokoll nr 4 till konventionen rätten att fritt röra sig inom och att lämna de3 stater 
som undertecknat konventionen,  kommer EU-stadgan att försöka ge verkan åt rätten till fri 
rörlighet och bosättning mellan medlemsstaterna 6.

Reformering av domstolen

30. Det faktum att EG-domstolen får behörighet på området mänskliga rättigheter ger 
möjlighet till snabbare och billigare former av domar än de som är möjliga enligt de 
nuvarande förfarandena vid Europadomstolen. Om stadgan skall lyda under EG-
domstolens domsrätt, kommer det att bli nödvändigt att tolka artikel 230 i EG-
fördraget få ett flexiblare sätt, för att förbättra de enskilda unionsmedborgarnas 
tillgång. Det kommer till och med att behövas ändringar av fördraget för att ge 
unionsmedborgaren status som privilegierad målspart: artikel 34 om enskilda klagomål i 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna skulle kunna tjäna som modell. I vilket 
fall som helst blir det nödvändigt att ändra domstolens arbetsmetoder och att öka dess 
resurser för att garantera ett smidigt och snabbt handläggande av fler mål på ett större 
område. 

Tillämpningsområde

31. Enligt den romerska traditionen finns rättigheter bara i kraft av lagar. Det handlar både om 
rättigheter (garantier för frihet), immunitet (erbjudande av skydd), förbud (plikter och 
hinder) och procedurrättigheter (reglering av rättsväsendet). Stadgan kommer att behöva 
åstadkomma konsekvens och ömsesidigt beroende mellan alla dessa typer av rättigheter 
och skyldigheter, och konsekvens mellan EU:s inre och yttre attityd.

32.  Parlamentet vill att stadgan skall vara ambitiös och att den i fördragsform skall innehålla 
moderna grundläggande medborgerliga och sociala rättigheter samt bekräfta redan 
väletablerade rättigheter. Detta innebär inte att EU skall tilldela sig själv nya befogenheter 
direkt i kraft av stadgan. EU:s befogenheter kan trots allt utökas endast genom exakta 
fördragsbestämmelser (som begränsas av tvillingprinciperna om subsidiaritet och 
proportionalitet). Huvudsyftet med stadgan är att för medborgarnas skull slå fast att 
EU fullständigt respekterar och garanterar moderna grundläggande rättigheter på 
de områden där EU har befogenhet att göra detta. Syftet är inte att avhjälpa 
lagstiftningsmässiga brister på vartenda politikområde. Men stadgan kan peka ut vägen 
inför framtida ändringar av fördelningen av befogenheter mellan överstatliga och statliga 
myndigheter. 

33. Till vem riktar sig då stadgan? Allmänt sett kan antingen enskilda personer eller grupper ha 
rättigheter. De kommer att åtnjuta en eller flera av följande tre omfattande uppsättningar 
med rättigheter:

6 Ett annat exempel : medan EU-stadgan troligen kommer att innehålla ett allmänt förbud mot diskriminering på 
grund av kön, behandlas könsdiskriminering i artikel 14 i konventionen endast i relation till de övriga rättigheterna i 
konventionen.
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 mänskliga rättigheter såsom de föreskrivs i internationell lagstiftning med allmän 
tillämpning,

 grundläggande rättigheter som är tillämpliga på alla som omfattas av EU:s 
domsrätt,

 medborgerliga rättigheter som endast omfattar unionsmedborgarna. 

Innehållet i de mänskliga rättigheterna

34. När EU väl har undertecknat Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 
skall stadgan bekräfta de grundläggande rättigheterna i konventionen, i enlighet med 
de föreskrivna förfarandena. De viktigaste villkoren i konventionen är följande 7:

Rätt till livet
Avskaffande av dödsstraffet
Förbud mot tortyr
Förbud mot slaveri och tvångsarbete
Rätt till frihet och säkerhet
Förbud mot diskriminering
Rätt till en rättvis rättegång
Inget straff utan lag
Rätt till ett effektivt rättsmedel
Rätt till överklagande i brottmål
Gottgörelse vid felaktig dom
Rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger
Förbud mot frihetsberövande på grund av skuldförbindelse
Rätt till skydd för privat- och familjeliv
Skydd för egendom
Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet 
Yttrandefrihet
Frihet att delta i sammankomster och föreningsfrihet
Rätt att ingå äktenskap
Likställdhet mellan makar
Rätt till undervisning
Rätt till fria val
Rätt att röra sig fritt
Förbud mot utvisning av medborgare
Förbud mot kollektiv utvisning av utlänningar
Rättssäkerhetsgarantier vid utvisning av utlänningar
Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna
Avvikelse från konventionsförpliktelse vid nödläge
Inskränkningar i utlänningars politiska verksamhet
Förbud mot missbruk av rättigheter
Begränsning av användningen av inskränkningar i rättigheter

7 Rubrikerna i förteckningen lades till den ursprungliga konventionen och de åtföljande protokollen genom 
bestämmelserna i protokoll nr 11 från 1994.
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Skydd för befintliga mänskliga rättigheter

Innehållet i de sociala rättigheterna

35. Redan i juni 1999 föreslog Europeiska rådet i Köln att förutom "rätten till frihet och 
jämlikhet samt de grundläggande procedurrättigheter som garanteras i den 
Europakonventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och som framkommer genom medlemsstaternas gemensamma 
författningstraditioner", skall EU-stadgan även  innehålla "de grundläggande rättigheter 
som endast tillkommer unionens medborgare". Vidare skall "ekonomiska och sociala 
rättigheter beaktas, sådana de ingår i Europeiska sociala stadgan och i gemenskapens 
stadga om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter (artikel 136 i EG-fördraget), 
såvida de inte endast motiverar mål för unionens handlande 8".  

36.  Tvisterna om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen kommer troligen att bli flest inom 
socialpolitiken. Många har exempelvis förespråkat ett fullständigt införlivande av sociala 
och medborgerliga rättigheter. Somliga har förespråkat att särskilda krav på sociala 
framsteg, såsom bra bostäder, skall bli en grundläggande rättighet. Såsom fördraget för 
närvarande ser ut, kan dock en sådan rättighet inte bli en fråga för EU utan endast för 
medlemsstaterna. EU har ännu ingen behörighet i bostadspolitik och kan inte erbjuda 
rättsmedel till bostadslösa. Samma sak gäller arbetslösa, en fråga där EU för närvarande 
endast har befogenheter att uppmuntra till hög sysselsättningsnivå. EU har inga 
befogenheter när det gäller lön, organisationsrätt eller strejkrätt.

37. Parlamentet anser dock att stadgan helt och fullt bör återspegla hur viktig den sociala 
dimensionen är för EU:s verksamhet, och hur central den sociala sammanhållningen är 
för riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Den inre marknadens påverkan på 
socialpolitiken är ännu inte föremål för någon lagstiftning på gemenskapsnivå. 
Jämställdhet mellan könen samt funktionshindrades och barns rättigheter bör särskilt 
betonas. De huvudtexter som man kan stödja sig på är artiklarna 13 och 136 i EG-
fördraget, den europeiska sociala stadgan från 1996 och den gemenskapsstadga om 
arbetstagares grundläggande sociala rättigheter som antogs av Europarådets elva 
medlemsstater i december 1989.

38. I fördraget erkänns det att jämställdheten mellan könen inte är begränsad till 
sysselsättningspolitiken. Artikel 3.2 i EG-fördraget bör utgöra grund för en grundläggande 
individuell medborgerlig rättighet som består i ett allmänt förbud mot diskriminering på 
grund av kön.

39. Liknande allmänna anti-diskrimineringsklausuler bör ingå i fråga om ras, tro, 
funktionshinder, ålder och sexuell läggning.

Övrigt innehåll

40. Följande av EU:s nuvarande befogenheter kan ge upphov till berättigade förslag på 
individuella eller kollektiva rättigheter som bör ingå i stadgan:

8 I ingressen till Fördraget om Europeiska unionen (tredje ledet) bekräftas den "vikt" som EU fäster vid den 
europeiska sociala stadgan som undertecknades i Turin 1961 och vid 1989 års gemenskapsstadga.
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i. förbättring, konsolidering och utveckling av unionsmedborgarskapet,
ii. behandling av medborgare i tredje land,
iii. regionala och etniska minoriteters ställning,
iv. genomförandet av den inre marknaden, inbegripet handelspolitik,
v. genomförandet av den gemensamma penning-, jordbruks-, fiskeri-, transport- och 

miljöpolitiken, 
vi. genomförandet av program för att främja sysselsättning, ekonomisk och social 

sammanhållning, forskning och teknologisk utveckling, yrkesutbildning, 
konsumentskydd, folkhälsoskydd och kultur,

vii. extern stöd och utvecklingssamarbete.

41. Relevanta delar av gemenskapens formella eller informella regelverk omfattar följande:

1) Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring om 
grundläggande rättigheter, 1977.

2) Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring mot 
främlingsfientlighet och rasism, 1979.

3) Europaparlamentets förklaring om grundläggande rättigheter och friheter, 1989.

Parlamentet skulle önska att punkt 3 i De Guchtrapporten ägnas särskild uppmärksamhet.

42. Medlemsstaterna kan vilja upphöja vissa delar av sin gemensamma konstitutionella 
tradition till att ingå i stadgan. Förutom dem som redan ingår i Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, skulle följande internationella fördrag (och dessas 
tilläggsprotokoll) ingå:

4) Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheter, 1948.
5) FN-konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (genocide), 

1948.
6) FN-konventionen angående flyktingars rättsliga ställning, 1951.
7) FN-konventionen angående statslösa personers rättsliga ställning, 1954.
8) FN:s internationella konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, 

1965. 
9) FN: s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 

1966.
10) FN: s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, 1966.
11) FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, 1979.
12) FN-konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning, 1984.
13) FN-konventionen om barnets rättigheter, 1989.
14) FN:s principsamling för behandling av fångar, 1990. 
15) FN-stadgan för en internationell brottsmålsdomstol, 1998.
16) Europeiska konventionen om migrerande arbetstagares rättsställning, 1977.
17) Europeiska konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av 

personuppgifter, 1981.
18) Europeiska konventionen till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning, 1987.
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19) Europarådets europeiska stadga för regionala språk och minoritetsspråk, 1992.
20) Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter, 1995.
21) Europarådets konvention om utövande av barns rättigheter, 1996.
22) Europarådets tilläggsprotokoll till konventionen om skydd av mänskliga rättigheter 

och den mänskliga värdigheten med avseende på biologiska och medicinska 
tillämpningar, om förbud av kloning av mänskliga varelser, 1998

23) Unescos allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, 1997
24) ILO-konventionen angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, 1948.
25) ILO-konventionen angående tillämpning av principerna för organisationsrätten och 

den kollektiva förhandlingsrätten, 1949.
26) ILO-konventionen om främjande av sysselsättning och skydd mot arbetslöshet, 1988
27) ILO:s förklaring om grundläggande principer för och rättigheter i arbetslivet, 1988.
28) OSSE:s Parisstadga för ett nytt Europa, 1990.

Ändringar och undantag

43. Att författa konstitutioner är vanligtvis lättare än att sedan ändra dem. 
Regeringskonferensen kommer att behöva anta bestämmelser om översyn av stadgan. 
Parlamentet har välkomnat idén om konventet där arbetet skulle kunna ske på ett bättre sätt 
än under regeringskonferensen. Vi stödjer - och till och med insisterar på - att detta arbete 
utförs igen för att komplettera eller begränsa stadgan i framtiden.

Likaledes kommer kommissionen eller rådet inte att ha rätt att göra några undantag från 
stadgan utan parlamentets tillåtelse.

