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Alternativt förslag till resolution (artikel 157.4 i arbetsordningen) som ersätter 
ett resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A7-0383/2012 

Europaparlamentets resolution om situationen för de grundläggande rättigheterna 
i Europeiska unionen (2010–2011) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och de relevanta artiklarna i detta 

fördrag, 

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av 

den 7 december 2000 (”stadgan”), som antogs formellt i Strasbourg 

den 12 december 2007,  

– med beaktande av kommissionens strategi för Europeiska unionens konkreta tillämpning 

av stadgan om de grundläggande rättigheterna (COM(2010)0573), kommissionens 

operativa riktlinjer för beaktande av de grundläggande rättigheterna i kommissionens 

konsekvensbedömningar (SEC(2011)0567) och kommissionens rapporter om 

tillämpningen 2010 respektive 2011 av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

(COM(2011)0160 och COM(2012)0169), 

– med beaktande av rådets slutsatser om rådets åtgärder och initiativ för tillämpningen av 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som antogs 2011, och 

med beaktande av rådets riktlinjer om metoder för att kontrollera förenlighet med de 

grundläggande rättigheterna vid rådets förberedande organ
1
, 

– med beaktande av beslut och rättspraxis från Europeiska unionens domstol och 

Europadomstolen för mänskliga rättigheter, och med beaktande av de nationella 

författningsdomstolarnas rättspraxis, som anger stadgan om de grundläggande 

rättigheterna som en referens för tolkning också av nationell lagstiftning, 

– med beaktande av alla de konventioner och rekommendationer från Europarådet och FN 

som alla medlemsstater har anslutit sig till samt de rapporter om situationen för de 

                                                 
1 Rådets dokument 10140/11 av den 18 maj 2011 (finns ej på svenska). 
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mänskliga rättigheterna som utarbetats av Europarådets parlamentariska församling och 

dess kommissarie för mänskliga rättigheter, 

– med beaktande av verksamhetsrapporter, årsrapporter och studier från 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, 

– med beaktande av sina resolutioner om grundläggande rättigheter och mänskliga 

rättigheter, skyddet av minoritetsgrupper och icke-diskrimineringspolitik, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. I artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen fastställs att unionen ska bygga på de 

odelbara och universella värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, 

jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för 

personer som tillhör minoritetsgrupper. Dessa värden är gemensamma för 

medlemsstaterna, i ett samhälle där pluralism, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, 

solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män råder.  

B. I artikel 6.3 i EU-fördraget fastställs att de grundläggande rättigheterna, såsom de 

garanteras i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma 

konstitutionella traditioner, ska ingå i unionsrätten som allmänna principer. 

C. I och med Lissabonfördragets ikraftträdande har stadgan blivit rättsligt bindande för 

EU:s institutioner, organ och byråer samt för medlemsstaterna när EU-lagstiftning 

tillämpas. 

D. EU har blivit en symbol för frihet, grundläggande rättigheter, demokrati och 

rättsstatsprincipen för miljontals människor utanför unionen, och en kultur präglad av 

grundläggande rättigheter måste utvecklas, främjas och stärkas både inom 

EU:s institutioner och i medlemsstaterna.  

E. De förpliktelser som enligt Köpenhamnskriterierna gäller för kandidatländerna är inte bara 

grundläggande villkor för anslutningen, utan måste fortsätta att gälla efter det att ett land 

har anslutits till EU, enligt artikel 2 i EU-fördraget. På grundval av det bör alla 

medlemsstater utvärderas kontinuerligt för att kontrollera att de fortsätter att respektera 

EU:s grundläggande värden demokrati, rättsstatsprincipen, respekt för mänskliga 

rättigheter och skydd av minoritetsgrupper.  

