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Europa-Parlamentets beslutning om de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske 

Union (2010-2011) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til EU-traktaten og de relevante artikler heri, 

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 

(”chartret”) af 7. december 2000, som proklameret den 12. december 2007 i Strasbourg,  

– der henviser til Kommissionens strategi for Den Europæiske Unions effektive 

gennemførelse af chartret om grundlæggende rettigheder (COM(2010)0573) og den 

praktiske vejledning om hensyntagen til grundlæggende rettigheder i Kommissionens 

konsekvensanalyser (SEK(2011)0567) og Kommissionens beretninger fra 2010 og 2011 

om anvendelsen af EU's charter for grundlæggende rettigheder (COM(2011)0160 og 

COM(2012)0169), 

– der henviser til Rådets konklusioner angående Rådets handlinger og initiativer for at 

gennemføre Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, vedtaget i 

2011, og til Rådets retningslinjer om de metodologiske skridt, der skal tages for at 

kontrollere foreneligheden med de grundlæggende rettigheder i Rådets forberedende 

organer
1
, 

– der henviser til Den Europæiske Unions Domstols og Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstols (ECHR's) afgørelser og retspraksis samt de nationale 

forfatningsdomstoles retspraksis, der henholder sig til chartret om grundlæggende 

rettigheder som reference for fortolkning også af nationale love, 

– der henviser til alle de Europaråds- og FN-konventioner og -anbefalinger, som 

medlemsstaterne er medlem af, samt rapporterne om menneskerettighedssituationen fra 

Den Parlamentariske Forsamling og Europarådets menneskerettighedskommissær, 

                                                 
1 Rådets dokument 10140/11 af 18. maj 2011. 
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– der henviser til Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheders 

aktivitetsrapporter, årsrapporter og undersøgelser, 

– der henviser til sine beslutninger om grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder 

samt beskyttelse af mindretal og politikker mod diskrimination,  

– der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

A. der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union 

(TEU) bygger på et fællesskab af udelelige og universelle værdier i form af respekt for 

den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for 

menneskerettighederne, herunder rettighederne for personer, der tilhører mindretal; der 

henviser til, at disse værdier er fælles for medlemsstaterne i et samfund præget af 

pluralisme, ikke-diskrimination, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem 

kvinder og mænd;  

B. der henviser til artikel 6, stk. 3, i TEU, der fastsætter, at de grundlæggende rettigheder, 

som er garanteret ved menneskerettighedskonventionen, og som følger af 

medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, udgør generelle principper i EU-

retten; 

C. der henviser til, at Lissabontraktatens ikrafttræden gjorde chartret juridisk bindende for 

EU's institutioner, organer og agenturer samt for medlemsstaterne, når der gennemføres 

EU-lovgivning, 

D. der henviser til, at EU er blevet et symbol på frihed, grundlæggende rettigheder, 

demokrati og retsstatsprincipper for millioner af mennesker uden for Unionen, og at der 

må udvikles, fremmes og styrkes en kultur for grundlæggende rettigheder både i EU-

institutionerne og medlemsstaterne;  

E. der henviser til, at de forpligtelser, der er pålagt ansøgerlande i henhold til 

Københavnskriterierne, ikke blot er grundlæggende førtiltrædelsesbetingelser, men i 

medfør af artikel 2 i TEU også skal gælde, efter at et land er blevet optaget i EU; der 

henviser til, at alle medlemsstater i lyset af dette bør vurderes løbende for at verificere den 

fortsatte overholdelse af EU's grundlæggende værdier for så vidt angår demokrati og 

retsstatsprincipper samt respekt for menneskerettighederne og beskyttelse af mindretal;  

Generelle anbefalinger 

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres samarbejde, også 

med Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter, for at forbedre gennemførelsen af 

EU-lovgivningen vedrørende menneskerettigheder; opfordrer til et tættere samarbejde 

mellem EU-institutionerne og andre internationale organer, herunder Europarådet; bifalder 