44. Om konventet skulle författa en stadga i enlighet med dessa riktlinjer skulle det på ett 
djupgående sätt bidra till EU:s konstitutionalisering. Medborgarna, kandidatländerna och 
omvärlden i stort skulle få en klarare bild av EU:s mål. Begreppet "folkens Europa" skulle 
omvandlas från en retorisk formulering till politisk realitet.
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Avvikande mening
från Georges Berthu (Gruppen Unionen för nationernas Europa)

I beslutet från rådet i Köln, som ledde till att en stadga om grundläggande rättigheter i 
Europeiska unionen utarbetades, fastställdes endast att man skulle ha som mål att samla de 
rättigheter som finns på unionsnivå och göra dem mera kända. Olyckligtvis kunde detta beslut, 
som var dåligt förberett, tvetydigt och till och med motsägelsefullt till vissa delar, endast leda till 
en förvanskning, och det var kanske inte ens möjligt att det skulle bli något annat.

I Duff-Voggenhubers betänkande hittar vi det första exemplet. De vill att stadgan skall vara 
"innovativ till sin karaktär" och att flera nya rättigheter skall läggas till. De vill ge den en 
autonom europeisk status, med parlamentets samtycke (eftersom rådet i Köln redan "glömde" de 
nationella parlamentens roll då stadgan kungjordes). Slutligen vill de att stadgan skall vara 
bindande och att domstolen skall övervaka tillämpningen av stadgan.

Enligt det här betänkandet kommer vi att införa en detaljerad, bindande och enhetlig stadga för 
hela Europa och införa stränga normer för olika folk när det gäller definitionen av deras 
rättigheter. Detta skulle framför allt leda till att inget folk skulle kunna ändra sina rättigheter utan 
de fjorton andras samtycke. Det skulle vara en hämmande bestämmelse som inte skulle vara 
överensstämmande med det europeiska sinnelaget och de europeiska intressena.

I ett nationernas Europa däremot skall varje nationell demokrati själv definiera vad den avser 
med sina medborgares rättigheter, i enlighet med sin kultur och sin utvecklingsprocess. Detta 
Europa behöver inte stränga rättsliga bestämmelser. I detta Europa krävs en respekt för de 
nationella demokratierna, och för de enskilda folkens identitet. Det är ett Europa som behöver 
frihet och mångfald.

Det är därför som vi föreslår att det skall läggas fram en gemensam deklaration som bekräftar de 
viktigaste värdena i de europeiska länderna. Vi föreslår också att det skall läggas fram en stadga 
som fastställer regler som kan styra förbindelserna mellan nationella demokratier, för att 
säkerställa en ömsesidig respekt. Detta är andemeningen i det förslag som Georges Berthu lagt 
fram vid det organ som skall utarbeta stadgan för de grundläggande rättigheterna.
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7 december 1999

YTTRANDE
(artikel 162 i arbetsordningen)

till utskottet för konstitutionella frågor

om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999 
– 1999/2064(COS) 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Elena Ornella Paciotti

ÄRENDETS GÅNG

Vid utskottssammanträdet den 29 juli 1999 utsåg utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor Elena Ornella Paciotti till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 22 november och den 6 december 1999 behandlade utskottet 
förslaget till yttrande.

Vid det sistnämnda sammanträdet antog utskottet nedanstående slutsatser med 18 röster för, 
8 röster mot och 2 nedlagda röster.

Följande var närvarande vid omröstningen: Watson (ordförande), Evans (vice ordförande), 
Paciotti (föredragande), von Bötticher, Boumediene-Thiery, Cashman, Cederschiöld, Cerdeira 
Morterero (suppleant för Sousa Pinto), Ceyhun, Coelho, Deprez, Di Lello Finuoli, Dupuis 
(suppleant för Vanhecke i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), Giannakou-Koutsikou 
(suppleant för Ferri), Hazan (suppleant för Vattimo), Karamanou, Kessler, Krivine (suppleant för 
Frahm), Lehne (suppleant för Hannan), Ludford, Nassauer, Newton Dunn (suppleant för 
Kirkhope), Oostlander (suppleant för Klamt), Pirker, Schmid, Sörensen, Swiebel, Sylla, Turco 
(suppleant för Cappato), Van Lancker (suppleant för Terron i Cusì) och Wiebenga.

Principer och kriterier för utarbetandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna

Det har producerats ett mycket omfattande material om mänskliga rättigheter i EU, och de 
rättsliga och juridiska frågorna är ganska komplicerade. Men Europaparlamentet bör ändå så 
snart som möjligt göra ett första, principiellt ställningstagande eftersom parlamentet, efter 
Europeiska rådets beslut i Tammerfors att tillsätta ett organ som skall utarbeta ett utkast till 
stadga, har utsett 16 företrädare och då även måste ge dessa några riktlinjer att hålla sig till.

Följande bör påpekas:

- Europaparlamentet har flera gånger föreslagit att en förklaring om de grundläggande 
rättigheterna skall antas och ingå som en del i en EU-författning (se resolutionerna av 
den 12 april 1989 respektive den 10 februari 1994).
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- I de senaste resolutionerna har parlamentet välkomnat "det beslut som fattades vid 
Europeiska rådet i Köln om att utarbeta ett förslag till Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna före Europeiska rådet i december 2000" (resolution av den 
16 september 1999) och med anledning av slutsatserna från Europeiska rådet i Tammerfors 
välkomnat "beslutet om sammansättning och arbetssätt för det organ som skall utarbeta 
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna". Parlamentet uttalade samtidigt att det 
"kommer att delta helhjärtat i detta arbete" (resolution av den 27 oktober 1999).

Innehållet i stadgan bör vara en särskild uppgift för utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Diskussionen bör föras parallellt med arbetet med 
utkastet till stadga och bidra till att definiera de rättigheter som tas med i stadgan.

Tills vidare skulle man kunna föreslå parlamentet att anta en resolution av allmän karaktär där 
det framgår vilka grundteman som bör vara vägledande när det gäller att komma fram till vilka 
grundläggande rättigheter som skall tas med i stadgan. En sådan resolution kan bli en första 
lösning på de minst kontroversiella problemen.

Avsikten är inte att skapa någon ny författningsrätt som skall vara hierarkiskt överordnad 
medlemsstaternas författningar, utan att

- stärka skyddet för de grundläggande rättigheterna i förhållande till EU:s nya uppgifter och 
behörigheter, särskilt när det gäller den successiva uppbyggnaden av ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa, som inspirerats av principerna om frihet, jämlikhet, solidaritet, 
säkerhet och respekt för olikheter,

- bidra till att ringa in ett antal principer som kan identifiera EU som en gemenskap av 
medborgare som har ett antal gemensamma värden och inspirera EU:s politik både internt 
och gentemot tredje land.

Det finns anledning att påminna om de värden och principer - frihet, demokrati och 
rättsstatsprincipen - som redan är gemensamma inom EU och som karakteriserar denna del av 
Europa. Det är i kraft av dessa principer som vi har byggt upp ett område med ekonomisk frihet 
och en solidarisk organisation mellan medlemsstaterna, vilket först och främst har säkrat freden 
efter de krig som härjade under seklets första hälft. Att Europeiska unionen har byggts upp kring 
de gemensamma värdena demokrati och rättsstat har inneburit mer än enbart en garanti för fred. 
Det har skapat ett system som kan garantera fred också i framtiden. I denna mening skulle man 
kunna säga att EU:s medborgare har erövrat rätten till fred.

Mot denna bakgrund är det ingen tvekan om att det i stadgan måste anges dels vilka rättigheter 
EU:s medborgare har, dels vilka grundläggande rättigheter Europeiska unionen vill tillerkänna 
samtliga människor.

Det är det organ som inrättades i Tammerfors som skall komma fram till vilka rättigheter som 
skall ingå, men parlamentet kan redan nu påminna om att det inte gäller att hitta på något nytt, 
utan att försöka få fram det som redan kan erkännas som grundläggande principer och rättigheter 
i de europeiska ländernas gemensamma rättskultur. Dessa principer och rättigheter skall hämtas i 
internationella överenskommelser som är bindande för medlemsstaterna och i gemensamma 
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författningstraditioner, så att man på grundval av gemensamma mål kan söka efter en identitet i 
en kulturell tillhörighet i stället för en etnisk eller territoriell tillhörighet. Detta är andemeningen 
i nedanstående slutsatser, som utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor vill lägga fram för det ansvariga utskottet.

Obs.: De viktigaste internationella överenskommelser som nämns här har redan ratificerats av 
samtliga medlemsstater, med följande undantag: Luxemburg har ännu inte ratificerat 
ILO:s konvention nr 111 om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning. 
Belgien och Frankrike har inte undertecknat, och Grekland, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal och Sverige har inte ratificerat Europarådets konvention nr 126 om skydd för 
nationella minoritetsgrupper. Stadgan för den internationella brottmålsdomstolen har 
hittills endast ratificerats av Italien.

SLUTSATSER

När parlamentet utser sina företrädare till det organ som skall utarbeta utkastet till stadga om de 
grundläggande rättigheterna bör parlamentet samtidigt ange vilka principer och kriterier som 
skall vara vägledande för detta arbete. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor rekommenderar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande principer och kriterier i sitt resolutionsförslag:

1. Arbetet med att utforma Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
bör ha två syften:

a) Att fastställa vilka principer och garantier som bör vara vägledande för 
uppbyggnaden av Europeiska unionen som "ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa" (artikel 2 fjärde strecksatsen i EU-fördraget) och därmed för uppbyggnaden 
av EU som ett system inspirerat av principerna i författningstexterna (artikel 6 första 
stycket i EU-fördraget).

b) Att bidra till att definiera en kollektiv uppsättning värden och principer och skapa ett 
gemensamt system för de grundläggande rättigheterna som medborgarna kan 
identifiera sig med och som kan inspirera både EU:s interna politik och EU:s politik 
gentemot tredje land.

2. I detta sammanhang är det mycket viktigt att påpeka att EU bygger på principerna om 
frihet, demokrati, rättsstat, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, att EU i kraft av dessa principer kan organisera ett solidariskt samarbete mellan 
medlemsstaterna och dess invånare och att EU i kraft av dessa principer uttryckligen har 
garanterat sina invånare rätten till fred.

3. Det är lika viktigt att man bland de grundläggande rättigheter som erkänns av EU anger 
både sådana som tillkommer medborgarna (till exempel politiska rättigheter och rätten till 
diplomatiskt skydd) och sådana som tillkommer dem som är bosatta i EU, likaväl som 
sådana som tillkommer alla människor, unionsmedborgarnas rättigheter, rättigheter som 
tillkommer dem som är bosatta i EU och alla människors rättigheter, i övertygelsen om att 
alla människor har samma universella värde.