Allmänna rekommendationer 

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka sitt 

samarbete, också med Europaparlamentet och de nationella parlamenten, för att den 

europeiska människorättslagstiftningen ska tillämpas bättre. Parlamentet efterlyser 

ett närmare samarbete mellan unionens institutioner och andra internationella organ, 

framför allt med Europarådet. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag om att den 

europeiska planeringsterminen också ska innefatta en ständig resultattavla som ska handla 

om rättsliga frågor, rättsstaten, demokrati och grundläggande rättigheter och omfatta alla 

medlemsstater.  
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2. Europaparlamentet rekommenderar att parlamentet, kommissionen och rådet erkänner att 

det föreligger positiva skyldigheter att skydda och främja de mänskliga rättigheterna. 

Parlamentet understryker att respekten för de grundläggande fri- och rättigheterna 

förutsätter åtgärder på ett flertal nivåer och understryker vilken roll regionala och lokala 

myndigheter, icke-statliga organisationer och det civila samhället kan spela på detta 

område. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att förbättra sitt samarbete med 

dessa aktörer.  

3. Europaparlamentet påminner EU:s institutioner och medlemsstaterna om behovet att 

uppfylla sina skyldigheter att respektera de grundläggande fri- och rättigheterna. 

Parlamentet konstaterar att deltagande i internationella fördrag om skydd och främjande 

av de mänskliga rättigheterna bara kan stärka skyddet för de grundläggande rättigheterna 

inom EU.  

4. Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner och medlemsstaterna att respektera, 

garantera, skydda och främja den grundläggande rätten till yttrande- och 

informationsfrihet samt frihet och pluralism inom media, och att därför avstå från att 

tillämpa eller ta fram system för att begränsa dessa rättigheter. 

5. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder kommissionen vidtagit för att säkerställa att 

dess lagstiftningsförslag överensstämmer med stadgan, men konstaterar att det finns 

utrymme för förbättringar. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta konkreta 

åtgärder för att se till att dess förslag granskas i förhållande till stadgan samt att 

EU-lagstiftningens påverkan på grundläggande rättigheter och medlemsstaternas 

genomförande av den systematiskt granskas i kommissionens utvärderingsrapporter om 

genomförande av EU-lagstiftning och i dess årliga rapport om kontrollen av EU-rättens 

tillämpning.  

6. Europaparlamentet föreslår att både kommissionens dialog med medlemsstaterna och 

EU:s byråers arbete ska bli öppnare i frågor som handlar om unionsmedborgarnas 

grundläggande rättigheter eller intressen. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen 

att inleda objektiva undersökningar och överträdelseförfaranden om det finns vägande 

skäl som talar för det, så att man kan undvika dubbla måttstockar om en medlemsstat 

bryter mot de rättigheter som finns inskrivna i stadgan när den genomför 

unionslagstiftningen.  

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen – och rådet, i de fall då det är rådet som tar 

initiativ till lagstiftning – att systematiskt anlita den utomstående oberoende sakkunskap 

som finns hos byrån för grundläggande rättigheter och uppmanar rådet att inkludera 

polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor i byråns nästa fleråriga ram. 

8. Europaparlamentet föreslår att kommissionen, trots de blockader som uppstått, så snart 

som möjligt bör slutföra förhandlingarna om EU:s anslutning till Europakonventionen, 

eftersom denna kommer att erbjuda ytterligare en mekanism för tillsynen över att 

medborgarnas mänskliga rättigheter respekteras.  

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra de rättsakter som redan 

finns i unionens regelverk och att ta i förnyat övervägande de undantag som riskerar att 

drabba rättigheterna för deras medborgare.  
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Diskriminering 

10. Europaparlamentet understryker att principerna om människans värdighet, likhet inför 

lagen och förbud mot alla typer av diskriminering är grunden för ett demokratiskt 

samhälle. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta en nationell lagstiftningsram 

för att ta itu med alla typer av diskriminering och garantera effektiv tillämpning av 

EU:s nuvarande regelverk. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att effektivt bemöta 

romernas utanförskap genom att ta fram en integrerad politik och genomföra de åtgärder 

som anges i strategierna i samarbete med företrädare för den romska befolkningsgruppen, 

samtidigt som man ser till att romerna fullt ut deltar i förvaltningen, övervakningen och 

utvärderingen av projekt som berör deras befolkningsgrupp, samt att analysera den 

ekonomiska genomförbarheten och hållbarheten i strategierna för integrering av romer 

och anslå tillräckliga budgetmedel till detta. 