Kommissionens forslag om en permanent resultattavle for retfærdighed, retsstatsforhold, 

demokrati og grundlæggende rettigheder, der skal omfatte alle medlemsstater, som indgår 

i det europæiske semester;  

2. opfordrer Parlamentet, Kommissionen og Rådet til at anerkende eksistensen af positive 

forpligtelser til at beskytte og fremme menneskerettighederne; understreger, at respekten 
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for de grundlæggende rettigheder og friheder indebærer, at der træffes foranstaltninger på 

forskellige planer; understreger den rolle, regional og lokale myndigheder, NGO'er og 

civilsamfundet spiller på dette område, og anmoder Kommissionen og Rådet om at 

forbedre deres samarbejde med disse aktører;  

3. minder EU-institutionerne og medlemsstaterne om behovet for, at de overholder deres 

forpligtelser til at respektere de grundlæggende friheder og rettigheder; bemærker, at 

deltagelsen i internationale traktater til beskyttelse og fremme af menneskerettighederne 

kun vil medvirke til at styrke beskyttelsen af grundlæggende rettigheder i EU;  

4. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at overholde, garantere, beskytte og 

fremme den grundlæggende ytringsfrihed og aktindsigt samt mediefriheden og 

pluralismen, og således afstå fra at anvende eller udvikle mekanismer til at indskrænke 

disse friheder; 

5. glæder sig over de foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at sikre, at dens 

lovforslag er i overensstemmelse med chartret; bemærker imidlertid, at der fortsat er plads 

til forbedring; opfordrer Kommissionen til at træffe konkrete foranstaltninger til at sikre, 

at dens forslag sammenholdes med chartret, og at indvirkningen på de grundlæggende 

rettigheder i EU-lovgivningen og dens gennemførelse af medlemsstaterne systematisk 

undersøges i Kommissionens evalueringsrapporter om gennemførelse af EU-lovgivning 

samt i årsberetningen om kontrol med gennemførelsen af EU-retten;  

6. foreslår, at der skal være mere gennemsigtighed i Kommissionens dialog med 

medlemsstaterne samt i EU-agenturernes arbejde, når grundlæggende rettigheder eller 

europæiske borgeres interesser står på spil; opfordrer desuden Kommissionen til at 

iværksætte objektive undersøgelser og indlede overtrædelsesprocedurer, hvis disse er 

velbegrundede, for dermed at undgå dobbeltmoral, hvis en medlemsstat i forbindelse med 

gennemførelsen af EU-lovgivningen krænker de rettigheder, der fremgår af chartret;  

7. opfordrer Kommissionen – og Rådet, hvis det tager initiativ til lovgivning – til 

systematisk at anvende ekstern, uafhængig ekspertise fra Det Europæiske Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder og anmoder Rådet om at lade politi- og strafferetligt 

samarbejde i kriminalsager indgå i agenturets næste flerårige ramme; 

8. foreslår, at Kommissionen på trods af den opståede blokade hurtigst muligt afslutter 

proceduren om EU's tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK), da dette vil udgøre 

endnu en mekanisme til håndhævelse af borgernes menneskerettigheder;  

9. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre de allerede eksisterende instrumenter fra 

gældende fællesskabsret og genoverveje de undtagelser, der kan risikere at have 

indflydelse på deres borgeres rettigheder;  

Forskelsbehandling 

10. understreger, at principperne om menneskelig værdighed og lighed for loven samt forbud 

mod forskelsbehandling af enhver art er grundlæggende for et demokratisk samfund; 

opfordrer medlemsstaterne til at vedtage en national lovramme til at imødegå alle former 
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for forskelsbehandling og garantere effektiv gennemførelse af den eksisterende EU-

lovgivningsramme; 

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremlægge en effektiv løsning på 

problemet med udstødelse af romaerne ved at udvikle integrerede politikker og 

gennemføre foranstaltningerne i deres strategier i samarbejde med repræsentanter for 

romabefolkningen, samtidig med at det sikres, at disse deltager også i forvaltningen, 

overvågningen og evalueringen af projekter, som påvirker deres samfund, samt at 

analysere den økonomiske gennemførlighed og bæredygtighed af strategierne til 

integration af romaerne samt at afsætte tilstrækkelige budgetmidler til dette formål; 

12. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at deres lovgivningsmæssige system garanterer, at 

der ikke forekommer diskrimination over for personer, der tilhører en anerkendt national 

minoritet, og om nødvendigt vedtage passende foranstaltninger til at fremme en effektiv 

lighed baseret på relevante internationale normer og bedste praksis, herunder Europarådets 

rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal; 

13. opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at 

nå målene i den europæiske ligestillingspagt mellem mænd og kvinder (2011-2020) og 

træffe foranstaltninger til at håndtere de kønsbestemte lønforskelle, kønsopdelingen på 

arbejdsmarkedet og alle former for vold mod kvinder; minder om, at kvinder fortsat lider 

under diskrimination inden for forskellige områder af deres dagligliv på trods af den 

eksisterende lovgivning om bekæmpelse af diskrimination; opfordrer medlemsstaterne til 

at træffe foranstaltninger til bedre forening af familie- og arbejdsliv for alle generationer 

af kvinder;  

14. opfordrer til at iværksætte en tilknyttet strategi på EU-plan til at stoppe vold mod kvinder 

som annonceret i Rådets konklusioner af marts 2010, der omfatter juridisk bindende 

instrumenter og oplysningsaktiviteter; 

15. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af 

visse former og udtryk for racisme og fremmedhad, gribe ind over for diskrimination, 

sikre undersøgelse af hadske udtalelser om homoseksuelle og hadforbrydelser, vedtage 

strafferetlige bestemmelser, der forbyder opfordring til enhver form for had, herunder på 

grund af seksuel orientering, og sikre, at der er effektiv beskyttelse mod racisme, 

antisemitisme, sintifjendtlighed, islamofobi, fremmedhad og homofobi samt at ofre 

tilbydes ordentlig støtte. 

16. glæder sig over afgørelsen om at udnævne 2012 til det europæiske år for aktiv aldring og 

solidaritet mellem generationerne; opfordrer medlemsstaterne til at anerkende og 

respektere ældres rettigheder for at give dem mulighed for at nyde et værdigt liv af god 

kvalitet samt at gribe ind over for aldersdiskrimination på beskæftigelsesområdet;  

17. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe forskelsbehandling af handicappede, navnlig 

hvad angår integration på arbejdsmarkedet; efterlyser i overensstemmelse med sine 

beslutninger en innovation løsning på adgangen til information og kommunikation for så 

vidt angår døve og hørehæmmede borgeres adgang til EU's institutioner og konferencer;  

18. har det synspunkt, at ekstrem fattigdom er en overtrædelse af de grundlæggende 
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rettigheder, der er karakteriseret ved en akkumulering af overtrædelser, som indbyrdes 

forstærker hinanden og fastlåser folk i en ond cirkel; 

Databeskyttelse 

19. gentager, at retten til selvbestemmelse over personlige data og retten til privatliv er 

grundlæggende for et menneskes personlighed, menneskelige værdighed og frihed;  

20. betoner, at reformen af EU's databeskyttelsesordning bør forøge gennemsigtigheden og 

opmærksomheden på retten til databeskyttelse og gøre retsmidler og sanktioner mere 

effektive; understreger, at en sænkelse af de eksisterende standarder og en reduktion af de 

nationale beføjelser ikke er acceptabel; 

Indvandrere og flygtninge 

21.  fremhæver betydningen af at beskytte flygtninges og indvandreres rettigheder og 

opfordrer medlemsstaterne til at fokusere på at udvikle effektive politikker for lovlig 

migration; understreger, at der må fokuseres særligt på kvindelige og mindreårige 

indvandrere og børn, som er særlig udsatte; 

22. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at gennemførelsen af det fælles europæiske 

asylsystem opnås som planlagt;  

23. fremhæver sit engagement i at sikre fuld parlamentarisk kontrol med EU's RIA-agenturer, 

navnlig Europol, Frontex, Cepol, Eurojust, samt agenturet for den operationelle 

forvaltning af store it-systemer;  