4. De grundläggande rättigheter som erkänns av EU bör hämtas från följande källor:
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a) De rättigheter som följer av fördragen, och de lagar som härrör från dessa, från den 
traditionella fria rörligheten till principen om icke-diskriminering, från de sociala och 
politiska rättigheterna till rätten till skydd för personuppgifter.

b) De rättigheter som uttryckligen nämns i fördragen och tilläggsprotokollen, i första 
hand de rättigheter som garanteras av Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt när det gäller 
rättsligt skydd.

c) De rättigheter som följer av medlemsstaternas gemensamma författningstraditioner, 
eftersom dessa enligt den metod som tillämpas av domstolen är allmänna principer 
för EU-rätten.

d) De rättigheter som erkänns i internationella överenskommelser som undertecknats av 
medlemsstaterna, inte minst inom ramen för de organisationer som staterna tillhör, 
bland annat följande:

FN

- Konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (FN, 9 december 1948)
- Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna (FN, 10 december 1948)
- Konvention angående flyktingars rättsliga ställning (FN, 28 juli 1951 med påföljande 

protokoll från 1967)
- Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (FN, 1965)
- Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (FN, 1966)
- Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (FN, 1966)
- Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (FN, 1979)
- Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning (FN, 1984)
- Konvention om barnets rättigheter (FN, 1989)
- Grundläggande principer för behandling av fångar (FN, 1990)
- Romstadgan om den internationella brottmålsdomstolen (FN, 1998)

Europarådet

- Europeisk social stadga (Europarådet, 1961 med efterföljande protokoll)
- Europeisk konvention till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning (Europarådet, 1987)
- Ramkonvention om skydd för nationella minoritetsgrupper (Europarådet 1995, med 

efterföljande protokoll)

Unesco

- Allmän förklaring om mänskliga gener och de mänskliga rättigheterna (Unesco, 1997)
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ILO

- Konvention angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten (nr 87, 1948)
- Konvention angående tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva 

förhandlingsrätten (nr 98, 1949)
- (utgår)
- Förklaring om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (ILO 1988)

5. Det är viktigt att stadgan införlivas i fördraget och att införandet av stadgan åtföljs av 
nödvändiga ändringar i internationella fördrag och konventioner, så att

- stadgan verkligen blir bindande för unionens institutioner och organ och ger en 
inriktning åt dess politik, och att

- alla fysiska och juridiska personer som befinner sig i unionen kan kräva respekt för 
grundläggande rättigheter som unionen har erkänt.
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15 december 1999

YTTRANDE
(artikel 162 i arbetsordningen)

till utskottet för konstitutionella frågor

om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999 
- 1999/2064(COS)

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Föredragande: Joke Swiebel

ÄRENDETS GÅNG

Vid utskottssammanträdet den 21 september 1999 utsåg utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhetsfrågor Joke Swiebel till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 24 november och den 14 december 1999 behandlade utskottet 
förslaget till yttrande.

Vid det sistnämnda sammanträdet antog utskottet nedanstående slutsatser med 19 röster för, 
12 röster mot och 1 nedlagd röst.

Följande var närvarande vid omröstningen: Maj Britt Theorin (ordförande), Marianne Eriksson 
(vice ordförande), Anne E.M. Van Lancker (vice ordförande), Jillian Evans (vice ordförande), 
Joke Swiebel (föredragande), Danielle Auroi (suppleant för Patsy Sörensen), 
María Antonia Avilés Perea, Maria Berger (suppleant för Fiorella Ghilardotti), Lissy Gröner, 
Cristina Gutiérrez Cortines (suppleant för Carlos Costa Neves i enlighet med artikel 153.2 i 
arbetsordningen), Heidi Anneli Hautala, Ruth Hieronymi (suppleant för Emilia Franziska Müller 
i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), Anna Karamanou, Christa Klaß, 
Eija-Riitta Anneli Korhola (suppleant för Marielle de Sarnez i enlighet med artikel 153.2 i 
arbetsordningen), Rodi Kratsa, Astrid Lulling, Eryl Margaret McNally, Thomas Mann, 
Maria Martens, Pasqualina Napoletano (suppleant för Helena Torres Marques), 
Elena Ornella Paciotti, Elly Plooij-van Gorsel (suppleant för Lone Dybkjær), Christa Prets, 
María Rodríguez Ramos, Olle Schmidt (suppleant för Marieke Sanders-ten Holte), Miet Smet, 
Margie Sudre, Nicole Thomas-Mauro, Elena Valenciano Martínez-Orozco och Sabine Zissener.

ALLMÄNNA KOMMENTARER

Utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen: ett antal allmänna 
principer ut genusperspektiv

Europaparlamentet skall bemyndiga sin delegation till det organ som håller på att inrättas i syfte 
att utarbeta ett utkast till en stadga om grundläggande rättigheter. Många invecklade frågor av 
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både politisk och rättslig art måste besvaras. Inom ramen för arbetet i utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhetsfrågor, bör följande principer beaktas:

1. Kvinnors jämställdhet i Europa har sedan sjuttiotalet understötts oerhört mycket av de 
rättsligt bindande instrument som utvecklats på gemenskapsnivå. Även om den symboliska 
politiken i högtidliga förklaringar och resolutioner inte är obetydlig kan verklig 
jämställdhet endast stödjas av bindande instrument. Kvinnor i egenskap av en politiskt 
betydelsefull grupp gemenskapsmedborgare kommer inte att låta sig nöjas av fler tomma 
ord. I diskussionen om den planerade stadgans rättsliga karaktär och hur omfattande dess 
tillämpning skall vara, är det viktigt att komma ihåg att folket i Europa, kvinnor och män, 
som vill veta vilka rättigheter det handlar om och förstå deras praktiska innebörd. 

2. Bestämmelserna i EU-lagstiftningen om likabehandling av kvinnor och män är accepterade 
som en del av gemenskapens regelverk. De är förankrade i den inre marknaden vilket 
förklarar deras restriktioner vad gäller arbetsmarknaden. I en stadga om grundläggande 
rättigheter kan en sådan begränsning av könsdiskrimineringsklausulens omfattning inte 
längre rättfärdigas. Rätten till likabehandling utan åtskillnad mellan könen bör utvidgas till 
alla relevanta områden i samhället. Den nya artikeln om integrering av 
jämställdhetsaspekter i artikel 3.2 i EG-fördraget 9 pekar också i denna riktning.

3. En sådan utvidgning av könsdiskrimineringsklausulen borde inte bli svår för 
medlemsstaterna att acceptera eftersom de har infört sådana klausuler i sina nationella 
författningar och/eller lagstiftningar samt/eller har accepterat sådana klausuler genom att 
de ratificerat relevanta FN-konventioner (Internationella konventionen om medborgerliga 
och politiska rättigheter, ICCPR, artikel 26 10 och FN:s konvention om avskaffandet av all 
slags diskriminering av kvinnor, CEDAW, artikel 2 11).

4. Vad angår de befogenheter som utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 
har, finns det ett allvarligt problem med en anslutning av EU till Konventionen angående 

9 "I all verksamhet som avses i denna artikel skall gemenskapen syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan 
kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem."
10 "Alla personer är lika inför lagen och har rätt till samma skydd av lagen utan åtskillnad av något slag. I detta 
avseende skall lagen förbjuda all åtskillnad och garantera envar ett likvärdigt och effektivt skydd mot varje 
åtskillnad på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social 
härkomst, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt."
11 "Konventionsstaterna fördömer diskriminering av kvinnor i alla dess former, är eniga om att på lämpligt sätt och 
utan dröjsmål inrikta sin politik på att avskaffa diskriminering av kvinnor och åtar sig i detta syfte att
a) införa principen om jämställdhet mellan män och kvinnor i sina nationella grundlagar eller andra lämpliga 

författningar, om så inte redan skett, och säkerställa att denna princip genomförs i praktiken genom 
författningar och andra lämpliga hjälpmedel;

b) vidta lämpliga lagstiftnings- och andra åtgärder, vid behov innefattande påföljder, som förbjuder all 
diskriminering av kvinnor;

c) skapa rättsligt skydd för kvinnors rättigheter på samma grunder som för män och att genom behöriga nationella 
domstolar och andra offentliga institutioner säkerställa ett effektivt skydd för kvinnor mot varje diskriminerande 
handling;

d) avstå från varje diskriminerande handling eller förfarande mot kvinnor och säkerställa att myndigheter och 
offentliga institutioner handlar i överenskommelse med denna skyldighet;

e) vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor från enskilda personers, organisationers 
eller företags sida;

f) vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att ändra eller upphäva gällande lagar och förordningar, 
sedvänjor eller bruk som innebär diskriminering av kvinnor;

g) upphäva alla nationella straffbestämmelser som innebär diskriminering av kvinnor."
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skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (ECHR), något som 
har diskuterats som en möjlig alternativ strategi till upprättandet av den nya EU-stadgan 
om grundläggande rättigheter. I artikel 14 12 i ECHR avfärdas inte könsdiskriminering 
direkt utan man hänför sig bara till könsdiskriminering i relation till andra rättigheter som 
konventionen omfattar. Europeiska rådet har ännu inte avslutat sitt arbete med att utarbeta 
ett tilläggsprotokoll till konventionen med en allmän klausul mot diskriminering. Bortsett 
från andra problem med en sådan anslutning skulle denna, ur perspektivet likhet mellan 
könen, endast delvis skapa en lösning.

5. Stor uppmärksamhet måste ägnas åt frågan om aktiva åtgärder. Den könsneutrala 
formulering som det stadgats om i Amsterdamfördraget (artikel 141.4 i EG-fördraget 13) 
kommer att behöva omprövas eftersom den motsäger den politiska viljan att stärka 
kvinnors ställning såsom uttryckt i EU-politiken om att främja jämställdheten mellan 
kvinnor och män (artiklarna 2 och 3 i EG-fördraget). Teorierna och de politiska 
diskussionerna på gemenskapsnivå har nått mycket längre. I artikel 4.1 i FN:s konvention 
om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) föreskrivs att tillfälliga 
särskilda åtgärder i syfte att påskynda skapandet av jämlikhet mellan män och kvinnor 
inte skall anses som diskriminering, men samtidigt avfärdas ett bibehållande av icke 
jämlika eller separata normer. Den ökande mängden internationell litteratur och 
rättsvetenskap om kvinnors mänskliga rättigheter måste uppmärksammas mer, i synnerhet 
rekommendationerna och slutsatserna från CEDAW-kommittén.

6. Diskriminering på grund av sexuell läggning (eller sexuella preferenser) har en särskild 
anknytning till könsdiskriminering. Båda fenomenen är förankrade i en vision om ett 
samhälle där män och kvinnor måste spela fasta och kompletterande roller och där uttryck 
för personliga val utöver de givna upplevs som ett hot. Kvinnors frigörelse är inte möjlig 
om inte denna ordning ändras. Därför måste man, om man ser till stadgan om 
grundläggande rättigheter ur ett jämställdhetsperspektiv, inbegripa rättigheten till lika 
behandling utan åtskillnad på grund av sexuell läggning. 

7. Alla föreställningar om att kvinnors mänskliga rättigheter borde ingå under rubriker som 
"särskilda" rättigheter eller rättigheter för "vissa grupper" bör strängt avfärdas. Kvinnor är 
ingen majoritet eller särskild slags människor, för att inte tala om något släkte som måste 
skyddas som sådant. Kvinnors rättigheter är en fullvärdig del av de universella mänskliga 
rättigheterna. Denna princip bör inte bara erkännas på internationell nivå 
(FN:s världskonferens om mänskliga rättigheter i Wien 1993 och FN:s fjärde 
världskonferens om kvinnor i Peking 1995) utan också inom EU.

8. Integrering av jämställdhetsaspekter på området för grundläggande rättigheter skulle också 
innebära en kritisk granskning av vissa koncept i föregående utkast till texter, resolutioner 
och så vidare. Vissa klart föråldrade begrepp måste moderniseras. Detta gäller i synnerhet 

12 "Åtnjutandet av de fri- och rättigheter, som angivas i denna konvention, skall tryggas utan åtskillnad av något 
slag, såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social 
härkomst, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt."
13 I syfte att i praktiken säkerställa full jämställdhet i arbetslivet mellan kvinnor och män får principen om 
likabehandling inte hindra en medlemsstat från att behålla eller besluta om åtgärder som rör särskilda förmåner för 
att göra det lättare för det underrepresenterade könet att bedriva en yrkesverksamhet eller för att förebygga eller 
kompensera nackdelar i yrkeskarriären.
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klausuler om de så kallade familjerättigheterna; mänskliga rättigheter är individuella och 
gäller inte institutioner. Vidare har olika familjemedlemmar ofta olika intressen och 
maktförhållanden inom familjen kan avgöra utgången. Likaså måste texter som begränsar 
innebörden av "arbete" till avlönad sysselsättning omarbetas till att, där det behövs, 
omfatta obetalt arbete. Fällan med "löner för hushållsarbete" måste dock undvikas.