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras rättssystem garanterar 

att det inte sker någon diskriminering av personer som tillhör erkända nationella 

minoriteter. Om det är nödvändigt, bör de vidta lämpliga åtgärder för att främja verklig 

jämställdhet, på grundval av relevanta internationella normer och bästa praxis, bland annat 

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. 

13. Europaparlamentet kräver att EU och medlemsstaterna gör mera för att nå målen för den 

europeiska pakten för jämställdhet (2011–2020) och vidtar åtgärder för att ta itu med 

löneskillnaderna mellan män och kvinnor, segregering på arbetsmarknaden och alla 

former av våld mot kvinnor. Parlamentet påpekar att kvinnor fortfarande utsätts för många 

former av diskriminering i vardagen trots att det finns lagstiftning om bekämpning av 

diskriminering. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förbättra 

möjligheterna att kombinera familj och arbete för kvinnor i alla generationer.  

14. Europaparlamentet efterlyser en EU-omfattande strategi för att få slut på våldet mot 

kvinnor, vilket anges i rådets slutsatser från mars 2010. Strategin bör bestå av rättsligt 

bindande instrument och informationsåtgärder. 

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra rådets rambeslut om 

bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet, att ta itu 

med diskrimineringen, att se till att hatpropaganda och hatbrott utreds, att anta 

strafflagstiftning som förbjuder uppvigling till alla former av hatbrott, inklusive på grund 

av sexuell läggning, och att se till att det finns effektivt skydd mot rasism, antisemitism, 

fientlighet mot romer, islamofobi, främlingsfientlighet och homofobi samt ordentligt stöd 

till dem som utsätts för detta. 

16. Europaparlamentet välkomnar beslutet att förklara 2012 för det europeiska året för aktivt 

åldrande och solidaritet mellan generationerna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

erkänna och respektera äldre människors rättigheter, så att de kan leva i värdighet och med 

god livskvalitet, och att ta itu med åldersdiskriminering på arbetsmarknaden.  

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bekämpa diskriminering av 

funktionshindrade, i synnerhet vid anställning. Parlamentet efterfrågar en innovativ 
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lösning när det gäller att ge döva personer och personer med nedsatt hörsel tillgång till 

information och kommunikation beträffande EU-institutioner och konferenser i enlighet 

med parlamentets resolutioner.  

18. Europaparlamentet anser att extrem fattigdom är en överträdelse av de grundläggande 

rättigheterna, som kännetecknas av att en mängd olika överträdelser förstärker varandra 

och därmed fångar människor i en ond cirkel. 

Uppgiftsskydd 

19. Europaparlamentet upprepar att rätten till självbestämmande om personuppgifter och 

rätten till respekt för privatlivet är grundläggande för människans personlighet, 

människovärde och frihet.  

20. Europaparlamentet betonar att reformen av EU:s uppgiftsskydd bör öka öppenheten och 

medvetenheten om rättigheter om uppgiftsskydd och göra rättsmedel och sanktioner mer 

effektiva. Parlamentet betonar att det inte får komma på fråga att sänka rådande standarder 

eller minska nationella befogenheter. 

Invandrare och flyktingar 

21. Europaparlamentet betonar vikten av att skydda flyktingars och invandrares rättigheter 

och uppmanar medlemsstaterna att fokusera på en effektiv politik för laglig invandring. 

Parlamentet betonar att man bland invandrarna särskilt bör uppmärksamma kvinnor och 

barn, och i synnerhet barn som är speciellt utsatta. 

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att det gemensamma 

europeiska asylsystemet färdigställs som planerat.  

23. Europaparlamentet betonar sitt åtagande att säkerställa full parlamentarisk tillsyn av 

EU:s RIF-byråer, särskilt Europol, Frontex, Cepol, Eurojust och byrån för den operativa 

förvaltningen av stora it-system.  