Børns rettigheder 

24. opfordrer alle EU-institutioner og medlemsstater til at sætte effektivt ind over for 

udfordringer som f.eks. fjernelse af børn fra én eller begge forældres varetægt, forsvundne 

børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi, beskyttelse af uledsagede 

mindreårige indvandrere og situationen for handicappede børn i institutioner samt 

beskyttelse af børn, der har været udsat for overgreb i hjemmet og udnyttelse på 

arbejdspladsen;  

25. glæder sig over Kommissionens EU-dagsorden for børns rettigheder og dens bestræbelser 

på at sikre respekt for og fremme af børns rettigheder i retsager samt det faktum, at 

direktivet om ofrene for kriminalitet sikrer børn et højere beskyttelsesniveau, idet de 

betragtes som sårbare ofre; beklager imidlertid, at dagsordenen ikke klart fremhæver 

begge forældres forudgående ansvar for deres børns velfærd og børns rettigheder;  

26. opfordrer EU-institutionerne og alle medlemsstaterne til at udarbejde børnevenlige 

politikker, særligt på områder såsom retssystemet, uddannelse og databeskyttelse; minder 

om, at EU og dens medlemsstater skal tage hensyn til de rettigheder og pligter, som 

forældre, værger eller andre personer med juridisk ansvar for barnet har;  

Ofres rettigheder og adgang til retshjælp 

27. glæder sig over den køreplan for styrkelse af ofres rettigheder og beskyttelse, som er 
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blevet vedtaget af Rådet, samt Kommissionens forslag til en voldsofferpakke, der specifikt 

vedrører børneofres og terrorofres behov; opfordrer medlemsstaterne til at tilvejebringe de 

nødvendige finansielle midler til tjenester for ofre for kriminalitet; 

28. glæder sig over EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel 2012-2016 og det 

arbejde, der udføres af EU's koordinator for bekæmpelse af menneskehandel; minder om, 

at Rådets direktiv 2004/818/EF og direktiv 2009/52/EF er nyttige værktøjer til beskyttelse 

af ofre for menneskehandel og derfor bør gennemføres fuldt ud; opfordrer 

medlemsstaterne til at vedtage passende foranstaltninger til at sikre tilstrækkelig 

beskyttelse og fremme rettighederne for ofre for menneskehandel; 

29. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at EU-borgere med bopæl i en anden medlemsstat 

end deres egen informeres effektivt om deres rettigheder, og til at forbedre deres 

oplysningssystemer, navnlig vedrørende adgang til domstolene og retten til juridisk 

bistand;  

30. opfordrer medlemsstaterne til at gøre noget ved de resterende barrierer, som f.eks. 

tidsfrister, retlig status, procedurernes varighed, sagsomkostninger og processuelle 

formaliteter; understreger, at både Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-

Domstolen har fremhævet eksistensen af hindringer for adgangen til domstolene, såsom 

procedurernes varighed, manglen på effektive retsmidler og spørgsmålet om retten til en 

retfærdig rettergang;  

Unionsborgerskab 

31. opfordrer medlemsstaterne til at indlede oplysningskampagner til at informere EU-borgere 

om deres ret til at stemme og ret til at stille op til valg; opfordrer til, at gennemføre de 

nødvendige reformer af den europæiske valgprocedure i alle medlemsstater med henblik 

på at fremme et aktivt unionsborgerskab; opfordrer medlemsstaterne til at fremme 

borgernes aktive deltagelse gennem borgerinitiativet og udøve retten til at indgive 

andragender og fremsende klager til Den Europæiske Ombudsmand; 

32. kritiserer stærkt forslagene om at genindføre grænsekontrollen inden for 

Schengenområdet, da dette ville undergrave den frie bevægelighed i EU og 

Schengensamarbejdets effektivitet; 

33. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet og 

Kommissionen, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, De 

Forenede Nationer, Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i 

Europa. 

Or. en 

 

 