SLUTSATSER

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor uppmanar utskottet för konstitutionella 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande slutsatser i sitt betänkande:

1. Stadgan om grundläggande rättigheter bör inbegripa en allmän klausul mot 
könsdiskriminering som är obligatorisk och som kan åberopas i EG-domstolen av enskilda 
medborgare och människor som är bosatta i EU. 

2. Så länge Konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna inte inbegriper en allmän klausul mot könsdiskriminering 
kommer denna fråga inte att kunna lösas genom att EU ansluter sig till konventionen.

3. En klausul mot könsdiskriminering och en bestämmelse om aktiva åtgärder är två sidor av 
samma mynt. Båda måste ses ur det politiska perspektivet för förstärkning av kvinnors 
ställning, en sedan länge prioriterad fråga inom EU.

4. Kvinnors rättigheter är inte "särskilda" rättigheter utan en fullvärdig del av de universella 
mänskliga rättigheterna. I detta fall bör uppmärksamhet ägnas även åt rätten till fysisk 
integritet, som inte på ett tillfredsställande sätt garanterats i den allmänna förklaringen om 
mänskliga rättigheter.

5. Stadgan om grundläggande rättigheter bör inbegripa en klausul mot diskriminering på 
grund av sexuell läggning.

6. Den växande mängden internationell litteratur och rättsvetenskap om kvinnors mänskliga 
rättigheter måste uppmärksammas mer, i synnerhet slutsatserna och rekommendationerna 
från CEDAW-kommittén.

7. Att integrera jämställdhetsaspekter i processen med utarbetandet av stadgan skulle bland 
annat innebära att koncept i "andra" delar av texten kritiskt måste granskas. 
Familjerättigheter som sådana existerar inte utan endast kvinnors, mäns och barns enskilda 
rättigheter.
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Janelly Fourtou till föredragande.
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Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Vitalino Gemelli (ordförande), Proinsias 
De Rossa, (vice ordförande), Janelly Fourtou, (föredragande), Laura González Álvarez, Jean 
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KORTFATTAD MOTIVERING

I. Framställningar till Europaparlamentet och grundläggande rättigheter

1. "Jag är europeisk medborgare och har därmed rättigheter som ingen kan neka eller frånta 
mig utan att du, EU, ingriper." Detta budskap går att läsa mellan raderna i många av de 
framställningar som medborgarna inger till Europaparlamentet när de hävdar att deras 
rättigheter har kränkts. Framställarna visar prov på en fast och osviklig övertygelse om att 
de har en uppsättning rättigheter som antingen är nyförvärvade eller ingår i kulturarvet och 
som i sin rikedom och mångfald motsvarar en uppsättning värden som de alla delar. Att 
vara unionsmedborgare innebär för européerna en definitiv rättighet att uppgå i en 
ödesgemenskap.

2. Denna nödvändiga övertygelse om grundläggande rättigheter ger intryck av att 
Europamedborgaren upplever att Europa redan nu har en "fysisk konstitution" som 
omfattar alla dessa rättigheter. Rättigheterna bör enligt medborgarnas åsikt "hålla jämn 
takt" med framstegen inom informationsteknik (skydd av personuppgifter) och 
manipulation av levande organismer (genteknik) samt garantera att biosfären och den 
biologiska mångfalden bevaras, och de bör återspegla nya livsstilar, jämställdhet mellan 
könen och den rika kulturella mångfalden i Europa.

3. De tredjelandsmedborgare som är bosatta inom EU har liksom unionsmedborgarna rätt att 
inge framställningar till Europaparlamentet. För de personer som har fått asyl i EU är 
erkännandet av grundläggande rättigheter en särskilt känslig och viktig fråga, eftersom 
dessa rättigheter kan kränkas i deras hemländer.  

4. Här finns en utgångspunkt för diskussion som utskottet för framställningar ställs inför vid 
behandlingen av framställningarna och som det vill uppmärksamma parlamentet på. Nedan 
följer en uppräkning av de rättigheter som oftast åberopas i framställningarna. Det är inte 
någon uttömmande förteckning och ordningsföljden följer ingen strikt gradering av hur 
viktiga rättigheterna är.

II. Förteckning över de rättigheter som oftast åberopas i framställningarna

a) Rätten till lika behandling (icke-diskriminering).

b) Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

c) Respekt för privatlivet (uppgiftsskydd).

d) Rätten till arbete och lika lön för båda könen.

e) Rätten till utbildning.

f) Rätten till hälsoskydd.

g) Rätten till skydd av miljö, djur och växtlighet.

h) Konsumentskydd.
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i) Fri rörlighet och uppehållsrätt.

j) Rätten till asyl och skydd av minoriteter.

k) Garantier för individuell äganderätt.

l) Skydd av systemen för social trygghet.

III. Slutliga anmärkningar

1. Utskottet för framställningar anser sig ha fulla befogenheter i utarbetandet av denna stadga, 
eftersom dess behörighetsområde motiverar intresset för detta dokument. Den 
grundläggande medborgerliga rättighet som rätten att inge framställningar utgör, ingår 
naturligtvis bland de grundläggande rättigheter som Europamedborgarna vill utöva och 
som de vill att medlemsstaterna och gemenskapsinstitutionerna erkänner både där de 
enskilda medborgarna bor, på andra platser inom EU dit de reser och även utanför EU, 
genom det diplomatiska skyddet i utlandet.

2. För framställarna råder det inget tvivel om att dessa grundläggande rättigheters 
"grundläggande" karaktär bör motsvaras av ett rättsligt skydd i EU:s domstolar, det vill 
säga att medborgaren skall få rätten att som enskild person föra sin talan och försvara sina 
rättigheter i EG-domstolen erkänd.

3. Arbetsgruppen för stadgan om grundläggande rättigheter bör ägna sig åt att i en enda text 
räkna upp de rättigheter som erkänns som grundläggande inom EU. Förslaget till 
betänkande skall när det antagits vid ett plenarsammanträde ge företrädarna för 
Europaparlamentet mandat att förmedla hela parlamentets åsikter.

4. Man kan konstatera att två viktiga punkter bör vara riktmärken för arbetsgruppens arbete:

a) För det första bör alla bestämmelser rörande grundläggande rättigheter i fördrag, 
konventioner och protokoll spridas och räknas upp i en enda, odelbar text och bli 
maximalt tillgängliga för alla unionsmedborgare.

b) För det andra bör dessa grundläggande rättigheter föras till en domsrätt, i kraft av att 
stadgan är bindande för gemenskapsinstitutionerna, medlemsstaterna och 
unionsmedborgarna.

Den andra diskussionen bör göra det möjligt att definiera de förväntningar vårt utskott har på det 
behöriga utskottet och parlamentets delegation för utarbetandet av stadgan om grundläggande 
rättigheter.

SLUTSATSER

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för framställningar att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Medborgarna i medlemsstaterna bör tillerkännas rätten att på gemenskapsnivå utöva och 
förespråka en uppsättning grundläggande rättigheter, både på grund av att dessa rättigheter 
är viktiga faktorer i Europamedborgarskapet och på grund av de värden, liksom EU:s 
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själva kulturella identitet, som de ger uttryck för.

2. De många framställningar som inges till Europaparlamentet gör det möjligt att se hur 
medborgarna uppfattar EU och de rättigheter som EU skall skydda.

3. Europamedborgarna ser dessa grundläggande rättigheter som utvecklingsbara och anser att 
de måste skyddas från de risker som bland annat ny informationsteknik, genmanipulation 
och miljöförstörelse kan medföra.

4. De grundläggande rättigheter som alla unionsmedborgare åtnjuter bör ges maximal 
synlighet, och ett maximalt skydd av dessa rättigheter bör garanteras på olika sätt, från 
rätten att inge framställningar till rätten att som enskild person väcka talan i EG-domstolen.
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KORTFATTAD MOTIVERING

1. När de vises kommitté, utsedd av kommissionen och ledd av Lourdes de Pintasilgo, i 
mars 1996 lade fram sin rapport vid det första socialpolitiska forumet fick debatten om 
grundläggande (sociala) rättigheter som ett konstitutionellt inslag i Europeiska unionen till 
slut en given plats på den politiska dagordningen. Kommittén pläderade för en 
tvåstegsstrategi där ett antal grundläggande medborgerliga och sociala rättigheter skulle 
erkännas och införlivas i Amsterdamfördraget. På kort sikt skulle Europeiska unionen i 
fördraget inbegripa en minimiuppsättning av grundläggande rättigheter och på medellång 
sikt inleda ett brett samrådsförfarande. Genom denna breda samhällsdebatt skulle man 
uppdatera och komplettera listan över medborgerliga, politiska och sociala rättigheter och 
skyldigheter, däribland rättigheter som hänger samman med tekniska förändringar, ökad 
miljömedvetenhet och demografisk utveckling. Debatten skulle utmynna i en uppdaterad 
"rättighetsförklaring" som skulle införlivas i EU-fördraget.

2. För att kunna se närmare på frågan skapade DG V en oberoende expertgrupp under ledning 
av professor Simitis. I expertgruppens rapport "Att befästa de grundläggande fri- och 
rättigheterna i Europeiska unionen: Dags att agera", som offentliggjordes i februari 1999, 
betonas att medborgerliga och sociala rättigheter är oskiljaktiga och man förespråkar ett 
integrerande förhållningssätt i den europeiska debatten. Experterna föreslår att hela 
Europakonventionen om mänskliga rättigheter med tillhörande protokoll införlivas som en 
"gemensam europeisk fri- och rättighetsstadga" och beträffande de sociala rättigheterna 
begär man att särskild uppmärksamhet ägnas åt ILO:s konventioner. I likhet med de vises 
kommitté ser Simitis-gruppen erkännandet av de grundläggande rättigheterna som en 
öppen process som i första etappen bör leda till att en uppsättning rättigheter tas upp på en 
lista, varvid rättigheterna i den europeiska konventionen tas med och utvidgas, vilket – inte 
minst mot bakgrund av de beslut som fattats av EG-domstolen och Europadomstolen för 
mänskliga rättigheter - i slutledet bör leda till en omformulering av de grundläggande 
rättigheterna där en anpassning görs till gjorda erfarenheter och Europeiska unionens 
behov.

3. I Amsterdamfördraget finns inte någon uppsättning av grundläggande medborgerliga och 
sociala rättigheter i form av en rättighetsförklaring. Endast principen om lika lön för män 
och kvinnor har formulerats i artikel 141 i EG-fördraget. I fördraget befästs dessutom 
uttryckligen unionens skyldighet att beakta de grundläggande sociala rättigheterna 
(fjärde stycket i ingressen) utan att man därmed ändrar tidigare godkända referenssystem. 
Detta betyder att EU:s skyldighet att följa gemenskapsstadgan i själva verket är föga 
bindande. I både ingressen till och artikel 136 i EG-fördraget finns det dessutom en 
hänvisning till de grundläggande sociala rättigheterna i form av ett omnämnande av 1961 
års europeiska sociala stadga (Europarådet) och gemenskapens stadga från 1989.