Barnets rättigheter 

24. Europaparlamentet uppmanar alla EU-institutioner och medlemsstater att effektivt ta itu 

med utmaningar såsom omhändertagande av barn från vårdnad hos endera eller vardera 

föräldern samt försvunna barn, sexuellt utnyttjande av barn, barnpornografi, skydd av 

ensamkommande invandrarbarn och situationen för institutionsplacerade barn med 

funktionshinder, samt skydd av barn som utsätts för våld i hemmet och barnarbete.  

25. Europaparlamentet välkomnar kommissionens EU-agenda för barns rättigheter, dess 

ansträngningar att säkerställa respekt för och främjande av barns rättigheter i rättsliga 

förfaranden samt att direktivet om brottsoffer säkerställer en högre nivå av skydd av barn 

som utsatta offer. Parlamentet beklagar emellertid att båda föräldrarnas grundläggande 

ansvar för sina barns välbefinnande och barnets rättigheter inte anges tydligt i agendan.  

26. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och samtliga medlemsstater att utarbeta 

barnvänlig politik, särskilt när det gäller rättsväsendet, utbildning och uppgiftsskydd. 
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Parlamentet påminner om att EU och dess medlemsstater måste ta hänsyn till rättigheterna 

och skyldigheterna för föräldrar, lagliga vårdnadshavare eller andra personer som är 

juridiskt ansvariga för barn.  

Offers rättigheter och tillgång till rättslig prövning 

27. Europaparlamentet välkomnar färdplanen för att stärka brottsoffers rättigheter och skyddet 

av brottsoffer, som har antagits av rådet, och kommissionens förslag om ett paket med 

åtgärder för brottsoffer, där offer som är barn och offer för terrorism är föremål för 

särskild uppmärksamhet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att anslå finansiella 

medel för tjänster för brottsoffer. 

28. Europaparlamentet välkomnar EU:s strategi för utrotande av människohandel 2012–2016 

och det arbete som utförs av EU-samordnaren för kampen mot människohandel. 

Parlamentet påminner om att rådets direktiv 2004/81/EG och direktiv 2009/52/EG är 

användbara verktyg för att skydda offer för människohandel och att de bör genomföras 

fullständigt. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för 

tillräckligt skydd och främjande av rättigheterna för offer för människohandel. 

29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att EU-medborgare som är 

bosatta i en annan medlemsstat än sin egen effektivt informeras om sina rättigheter, och 

att förbättra sina system för att informera, i synnerhet om tillgång till rättslig prövning och 

rätt till juridiskt ombud.  

30. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta itu med återstående hinder såsom 

tidsgränser, rättslig status, rättegångsförfarandenas längd, rättegångskostnader och 

förfarandets formaliteter. Parlamentet betonar att både Europadomstolen och 

EU-domstolen i sina avgöranden har understrukit problem med tillgången till rättslig 

prövning såsom långa rättegångsförfaranden, brist på effektiva rättsmedel och rätten att få 

sin sak prövad inför opartisk domstol.  

Medborgarskap 

31. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att lansera informationskampanjer för att 

informera EU-medborgare om deras rätt att rösta och ställa upp i val. Parlamentet 

efterlyser nödvändiga reformer av de europeiska valförfarandena i alla medlemsstater för 

att främja ett aktivt EU-medborgarskap. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

främja medborgarnas aktiva deltagande genom medborgarinitiativ, rätten att inge 

framställningar och rätten att vända sig till den europeiska ombudsmannen med klagomål. 

32. Europaparlamentet kritiserar starkt förslagen om återinförda gränskontroller 

i Schengenområdet, eftersom detta skulle försämra den fria rörligheten inom EU och 

Schengensamarbetets funktion. 

33. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 

Europeiska rådet, rådet, kommissionen, medlemsstaternas och kandidatländernas 

regeringar och parlament, FN, Europarådet samt Organisationen för säkerhet och 

samarbete i Europa. 
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Or. en 

 


