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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 
resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A8-0230/2015 

Europaparlamentets resolution om situationen för de grundläggande rättigheterna i 
Europeiska unionen (2013–2014(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av ingressen till fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat 

EU-fördraget) och de relevanta artiklarna i detta, 

– med beaktande av bland annat artikel 2, artikel 3.3 andra stycket och artiklarna 6 och 9 i 

EU-fördraget, 

– med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan 

kallat EUF-fördraget), särskilt punkt 7, 

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

den 7 december 2000 (nedan kallad stadgan), vilken proklamerades den 12 december 

2007 i Strasbourg och trädde i kraft genom Lissabonfördraget i december 2009, 

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som 

antogs av FN:s generalförsamling 1948, 

– med beaktande av FN:s fördrag om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, och FN:s konventionsorgans rättspraxis, 

– med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, som antogs i New York den 13 december 2006 och ratificerades 

av EU den 23 december 2010, 

– med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter, antagen i New York den 

20 november 1989, 

– med beaktande av följande allmänna kommentarer från FN:s barnrättskommitté: nr 7 

(2005) om genomförandet av barnets rättigheter under tidig barndom, nr 9 (2006) om 

rättigheter för barn med funktionsnedsättning, nr 10 (2007) om barnets rättigheter inom 

rättskipning för unga lagöverträdare, nr 12 (2009) om barnets rätt att bli hörd, nr 13 
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(2011) om barnets rätt till frihet från alla former av våld, nr 14 (2013) om barnets rätt att 

få sitt bästa satt i främsta rummet, 

– med beaktande av FN:s konvention från 1979 om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor och Pekingplattformen, av sina resolutioner av den 

25 februari 2014 med rekommendationer till kommissionen om att bekämpa våld mot 

kvinnor
1
 och av den 6 februari 2014 om kommissionens meddelande om utrotande av 

kvinnlig könsstympning
2
 och av rådets slutsatser av den 5 juni 2014 om förebyggande 

och bekämpning av alla former av våld mot kvinnor och flickor, inbegripet kvinnlig 

könsstympning, 

– med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, av rättspraxis från Europeiska domstolen 

för de mänskliga rättigheterna och av konventionerna, rekommendationerna, 

resolutionerna och rapporterna från Europarådets parlamentariska församling, 

ministerkommitté, kommissarie för mänskliga rättigheter samt dess 

Venedigkommission. 

– med beaktande av de strategiska riktlinjerna för området med frihet, säkerhet och 

rättvisa, som antogs av Europeiska rådet den 27 juni 2014, 

– med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld 

mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen), 

– med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet 

av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung
3
, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 9 december 2013 om verkningsfulla 

åtgärder för integrering av romer i medlemsstaterna
4
, 

– med beaktande av direktivpaketet om främjandet av processuella rättigheter i EU
5
, 

– med beaktande av rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om 

bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt 

strafflagstiftningen
6
, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 

5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess 

offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF
7
, 

                                                 
1 Antagna texter, P7_TA(2014)0126. 
2 Antagna texter, P7_TA(2014)0105. 
3 EGT L 180, 19.7.2000, s. 22. 
4 EUT C 378, 24.12.2013, s. 1. 
5 Direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010, direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012, direktiv 2013/48/EU 

av den 22 oktober 2013. 
6 EUT L 328, 6.12.2008, s. 55. 
7 EUT L 101, 15.4.2011, s. 1. 
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– med beaktande av EU-domstolens beslut och rättspraxis och de nationella 

författningsdomstolarnas rättspraxis, där det hänvisas till stadgan också vid tolkning av 

nationell lag, 

– med beaktande av de politiska riktlinjerna för den nya kommissionen, som framlades av 

ordförande Juncker för Europaparlamentet den 15 juli 2014,  

– med beaktande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande 

av en allmän ram för likabehandling
1
 och av förslaget till rådets direktiv om 

genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller 

övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (COM(2008)0426), 

– med beaktande av EU:s strategi för utrotande av människohandel 2012–2016 

(COM(2012)0286), i synnerhet bestämmelserna om finansiering av utarbetandet av 

riktlinjer för system för skydd av barn och utbyte av bästa praxis, 

– med beaktande av sin resolution av den 12 december 2013 om framsteg i 

genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer
2
, 

– med beaktande av sin resolution av den 12 september 2013 om situationen för 

ensamkommande barn i EU
3
, 

– med beaktande av sina resolutioner om grundläggande rättigheter och mänskliga 

rättigheter, skyddet av minoritetsgrupper och icke-diskrimineringspolitik, 

– med beaktande av utfrågningen av Frans Timmermans i Europaparlamentet den 

7 oktober 2014 och hans framträdande inför parlamentet vid sammanträdet den 11 

februari 2015, 

– med beaktande av utfrågningen av Dimitris Avramopoulos i Europaparlamentet den 30 

september 2014, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Respekt för och främjande av mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, demokrati 

samt de värden och principer som anges i EU:s fördrag och internationella 

människorättsinstrument (FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 

Europakonventionen, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter osv.) är skyldigheter för EU och dess medlemsstater och måste stå i centrum 

för den europeiska integrationen. 