4. I artikel 13 i EG-fördraget får rådet makt att efter samråd med Europaparlamentet vidta 
lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering. De grunder för ingripanden som är 
möjliga anges tydligt i artikel 13 och varierar från diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung till diskriminering på grund av religion, övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning. Artiklar som 3.2 och 141.4 i EG-fördraget tillhandahåller 
dessutom grunderna för åtgärder avsedda att i praktiken uppnå full jämställdhet mellan 
män och kvinnor, däribland aktiva åtgärder. Europeiska kommissionen har nyligen antagit 
ett meddelande på grundval av artikel 13, två förslag till lagstiftning och ett 
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åtgärdsprogram. Att inbegripa jämställdhet som en grundläggande rättighet i fördraget för 
att därmed få en grundläggande garanti mot diskriminering på grund av de orsaker som 
anges i artikel 13 skulle bidra till att skapa en bättre rättslig grund för besluts- och 
lagstiftningsförfaranden på området.

5. I artikel 136 befästs de grundläggande sociala rättigheterna såsom definierade i Europeiska 
sociala stadgan och gemenskapsstadgan. Båda dokumenten betraktas enbart som en grund 
för gemenskapens politik. I artikel 137 utesluts dock uttryckligen föreningsrätten, 
strejkrätten och rätten till lockout från bestämmelsen om att understödja och komplettera 
medlemsstaternas verksamhet för att verkställa den socialpolitik som anges i artikel 136. 
Detta betyder att Europeiska unionen inte kan agera för att skydda rättigheter som 
traditionellt ingår i de grundläggande sociala rättigheterna och som bekräftas gång på gång 
i såväl nationell lagstiftning som internationella avtal.

6. Vid Europeiska rådets möte i Köln tog man åter upp debatten om grundläggande 
rättigheter och beslutade att de skulle sammanföras i en stadga som skulle utarbetas av ett 
särskilt organ före Europeiska rådets möte i december 2000. Rådet angav särskilt att man 
vid utformningen av stadgan om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen särskilt 
skulle uppmärksamma de ekonomiska och sociala rättigheter som ingår i Europeiska 
sociala stadgan och i gemenskapens stadga om arbetstagares sociala rättigheter. EU-
stadgan kan utgöra en verklig milstolpe i skapandet av ett medborgarnas Europa.

7. Grundläggande sociala och socioekonomiska rättigheter har också formulerats genom 
åtskilliga ratificerade och allmänt erkända internationella normer, vilka EU:s 
medlemsstater åtagit sig att följa, däribland

- Europarådets europeiska konvention om skydd av de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna (1951),

- Europarådets omarbetade Europeiska sociala stadga (1960/1996),
- Gemenskapens stadga om arbetstagares sociala rättigheter (1989),
- Internationella arbetstagarorganisationens (ILO:s) centrala konventioner, 

sammanfattade och refererade i ILO:s nya deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetet (1998),

- FN:s konvention om barnets rättigheter (1989),
- FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979).

8. Anledningen till att Europeiska unionen uttryckligen skall åläggas att respektera de 
grundläggande medborgerliga och sociala rättigheterna är den obalans som för närvarande 
råder i det rättsliga systemet. Ju mer befogenheter EU får genom de tre pelarna, desto mer 
bör den klargöra för sina medborgare att EU fullt ut respekterar och garanterar 
grundläggande rättigheter och normer. Detta betyder inte automatiskt att man skall utvidga 
dess befogenheter såsom de definierats genom exakta bestämmelser och politiska avsnitt i 
fördraget och begränsats med hjälp av principerna om subsidiaritet och proportionalitet.

9. De grundläggande rättigheter och friheter som skall ingå i EU:s rättsliga system bör 
åtminstone överensstämma med de internationella normer som flertalet medlemsstater är 
skyldiga att följa.
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10. Ett sätt att införliva de grundläggande rättigheterna och tillhörande förfarandena vid 
överträdelser och anmälningar skulle vara att ansluta EU som juridisk person till dessa 
internationella normer (efter att ha löst de nuvarande juridiska problemen); ett annat sätt 
vore att uttryckligen ålägga EU och dess institutioner att följa innehållet (inklusive aktuell 
rättspraxis) i dessa normer genom en entydig formulering och hänvisning i fördraget.

11. Utifrån ett synlighets- och öppenhetsperspektiv skulle det bästa slutresultatet vara att en väl 
definierad uppsättning rättigheter, i samma anda som normerna i punkt 8, och utformad på 
grundval av en bred samhällsdebatt i enlighet med förslaget från de vises kommitté 
(Pintasilgo), införlivas.

12. Grundläggande sociala, och i synnerhet socioekonomiska, rättigheter liknar ofta tvingande 
instruktioner som ålägger regeringar eller myndigheter på lägre nivå att utarbeta och 
genomföra politiska beslut som skall närma rättigheterna till de personer som lyder under 
deras rättsområde. Medan klassiska grundläggande rättigheter och friheter innebär en 
skyldighet att respektera och skydda omfattar dessa sociala rättigheter enbart skyldigheten 
att garantera och främja. Skyldigheten att respektera till exempel rätten till arbete eller 
dräglig bostad gör därför att myndigheterna måste skapa ett aktivt åtgärdsprogram, och inte 
enbart passivt förvalta rättigheterna. Å andra sidan är det svårare för enskilda individer att 
hävda sådana rättigheter inför domstol.

13. Några viktiga grundläggande rättigheter är dock inte av annan karaktär än andra 
grundläggande (individuella eller kollektiva) mänskliga rättigheter och friheter. De 
rättigheter som ingår i ILO:s grundläggande konventioner skyddar till exempel mot 
tvångsarbete, barnarbete och diskriminering, samt garanterar rätten att bilda 
fackföreningar, förhandla kollektivt och tillgripa olika former av kollektiva åtgärder. De 
innehåller en skyldighet att respektera och skydda. Dessa sociala rättigheter bör därför ge 
enskilda personer eller organisationer fullt tillträde till domstolarna.

14. Processen med att utforma stadgan och den parallella diskussionen om syftet med den 
regeringskonferens som borde fatta beslut om att göra stadgan till ett bärande och bindande 
inslag i det ändrade fördraget, bör vara öppen och tydlig. Från Tammerfors finns beslut om 
att hålla utfrågningar och specialmöten; Europaparlamentet borde försöka stå som värd för 
europeiska icke-statliga organisationer och fackföreningar samt andra organisationer som 
kan tänkas medverka i debatten samt – tillsammans med företrädare för de nationella 
parlamenten – fungera som länk till allmänheten och stimulera till offentlig debatt. En 
arbetsgrupp bestående av ledamöter från utskottet för sysselsättning och sociala frågor vid 
Europaparlamentet och kommittén med ansvar för sociala frågor vid Europarådet har 
skapats för att diskutera hur man undviker överlappningar och komplikationer och hur man 
kan utnyttja erfarenheterna av genomföranden och jurisdiktion i Europarådets arbete.

SLUTSATSER

Utskottet för sysselsättning och socialfrågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande slutsatser i sitt resolutionsförslag

1. förordar samtidigt att EU i egenskap av juridisk person ansluter sig till internationella 
normer, däribland förfaranden i samband med överträdelser och anmälningar, och 
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uppmanar regeringskonferensen att utöver hänvisningen till Europakonventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i artikel 6 tillfoga 
hänvisningar till Europeiska sociala stadgan, gemenskapens stadga och ILO:s och FN:s 
centrala konventioner,

2. anser att grundläggande mänskliga och sociala rättigheter är oskiljaktiga och betonar därför 
vikten av att man införlivar grundläggande sociala rättigheter i det nya EU-fördraget, med 
främsta målsättning

- att göra dem till ett villkor för medlemskap i EU på samma sätt som nu är fallet med 
hänvisningen till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna i artiklarna 6 och 7 i EU-fördraget,

- att ålägga EU och dess institutioner att efterleva dessa rättigheter, inte bara i sociala 
stadgan, utan inom alla politiska områden,

- att ålägga EU:s medlemsstater att efterleva dessa rättigheter vid verkställandet av 
EU:s lagstiftning,

- att tillhandahålla en rättslig grund för initiativ från EU och dess institutioner,
- att ge enskilda personer (reella och juridiska) och/eller deras organisationer i EU 

(direkt eller indirekt via nationell domstol) rätt att till EG-domstolen anmäla 
EU-överträdelser (antingen gjorda av EU-institutionerna eller medlemsstaterna vid 
verkställandet av EU:s lagstiftning) av dessa grundläggande rättigheter, 

- att göra den sociala dimensionen i Europeiska unionen synlig och förbättra 
EU-institutionernas legitimitet och betydelse för allmänheten såsom nyligen Dehaene 
nyligen rekommenderade i ett betänkande,

3. anser att innehållet i uppsättningen med grundläggande sociala och socioekonomiska 
rättigheter bör härledas från och grundas på redan befintliga ratificerade och erkända 
internationella normer vilka EU:s medlemsstater åtagit sig att följa, som

- Europarådets europeiska konvention om skydd av de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna (1951),

- Europarådets omarbetade Europeiska sociala stadga (1960/1996),
- Gemenskapens stadga om arbetstagares sociala rättigheter (1989),
- Internationella arbetstagarorganisationens (ILO:s) centrala konventioner, 

sammanfattade och refererade i ILO:s nya deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetet (1998),

- FN:s konvention om barnets rättigheter (1989),
- FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979),

4. betonar att de grundläggande och sociala rättigheternas mångfald och skillnader måste 
uppmärksammas; vissa har en mer programmatisk karaktär och kräver åtgärder från 
myndigheternas sida men kan vara mindre lätta att genomdriva och rättsligt pröva, andra 
kan jämföras och införlivas med de traditionella mänskliga rättigheterna, 

5. betonar att det är nödvändigt att uppfylla sådana normer och att dessa normer kan behöva 
"uppgraderas" på grundval av ny kunskap och ny utveckling, i enlighet med Simitis rapport 
och artikel 13 i Amsterdamfördraget som omfattar en utvidgning av de grunder på vilka 
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diskriminering bör bekämpas, och därför också uttryckligen bör inbegripas i utformningen 
av bestämmelsen om grundläggande lika behandling,

6. anser att ett uttryckligt införlivande av de grundläggande rättigheterna i EU-fördraget bör 
kompletteras med en klausul som garanterar att om det finns bättre eller mer omfattande 
bestämmelser i andra medlemsstaters (grund-)lagstiftning och rättspraxis och i 
internationell rätt och jurisdiktion, och som medlemsstaterna är skyldiga att följa, skall 
dessa gälla,

7. betonar att det skulle vara logiskt att se över de nuvarande fördragsbestämmelserna 
(artikel 137.6 i EG-fördraget) som uttryckligen utesluter någon EU-behörighet för en sådan 
grundläggande rättighet som föreningsfrihet,

8. uppmanar konventet att vid utarbetande av stadgan både när det gäller innehåll och 
förfarande ta hänsyn till rekommendationerna från de vises kommitté (Pintasilgo) och 
Simitis-gruppen, bland annat rekommendationen om att införliva rätten till en 
minimiinkomst och den föreslagna arbetsmetoden, nämligen att inleda en bred debatt om 
grundläggande rättigheter samt samråda med och engagera det civila samhället, särskilt 
icke-statliga organisationer, i debatten,

9. anser dock att stadgan om grundläggande rättigheter, till skillnad från rekommendationerna 
i Simitisrapporten, även måste inkludera innehållet i artikel 1 i Europakonventionen för de 
mänskliga rättigheterna, som ger personer från tredje land samma grundläggande fri- och 
rättigheter som signatärstaternas medborgare, med undantag för rättigheter som enbart 
tillkommer medborgarna i dessa stater, t.ex. valbarhet och rösträtt,

10. efterlyser ett gott samarbete med Europarådets respektive organ, däribland även dem som 
arbetar med (den omarbetade) Europeiska sociala stadgan, under hela arbetet med stadgan, 

11. betonar behovet av att vid ett senare skede i konventets arbete ha ytterligare möjlighet att 
utvärdera arbetet med förslaget till stadga om grundläggande rättigheter, och lägga fram en 
mer detaljerad rapport med rekommendationer inför den slutliga versionen.

12. uppmanar Europeiska unionen att man med hänsyn till den internationella konventionen 
om barnets rättigheter i stadgan hänvisar till barnens särskilda rättigheter,

13. önskar att de sociala rättigheterna skall erkännas som grundläggande och införlivas i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och att detta skall betyda 
att den europeiska integrationen, då målet att skapa en politisk och ekonomisk union väl 
uppnåtts, skall inriktas på de sociala och ekonomiska aspekterna.



RR\407158SV.doc 41/56 PE 232.648

SV

EUROPAPARLAMENTET
1999













2004

Sammanträdeshandling

22 februari 2000

YTTRANDE
från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

till utskottet för konstitutionella frågor

om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen 
(C5-0058/1999 – 1999/2064(COS))

Föredragande: Charlotte Cederschiöld



PE 232.648 42/56 RR\407158SV.doc

SV

ÄRENDETS GÅNG

Vid utskottssammanträdet den 30 november 1999 utsåg utskottet för rättsliga frågor och den inre 
marknaden Charlotte Cederschiöld till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 30 januari och 22 februari 2000 behandlade utskottet förslaget 
till yttrande.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet nedanstående ändringsförslag med 
12 röster för, 8 röster emot och 4 nedlagda röster.

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Ana Palacio Vallelersundi (ordförande) 
Willi Rothley och Eduard Beysen (vice ordförande), Charlotte Cederschiöld (föredragande), 
Maria Berger, Rolf Berend (suppleant för Joachim Wuermeling i enlighet med artikel 153.2 i 
arbetsordningen), Enrico Boselli, Jean-Maurice Dehousse, Enrico Ferri, Janelly Fourtou, 
Evelyne Gebhardt, Françoise D. Grossetête, Malcolm Harbour, Heidi Anneli Hautala, Ioannis 
Koukiadis, Kurt Lechner, Donald Neil MacCormick, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Manuel 
Medina Ortega, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Carlos Ripoll i Martínez Bedoya, Francesco Enrico 
Speroni, Antonio Tajani, Feleknas Uca, Diana Paulette Wallis, Stefano Zappalà och François 
Zimeray.



RR\407158SV.doc 43/56 PE 232.648

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

1. Det juridiska problemet

I alla medlemsstater skall de grundläggande rättigheterna huvudsakligen skydda den enskilde 
mot eventuella övergrepp från offentliga myndigheters sida och trygga det civila samhället.

Man kan enbart använda de grundläggande rättigheterna för att fastställa om både enskilda 
rättsakter och vanliga lagar är lagenliga om rättigheterna ingår i författningsrätten.

Det praktiska värdet av grundläggande rättigheter beror därför på deras juridiska värde, det vill 
säga deras plats i normhierarkin.

Enligt en möjlig klassificering kan man urskilja fyra former av grundläggande rättigheter, 
nämligen:

a) ”skyddande rättigheter” som skyddar den enskilde mot eventuella övergrepp från 
offentliga myndigheter (exempel: yttrandefrihet) (”status negativus”),

b) ”politiska rättigheter” som gör det möjligt för den enskilde att delta i offentligt 
myndighetsutövande (exempelvis: rätten att delta i val) (”status activus”),

c) ekonomiska rättigheter,
d) sociala rättigheter (vilka är svåra att garantera).

Europeiska unionen har emellertid ingen text där det uttryckligen anges vilka grundläggande 
rättigheter dess medborgare har. Sedan 1969 har domstolen utvecklat en omfattande rättspraxis 
beträffande de grundläggande rättigheterna och den utgår från följande principer:

”De grundläggande rättigheterna utgör en integrerad del av de allmänna rättsprinciper som 
domstolen skall säkerställa. När domstolen säkerställer skyddet för dessa rättigheter skall den 
utgå ifrån medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner på så sätt att åtgärder som 
är oförenliga med de grundläggande rättigheter som erkänts i dessa staters grundlagar inte kan 
tillåtas i gemenskapen. De internationella avtal om skydd för de grundläggande mänskliga 
rättigheterna, som medlemsstaterna har varit med om att utarbeta eller anslutit sig till, kan också 
ge anvisningar som skall tas i beaktande inom ramen för gemenskapsrätten.”

Domstolen har i tur och ordning behandlat rättigheter som rätten till egendom, rätten till 
privatliv, rätten till en rättvis rättegång, yttrandefrihet, likabehandlingsprincipen, skydd av 
familjelivet, rätten att fritt utöva yrkesverksamhet och många flera, huvudsakligen processuella, 
rättigheter.

Man kan enbart beklaga att domstolens rättspraxis bara vid sällsynta tillfällen resulterat i ett 
effektivt skydd. Men detta innebär att det finns goda skäl för att man skall införa ett mer 
utvecklat skydd för grundläggande rättigheter på EU-nivå.

2. Det politiska problemet

Grundläggande rättigheter har ett symboliskt värde. Europeiska unionen skulle bli den första 



PE 232.648 44/56 RR\407158SV.doc

SV

internationella organisationen som tillämpade grundläggande rättigheter i samband med sina inre 
angelägenheter.

Några invändningar mot idén om grundläggande rättigheter kan bygga på ett missförstånd. 
Europeiska unionen kommer inte att beordra medlemsstaterna vilka grundläggande rättigheter 
som skall gälla i fråga om deras inre angelägenheter. Syftet med de grundläggande rättigheterna 
i EU är att kontrollera EU-organens och EU-institutionernas rättsakter, som kan tyckas vara för 
långtgående, och att kodifiera och säkra den enskildes rättigheter inom EU:s jurisdiktion.

Några nationella författningsdomstolar, exempelvis den tyska Bundesverfassungsgericht, har 
vissa svårigheter att tillämpa en del EU-direktiv därför att de står i strid med nationella 
grundläggande rättigheter. Så är till exempel fallet i samband med EU:s ordning för bananer, 
direktivet om förbud mot tobaksreklam och direktivet om värphöns. Om tyska domstolar och 
myndigheter inte längre skulle tillämpa delar av EG:s lagstiftning eller tysk lagstiftning för att 
genomföra direktiven skulle enhetligheten i gemenskapens rättsordning hotas.

Den enda hållbara lösningen på problemet skulle vara att man införde en långtgående 
uppsättning av grundläggande rättigheter i Europeiska unionen, vilket skulle möjliggöra en 
granskning av gemenskapens rättsakter på europeisk nivå och att man på så sätt bibehöll 
enhetligheten i gemenskapens rättsordning. Man bör också betona hur viktigt det är för 
rättsstaten med genomförbara processuella rättigheter.

De grundläggande rättigheterna skulle förutom denna skyddsaspekt kunna bidra till utvecklandet 
av ett EU-medborgarskap som inte konkurrerar med de nationella medborgarskapen, utan bara 
kompletterar dessa på EU-nivå. Stadgan skulle då kunna bidra till att utveckla en europeisk 
identitet. Den kommande EU-utvidgningen understryker vikten av ett väl fungerande skydd för 
de grundläggande rättigheterna på EU-nivå. Det skulle bli en viktig åtgärd för att trygga 
fullständig respekt för de grundläggande rättigheterna i de nya medlemsstaterna. Man bör också 
betona hur viktigt det är för rättsstaten med genomförbara processuella rättigheter. Införandet av 
europeiska processregler kunde därför bli ett viktigt instrument för att garantera den enskilde 
dessa rättigheter.

3. Ett bindande eller ett icke-bindande instrument?

I enlighet med slutsatserna från mötet i Köln tänker Europeiska rådet ”föreslå Europaparlamentet 
och kommissionen att gemensamt med rådet högtidligt utropa en stadga om grundläggande 
rättigheter i Europeiska unionen som bygger på detta utkast” [föredragandens kursivering och 
understrykning].

Vid det första sammanträdet den 17 december 1999 verkade ordföranden för den ”konvention” 
som ansvarar för att utarbeta stadgan om grundläggande rättigheter anta att stadgan inte 
omedelbart skulle bli bindande, men att den skulle konstrueras som om den skulle komma att bli 
bindande.

Ur en rent juridisk synvinkel verkar det enbart rimligt med ett juridiskt bindande instrument som 
ingår i gemenskapens primärrätt (exempelvis genom en ändring av eller ett protokoll till 
fördragen) och som kan tolkas och tillämpas av domstolen (domstolskontroll). Enbart på detta 
sätt skulle EU kunna trygga full respekt för de grundläggande rättigheterna i alla medlemsstater, 
inklusive de nya medlemsstaterna.
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Den juridiska kontrollen över politiska beslut är svagare i ett system baserat på mjuk lagstiftning. 
Den enskilde medborgarens möjligheter att försvara och trygga sina rättigheter gentemot 
myndigheterna är mindre med mjuk lagstiftning.

4. Hur skulle de grundläggande rättigheterna fungera i EU?

Europeiska unionen är ingen stat. Därför kommer inte de grundläggande rättigheternas innehåll 
och funktion att bli desamma som i en stat.

Den huvudsakliga funktionen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen bör vara 
att skydda enskilda i EU mot övergrepp från EU:s institutioner och organ. Sådana handlingar 
kan omfatta beslut som gäller enskilda personer (exempelvis ett stöd som beviljats i ett fall men 
inte i ett annat identiskt fall; ett företag döms för ett konkurrensbegränsande beteende efter ett 
oriktigt förfarande), förordningar och direktiv som gäller ett begränsat antal eller alla enskilda 
personer (exempelvis en förordning som föreskriver att vissa personuppgifter skall samlas in), 
eller konkreta handlingar (exempelvis en illegal genomsökning av ett bolags lokaler som 
genomförs av OLAF-anställda; lagring av felaktig och skadlig information om en enskild person 
hos Europol).

Om en rättsakt kränker en av de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen skulle 
domstolen kunna upphäva den. Enskilda kan väcka talan mot beslut och förordningar under 
förutsättning att de direkt och personligen berör dem (artikel 230 i EG-fördraget). Domstolen 
skulle också under vissa förutsättningar kunna ålägga att ersättning skall betalas ut till den 
drabbade för den skada som åsamkats.

När det handlar om illegala konkreta handlingar kan domstolen besluta att offret skall tilldömas 
skadestånd och/eller att resultatet av de rättsvidriga handlingarna måste rättas till (exempelvis de 
uppgifter som på ett otillåtet sätt lagrats av Europol) och inte får användas i andra ärenden. De 
senare mekanismerna skulle genomföras genom en anpassning av EG-fördraget.

Om stadgan om grundläggande rättigheter skulle ge positiva rättigheter skulle EU ha de 
befogenheter som behövs för att verkställa dem.

Alla grundläggande rättigheter måste ses i förhållande till EU:s befogenheter. En rätt att vägra 
göra militärtjänst skulle exempelvis enbart vara rimlig om det fanns en europeisk armé som 
reglerades i gemenskapslagstiftningen. Det bör noteras att EU:s befogenheter utvecklas 
dynamiskt. En utökning av EU:s befogenheter bör därför ske parallellt med utvecklande av 
motsvarande skydd för de grundläggande rättigheterna.