B. Enligt artikel 2 i EU-fördraget bygger EU på respekt för människans värdighet, frihet, 

demokrati, jämlikhet, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna, inbegripet rättigheter 

för personer som tillhör minoriteter – värden som är gemensamma för alla 

                                                 
1
 EGT L 303, 2.12.2000, s. 26. 

2
 Antagna texter, P7_TA(2013)0594. 

3 Antagna texter, P7_TA(2013)0387. 
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medlemsstater och som såväl EU som varje enskild medlemsstat måste respektera i all 

sin politik, både på det interna och externa planet. Enligt artikel 17 i EU-fördraget måste 

kommissionen säkerställa tillämpningen av fördragen.  

C. Enligt artikel 6 i EU-fördraget är EU skyldigt att stödja de grundläggande rättigheterna 

och säkra respekten för dem i sin egen verksamhet, oberoende av vilka befogenheter EU 

har på det område där verksamheten bedrivs. Medlemsstaterna uppmuntras också att 

göra sammaledes. 

D I och med Lissabonfördragets ikraftträdande integrerades Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna i fördragen och den är därmed rättsligt bindande för 

EU:s institutioner, organ och byråer, liksom för medlemsstaterna i samband med 

tillämpning av EU-lagstiftningen. En verklig kultur av grundläggande rättigheter måste 

utvecklas, främjas och stärkas inom unionens institutioner, men också inom 

medlemsstaterna, framför allt då de tillämpar och genomför unionslagstiftningen, både 

internt och i förbindelser med tredjeländer. 

E. I artiklarna 2 och 3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

erkänns personers rätt till liv och rätt till integritet. 

F. EU:s verksamhet bygger på att man förutsätter och hyser ömsesidigt förtroende för att 

medlemsstaterna respekterar demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande 

rättigheter, som slås fast i Europakonventionen och i stadgan om de grundläggande 

rättigheterna, särskilt i samband med utvecklingen av ett område med frihet, säkerhet 

och rättvisa och principen om ömsesidigt erkännande.  

G. Korruption orsakar sociala skadeverkningar och brott mot grundläggande rättigheter. Ett 

effektivt, oberoende och opartiskt rättsväsen är avgörande för att rättsstatsprincipen ska 

följas och för att EU-medborgares grundläggande rättigheter och medborgerliga friheter 

ska skyddas. 

H. Artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna förbjuder alla 

former av omänsklig eller förnedrande behandling. 

I. Barn utgör en tredjedel av världens befolkning och en femtedel av EU:s befolkning. 

Barns rättigheter ingår i de mänskliga rättigheter som EU och dess medlemsstater måste 

respektera och främja. Barnens situation i och utanför Europa är långtifrån 

tillfredsställande och dessa utsatta medborgare utsätts fortfarande för många 

restriktioner eller kränkningar av sina rättigheter.  

J. Förverkligandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i enlighet med 

avdelning V i EUF-fördraget förutsätter att de grundläggande rättigheterna respekteras 

till fullo både av EU och av varje enskild medlemsstat. 

K. Rättsstatsprincipen är grunden för den europeiska liberala demokratin, och är en av 

EU:s grundprinciper med rötter i gemensamma konstitutionella traditioner i samtliga 

EU:s medlemsstater. 
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L. Tusentals människor dör i Medelhavet på ett sätt som saknar motstycke, vilket leder till 

ett stort ansvar för EU att göra livräddande insatser, stoppa människohandlare och bistå 

och skydda asylsökande och flyktingar. 

M. Asylrätten garanteras i Genèvekonventionen angående flyktingars rättsliga ställning 

från 1951 samt i protokollet av den 31 januari 1967. 

N. Yttringar av extremnationalism, rasism, främlingsfientlighet och intolerans har ännu 

inte försvunnit från våra samhällen. Tvärtom verkar de öka i många medlemsstater. 

O. Rätten att göra framställningar har gett unionsmedborgarna och parlamentet en stark 

koppling till varandra. Det europeiska medborgarinitiativet har skapat en ny direktlänk 

mellan unionsmedborgarna och EU-institutionerna och kan förbättra främjandet av 

grundläggande och medborgerliga rättigheter. 