5. Begränsningar i de grundläggande rättigheterna

Med hänsyn till övriga rättsinnehavare och den breda allmänheten kan de grundläggande 
rättigheterna självklart inte vara utan begränsningar.

Domstolen har begränsat tillämpningen av dem på följande sätt 14:

14 Mål C-293/97, Standley, punkt 54.
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”När det gäller åsidosättande av äganderätten framgår det av domstolens rättspraxis att 
äganderätten tillhör gemenskapsrättens allmänna principer, men att denna princip inte skall 
betraktas som absolut utan måste bedömas utifrån sin funktion i samhället. Följaktligen kan 
begränsningar införas i äganderätten, förutsatt att begränsningarna verkligen ligger i linje med 
av gemenskapen eftersträvade mål av allmänt intresse och inte i förhållande till dessa innebär ett 
överdimensionerat och oacceptabelt ingrepp som väsentligt skadar dessa rättigheter.” 
[föredragandens kursivering och understrykning]

Artikel 8.2 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter har följande lydelse:

”Offentlig myndighet må icke störa åtnjutandet av denna rättighet med undantag för vad som är 
stadgat i lag och i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till landets yttre säkerhet, 
den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, förebyggandet av oordning eller brott, 
hälsovården, skyddandet av sedligheten eller av andra personers fri- och rättigheter.”

Rätten att få utöva en yrkesverksamhet är en annan viktig grundläggande rättighet. Men även i 
detta fall kommer det att bli nödvändigt att tillåta vissa inskränkningar på grund av allmän 
säkerhet, konsumentintressen och så vidare.

En annan fråga som bör behandlas är förhållandet mellan vissa nya grundläggande rättigheter 
och de fyra friheterna och andra rättigheter enligt EG-fördraget (exempelvis mötesfrihet 
(strejka) och fri rörlighet för varor).

6. Genomförandebestämmelser

När en grundläggande rättighet inte enbart är av skyddande karaktär måste den genomföras i 
form av sekundärlagstiftning. Lagstiftningen på EU-nivå för att genomföra de grundläggande 
rättigheterna i Europeiska unionen måste vara proportionell och bör undvika eventuella 
kränkningar av medlemsstaternas eller enskildas rättigheter.

7. Anslutning till Europakonventionen om mänskliga rättigheter – rollen för 
Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter

I yttrande 2/94 av den 28 mars 1996 fastställde domstolen att EG inte kunde ansluta sig till 
Europakonventionen om mänskliga rättigheter eftersom gemenskapsrätten vid detta tillfälle
inte gav EG befogenhet att lagstifta på människorättsområdet. En viktig anledning till detta kan 
ha varit domstolens ovilja att underordna sig utslag från annan domstol. Det skulle i detta fall 
handla om en domstol med domare från de 41 stater som (för närvarande) tillhör Europarådet 
vilka skulle fälla utslag i avdelningar (sju domare) och i en stor avdelning (17 domare) om 
lagenligheten av Europeiska unionens verksamhet. Domstolen skulle inbegripa domare från 
system som under lång tid på ett betydande sätt avvikit från vad som kännetecknar 
EU-medlemsstaterna, exempelvis Albanien, Moldavien, Ukraina och Ryssland.

Å andra sidan tillämpar EG-domstolen indirekt Europakonventionen genom de allmänna 
rättsprinciperna.

Redan på 1970-talet uppmärksammade EG-domstolen frågan om tillämpning av de 
grundläggande rättigheterna. Det är nu dags att besluta om huruvida parallella organ i samarbete 
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på ett bättre sätt kan trygga de nuvarande och framtida medborgarnas rättigheter och skapa ett 
alleuropeiskt skydd för de grundläggande rättigheterna.

SLUTSATSER

Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden uppmanar utskottet för konstitutionella 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Europaparlamentet 

1. betonar behovet av utvecklade, kodifierade och garanterade rättigheter i Europeiska 
unionen,

2. betonar att stadgan bör sträva efter att göra de befintliga grundläggande rättigheterna 
synligare och att fördjupa och förstärka rätts- och ansvarskulturen på alla nivåer i hela EU 
och därmed uttrycka vår enighet i fråga om underliggande mål och hos handläggarna, 
regeringarna, lagstiftarna, domarna, advokaterna och alla andra medborgare förstärka de 
rättigheter som de har och behovet av att respektera dem,

3. anser att en stadga om grundläggande rättigheter bör garantera ett omfattande och effektivt 
rättsligt skydd för individer och fastställda grupper av individer; anser att de 
grundläggande rättigheternas tillämpningsområde måste omfatta all verksamhet som utförs 
av EU:s institutioner, organ och kontor, inklusive den andra och den tredje pelaren samt de 
nationella myndigheternas åtgärder då dessa tillämpar gemenskaplig lagstiftning, och att de 
skall betraktas som ett komplement till och inte som en ersättning för medlemsstaternas 
befintliga rättssystem och rättstraditioner,

4. anser ur en juridisk synvinkel att enbart en bindande staga om grundläggande rättigheter 
med, i likhet med fördragen, högsta juridiska status skulle resultera i ett verkligt skydd för 
de grundläggande rättigheterna,

5. anser att det är av största vikt att överväga förhållandet mellan stadgan och övriga 
internationella instrument till skydd för mänskliga rättigheter; och vill särskilt påminna om 
att den europeiska sociala stadgan har en varierande ställning i medlemsstaterna, vilket inte 
sammanfaller med räckvidden för de rättigheter som återfinns i artikel 137 (f.f.) i 
EG-fördraget; anser dessutom att man bör behandla frågan om införande i stadgan av 
bestämmelsen om allmän ordning som finns med i Europakonventionen om mänskliga 
rättigheter,

6. insisterar på att rättigheterna i stadgan i princip måste kunna omfattas av en rättslig 
prövning av Europeiska gemenskapernas domstol under förutsättning att det görs 
noggranna överväganden om, och införs lämpliga rättsliga bestämmelser angående, risken 
för flera och möjligen motstridiga jurisdiktioner mellan Europeiska domstolen för 
mänskliga rättigheter, EG-domstolen och medlemsstaternas högsta författningsdomstolar,

7. anser att frågan om att balansera de grundläggande rättigheterna med hänsyn till den breda 
allmänheten och andra rättsinnehavare och frågan om rättslig grund för bestämmelserna för 
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att genomföra de grundläggande rättigheterna kräver en ingående analys,

8. anser att problemet med tillämpningsområdet för stadgan, som skall skydda varje individ, 
och den förteckning över rättigheter som förbehålls EU-medborgare kräver en ingående 
analys; anser dessutom att frågan om rättslig grund för genomförandebestämmelserna för 
de grundläggande rättigheterna bör behandlas,

9. anser att de nuvarande mekanismerna för domstolsgranskning (artiklarna 230, 232, 234, 
235 och 243 i EG-fördraget) bör kompletteras så att det finns ett verkligt skydd för de 
grundläggande rättigheterna i händelse av att EU:s institutioner eller organ vidtar olagliga 
fysiska eller andra åtgärder samt beträffande nationella myndigheters åtgärder då dessa 
tillämpar gemenskapslagstiftning. 

10. anser att man ur juridisk synvinkel bör göra varje tänkbara ansträngning för att införa ett 
lämpligt skyddsförfarande för varje rättighet som erkänns i stadgan,

11. uppmanar rådet (allmänna frågor) och rådets tjänstgörande ordförande att ta upp stadgan 
om grundläggande rättigheter på regeringskonferensens dagordning,

12. anser att antagandet av en stadga om grundläggande rättigheter kommer att bidra till ett 
långtgående och synligt alleuropeiskt skydd för de grundläggande rättigheterna,

13. anser att EG-domstolen även fortsättningsvis måste vara den högsta domstolen i 
Europeiska unionens rättssystem,

14. begär att frågan om något slags samarbete mellan EG-domstolen och Europeiska 
domstolen för mänskliga rättigheter bör studeras för att undvika att det uppstår bristande 
överensstämmelse i utvecklingen av skyddet för de grundläggande rättigheterna i Europa,

15. anser att det är en sak att fatta beslut om en stadga om grundläggande rättigheter och en 
annan att införliva den i fördraget,

16. stadgan om grundläggande rättigheter kan leda till en mer sammanhållen tolkning av 
rättsstatsprincipen och främja en europeisk identitet och ett EU-medborgarskap,

17. anser att ett förslag till stadga som koncentreras på de mest grundläggande rättigheterna, 
som kan prövas av domstol, skulle gynna kvaliteten för dessa rättigheter i unionen.
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KORTFATTAD MOTIVERING

I. Allmänna kommentarer om stadgans kännetecken

Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik skulle 
vilja uppmärksamma följande frågor:

1. Skall stadgan gälla endast för EU-medborgare i den mening som avses i artikel 8 i 
Maastricht-fördraget eller skall den omfatta alla personer som befinner sig på unionens 
territorium, vilket skulle inbegripa utlänningar och särskilt invandrare?

Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik är klart 
för det senare tillvägagångssättet eftersom de mänskliga rättigheterna inte kan begränsas till att 
gälla en kategori av människor inom ett visst område. Ingenting hindrar likväl att ett kapitel i 
stadgan begränsas till att behandla medborgarskapet och till att gälla endast unionsmedborgarna. 
Detta kapitel skulle emellertid endast kunna behandla rösträtten, rätten till fri rörlighet inom EU, 
rätten till pass och diplomatiskt skydd och vissa andra rättigheter av samma slag. Men de 
rättigheter som verkligen är grundläggande bör gälla alla, oberoende av om man är medborgare 
eller inte.

2. Vilken betydelse och giltighet skall stadgan ha?

Somliga tycks vilja att stadgan endast skall utgöra en politisk viljeyttring med ett ytterst högt 
symbolvärde, men utan någon juridisk tyngd.

Föredragandena Duff och Voggenhuber har däremot klart angivit att de föredrar en stadga som 
har ostridig rättslig betydelse. Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam 
säkerhet och försvarspolitik stöder denna synpunkt. Med beaktande av de texter som redan finns 
i Europa (särskilt Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna), och med beaktande 
av att Europeiska unionen önskar vara den region i världen som är strängast vad beträffar de 
mänskliga rättigheterna, vore det otänkbart att utskottet skulle nöja sig med en formell text som 
inte enbart skulle låta bli att medföra något nytt men som skulle utgöra en tillbakagång.

Denna fråga leder naturligtvis till en annan fråga: Hur skall stadgan hänga ihop med fördragen? 
Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik anser 
att Europaparlamentet på ett beslutsamt sätt bör uttala sig för att stadgan införlivas i fördragen. 
Man bör åtminstone tydligt fastställa stadgans principer i fördragen även om man i bilagorna 
måste införa mera utförliga redogörelser.

3. Vad beträffar själva innehållet i stadgan, insisterar utskottet för utrikesfrågor, mänskliga 
rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik på att man inte får utarbeta en stadga 
som skulle konkurrera, eller till och med stå i strid med de juridiska instrument som redan 
existerar och binder medlemsstaterna: till exempel Europarådets konvention om de 
mänskliga rättigheterna och den Europeiska sociala stadgan. Det vore mycket illa ifall 
EU-stadgan hade mindre kraft än redan befintliga instrument. Det skulle innebära att EU:s 
trovärdighet står på spel, särskilt utanför dess gränser. Man måste även vara mycket 
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noggrann med att inte införa några inkonsekvenser mellan de olika texterna. Förutom de 
interna svårigheter dylika inkonsekvenser skulle kunna medföra, är det entydigt att 
Europas budskap om de mänskliga rättigheterna skulle försvagas.

Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik önskar 
följaktligen att man på nytt undersöker huruvida Europeiska unionen har möjligheter att ansluta 
sig till Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna, vilket skulle främja reglernas 
enhetlighet och en enhetlig rättspraxis. Vad gäller de rättigheter som omfattas av konventionen 
skulle stadgan följaktligen begränsa sig till att hänvisa till denna konvention.

4. Beträffande de kategorier av rättigheter som skall införas i stadgan har utskottet för 
utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik undersökt 
problemet med minoriteters rättigheter, eller närmare bestämt, personer som hör till en 
minoritet. Föredraganden anser att denna fråga är av så stor betydelse, särskilt i 
kandidatländerna, att man skulle ha svårt att förstå om den skulle uteslutas från stadgan. 
Utskottsledamöterna har likväl olika synpunkter. Vissa av dem anser att stadgan inte bör ta 
itu med denna mycket kontroversiella fråga.

5. Den framtida stadgan kommer att ingå i EU:s regelverk oavsett om den kommer att 
utformas som en rättsligt bindande förpliktelse. Därför bör också kandidatländerna 
engageras i arbetet med att utforma stadgan. Utfrågningar med företrädare för 
kandidatländerna bör anordnas omgående.

Eftersom dessa instrument är av stor betydelse när det gäller att fastställa en hög skyddsnivå 
beträffande de mänskliga rättigheterna i Europa är det också naturligt att Europarådet som organ 
dras in i arbetet med att utforma stadgan. 

II. Stadgan och EU:s förbindelser med tredje land

I det stora antal texter som skulle kräva ett utformande av en EU-stadga för grundläggande 
rättigheter tas frågan om växelverkan mellan EU:s förbindelser med tredje land, eller då det är av 
vikt, med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, så gott som aldrig upp. Sådan 
växelverkan kan emellertid uppstå och bör tas i betraktande innan stadgan antas.

1. Vilken betydelse kan en text som antagits av eller för EU ha i tredje land?

För det första bör man notera ett anmärkningsvärt kännetecken för EU. I Fördraget om 
Europeiska unionen sedan det Maastricht-avtalet trätt i kraft, fastställs inte endast att de 
mänskliga rättigheterna skall respekteras inom unionen, utan även att unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik skall ha som mål att ”utveckla och befästa demokratin och rättsstatsprincipen 
samt respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”. Detta mål är 
naturligtvis helt lovvärt och det är i högsta grad önskvärt att det skulle kunna uppnås. Detta är 
emellertid något av en ovanlighet i samband med internationella förbindelser, som traditionellt 
grundar sig mera på styrkeförhållanden än på värdesättningar.

Hur det än ligger till med den saken, är den rättsliga betydelsen av EU-stadgan om 
grundläggande rättigheter obefintlig i tredje land om man tillämpar den klassiska internationella 
rätten. Stater är endast bundna av de texter de skrivit under (eller ratificerat). Den internationella 
traditionen om staternas suveränitet utesluter därutöver att en stat skulle kunna uttala sig om det 
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sätt på vilket utländska regeringar behandlar befolkningen på sina territorier.

Men vi genomgår en tid av förändringar där staternas suveränitet i allt högre grad utsätts för 
konkurrens av principer som anses vara universella och där en rätt, och till och med en 
skyldighet att inblanda sig i inre angelägenheter trätt fram.

Om man endast skulle återge FN:s texter (FN-stadgan, Den allmänna förklaringen om  
mänskliga rättigheter och dess olika protokoll, Förklaringen om avskaffande av diskriminering 
av kvinnor, Förklaringen om barnens rättigheter, Förklaringen om gästarbetares rättigheter…), 
vore det möjligt att basera sig på dem, även om flera stater som undertecknat dem i praktiken 
knappast respekterar dem.

Om stadgan däremot skulle bli mer omfattande än FN:s texter, vilket vanligtvis borde vara fallet, 
vore det svårare att få den att tillämpas i tredje länder. Detta problem uppstår redan nu eftersom 
det inte existerar någon EU-stadga. Problemet skulle likaså uppstå efter att stadgan antagits.

Tredje länders motstånd baserar sig inte endast på juridiska argument (avsaknaden av bindande 
texter) utan också på kulturella och filosofiska argument. Det handlar om den välkända frågan 
om de mänskliga rättigheternas allmängiltighet som är svårare att besvara om man önskar 
tillämpa en text som ursprungligen utarbetats för ett begränsat geografiskt område (Europeiska 
unionen).

2. Vilka instrument står till EU:s förfogande?

EU kan inte göra anspråk på att ingripa direkt på basis av avtalsklausuler som ingår i bilaterala 
avtal mellan EU och berörda land. Detta är fallet beträffande demokratiklausulen om mänskliga 
rättigheter, som numera ingår i associerings-, partnerskaps- och samarbetsavtalen. Men för att 
dessa klausuler skall respekteras är EU tvungen att använda sig av de indirekta instrument som 
står till dess förfogande även då ingen klausul existerar. Den praktiska betydelsen av 
demokratiklausulen år således inte särskilt stor.

Alla medel som EU har till sitt förfogande utgörs av indirekta påtryckningar.

- Ekonomiska påtryckningar
EU är en rik och stark partner som kan utöva ekonomiska påtryckningar. Detta medel är dock 
inte gränslöst. Ekonomiska sanktioner bestraffar för det första ofta snarare den fattiga 
befolkningen än dess ledare, vilket inte är det mål man vill uppnå. EU kan därefter stå inför 
motstridiga intressen: ett beslut om ekonomisk blockad kan vända sig mot dess egna exportörer 
eller investerare. I så fall står försvaret av de mänskliga rättigheterna i strid med EU:s 
ekonomiska intressen, vilket inte alltid är lätt att hantera.

Ett särskilt omnämnande bör göras beträffande humanitärt bistånd. Respekten av de mänskliga 
rättigheterna bör i princip inte utgöra ett villkor för erhållandet av humanitärt bistånd. Tvärtom. 
Det kvarstår dock att det humanitära biståndet ibland är ett instrument hos den som ger det, 
likaväl som det kan utnyttjas av den regering som erhåller det.

- Diplomatisk och politisk påtryckning
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Europeiska unionen och särskilt Europaparlamentet har i stor utsträckning använt dessa medel 
under ett flertal former:

- Omröstningar om beslut och rekommendationer beträffande frågor som är aktuella 
eller av större betydelse för de mänskliga rättigheterna.

- Anordnande av debatter eller utfrågningar om situationen i ett visst land eller i en 
viss region.

- Påtryckningar då förhandlingar om överenskommelser eller bilaterala avtal pågår.
- Påtryckningar då förhandlingar om utarbetandet av multilaterala texter eller 

överenskommelser pågår i internationella organisationer.
- Skickande av observatörer eller medlare.
- Ministerrådet kan även besluta att skicka verkliga förhandlare.
- Hot om militärt ingripande eller militära sanktioner.
- Tillgripande av våld. Konflikter som inträffat nyligen har uppdagat massiva 

överträdelser av de mänskliga rättigheterna i vissa länder och har visat att det är 
nödvändigt att tillgripa våld. Men de har också visat de betydande svårigheter denna 
utväg innebär. Ingripanden i en suverän stats angelägenheter ger upphov till 
påtagliga juridiska och politiska frågeställningar.

3. Nödvändigheten av en allmän politisk ram för att berättiga EU:s verksamhet till förmån för 
de mänskliga rättigheterna i världen

Av det som anförts ovan framgår att EU:s verksamhet till förmån för de mänskliga rättigheterna i 
världen för med sig en risk för att angivelserna, och till och med ingripandena, ökar omåttligt 
med risk för att begreppet mänskliga rättigheter banaliseras och trovärdigheten av det hela 
försvagas. EU är emellertid inte en icke-statlig organisation. EU är en politisk organisation av 
vilken man förväntar sig en känsla för politiskt ansvar. Det är i högsta grad önskvärt att denna 
organisation skall tjäna de allra högsta värdena, och det bör ske genom att man respekterar vissa 
krav som bland annat:

 Framför allt, en verklig gemensam utrikes- och säkerhetspolitik som definierar strategierna 
i förhållande till de huvudsakliga partnerna och främjar samstämmiga åtgärder till förmån 
för de mänskliga rättigheterna.

 En klar uppfattning om det som förstås med de grundläggande rättigheter som kan krävas 
av EU:s partners, vilket inte nödvändigtvis överensstämmer med innehållet i EU-stadgan 
även om den kan användas som vägledande hänvisning. Detta klargörande bör göra det 
möjligt att förhindra EU från att behandla sina partners olika eller diskriminerande alltefter 
sina preferenser.

 Så korrekt information som möjligt om situationen beträffande de mänskliga rättigheterna 
hos berörda partner. Detta kräver att EU upprättar pålitliga undersökningsmetoder.

 En god samordning mellan EU:s tre institutioner (även om Europaparlamentet även 
fortsättningsvis bör ha en banbrytande roll) och  inom varje institution för att förhindra 
avvikande ställningstaganden. Samma önskan gäller beträffande relationerna mellan 
Europeiska unionen, Europarådet och ESK. Européernas försvar av de mänskliga 
rättigheterna i världen sker genom ställningstaganden som är så lika och samstämmiga som 
möjligt.
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 Viljan att kunna motstå frestelsen av postkolonialism eller imperialism så att verksamheten 
till förmån för de mänskliga rättigheterna aldrig skall verka vila på ekonomiska motiv eller 
maktmotiv.
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SLUTSATSER

Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 
uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga följande punkter i 
sitt betänkande:

1. understryker att antagandet av en EU-stadga på intet sätt får minska den befintliga nivån 
för skyddet för de mänskliga rättigheterna i Europeiska unionen,

2. uppmanar i anslutning till detta medlemsstaterna att underteckna och ratificera alla 
Europarådets konventioner som handlar om mänskliga rättigheter,

3. uppmanar alla medlemsstater att genast se till att stadgan får en rättsligt bindande ställning, 
till exempel genom att införa den i fördragen eller genom att utforma den som en bilaga till 
fördragen med uttrycklig hänvisning i själva fördraget,

4. anser att stadgan skall omfatta alla i Europeiska unionen och att den inte skall förbehållas 
EU-medborgare, även om ett kapitel kan begränsas till unionsmedborgarnas rättigheter,

5. yrkar på att stadgan skall innehålla nya idéer på området för mänskliga rättigheter som ett 
svar på de senaste decenniernas snabba förändringstakt beträffande många av människans 
verksamhetsområden, särskilt i samband med ekonomiska, sociala, tekniska, kulturella och 
miljömässiga faktorer,

6. anser att ett modernt förhållningssätt till de grundläggande rättigheterna även omfattar de 
problem som hänför sig till Internet , och att dessa dels kräver interna bestämmelser inom 
unionen men, fram för allt, att unionen på internationell nivå tar initiativ till ekonomiska 
bestämmelser, 

7. rekommenderar att de länder som förhandlar om EU-medlemskap skall inbegripas i arbetet 
med att utforma stadgan och föreslår att utfrågningar med företrädare för regeringarna, 
parlamenten och folken i dessa länder skall anordnas omgående för att de inte endast skall 
kunna ansluta sig till stadgan utan också genomföra den i praktiken; i inget fall som helst  
kan ett kandidatlands deltagande i utformandet av stadgan leda till förhandlingar om 
särskild behandling av kandidatlandet ifråga vad gäller de skyldigheter att försvara de 
mänskliga rättigheterna och de skyddsnivåer som kommer att fastställas i den stadga som 
är under utarbetande,

8. upprepar än en gång sitt stöd för en anslutning av Europeiska unionen till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.