P. Ungefär 80 miljoner unionsmedborgare har funktionsnedsättningar. Personer med 

funktionsnedsättning utsätts fortfarande för brist på hjälp och stöd för att de ska kunna 

integreras. EU har i sin egenskap av part i FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning en skyldighet att främja, skydda och respektera dessa 

personers rättigheter enligt konventionen. 

Q. Det är i första hand kvinnor och flickor som drabbas av könsrelaterat våld. 

Hundratusentals kvinnor som bor i Europa har utsatts för könsstympning och tusentals 

flickor löper risk att drabbas av detta. 

R. Handel med och sexuellt utnyttjande av kvinnor och flickor utgör en tydlig kränkning 

av de mänskliga rättigheterna och den mänskliga värdigheten samt av grundläggande 

rättsprinciper och demokratiska principer. I dag är kvinnor mer utsatta för dessa hot på 

grund av den ökade ekonomiska otryggheten och den förhöjda risken för arbetslöshet 

och fattigdom. 

S. Romerna, som utgör den största etniska minoriteten i Europa, är fortfarande utsatta för 

allvarlig diskriminering, rasistattacker, hatpropaganda, fattigdom och utestängning. 

T. I stadgan erkänns äldres rätt att ”leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det 

sociala och kulturella livet”. 

1. Europaparlamentet anser det viktigt att garantera att de europeiska värden som anges i 

artikel 2 i EU-fördraget respekteras fullt ut både i EU-lagstiftningen och i den nationella 

lagstiftningen. Parlamentet understryker att EU är skyldigt att anta lagstiftning i 

fullständig överensstämmelse med sina befogenheter enligt fördragen, och i enlighet 

med subsidiaritetsprincipen.  

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att lagstiftningsförslagen och 

lagstiftningsåtgärderna överensstämmer med stadgan och är förenliga med de 

grundläggande rättigheterna och att inverkan på de grundläggande rättigheterna i EU-

lagstiftningen och dess genomförande av medlemsstaterna systematiskt granskas i 

utvärderingsrapporter om genomförandet av denna lagstiftning samt i årsrapporter om 

kontrollen av tillämpningen av EU-lagstiftningen och i konsekvensbedömningar. 
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3. Europaparlamentet erinrar om att unionen enligt artikel 6 i EU-fördraget är skyldig att 

ansluta sig till Europakonventionen och noterar EU-domstolens yttrande nr 2/2013. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inrätta nödvändiga instrument för att 

denna fördragsenliga skyldighet omedelbart ska fullgöras. Parlamentet anser att detta 

måste ske med full insyn, eftersom man härigenom kommer att få en ytterligare 

mekanism för att öka den faktiska respekten och förbättra enskilda personers skydd mot 

brott mot deras grundläggande rättigheter, bland dem också rätten till ett effektivt 

rättsmedel, och för att EU-institutionerna ska bli mer ansvarsskyldiga för vad de gjort 

eller underlåtit att göra när det gäller grundläggande rättigheter. 

4. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en första vice ordförande för 

kommissionen med ansvar för respekten för rättsstaten och stadgan. Parlamentet noterar 

hans uttalande under Europaparlamentets utfrågning om att nuvarande lagstiftning och 

förfaranden är tillräckliga för att säkra rättstatsprincipen, samt välkomnar hans åtagande 

att ordentligt genomdriva EU-ramen för att stärka rättsstatsprincipen i syfte att åtgärda 

och lösa situationer med systemsatta hot mot rättsstaten, och således skrida till handling 

före mekanismerna i artikel 7 och komplettera dem. Parlamentet ställer upp bakom hans 

avsikt att hålla ett årligt symposium om grundläggande rättigheter, med alla relevanta 

berörda parter, bland annat Europaparlamentet, som deltagare.  

5. Europaparlamentet understryker behovet av att fullt ut utnyttja befintliga mekanismer, 

för att unionens grundläggande rättigheter och värden – som anges i artikel 2 i EU-

fördraget och i stadgan om de grundläggande rättigheterna – ska respekteras, skyddas 

och främjas. Parlamentet framhåller att alla de instrument som fördragen för närvarande 

föreskriver i detta sammanhang snarast måste tillämpas och genomföras. 

6. Europaparlamentet betonar att de befintliga mekanismerna måste utnyttjas till fullo, så 

att objektiva utredningar och granskningar sätts i gång och överträdelseförfaranden 

inleds, om det finns goda skäl för detta, 

7. Europaparlamentet noterar kommissionens meddelande om en ny EU-ram för att stärka 

rättsstatsprincipen, som består av en strukturerad dialog mellan kommissionen och den 

berörda medlemsstaten, där det ingår en bedömning av kommissionen, en 

rekommendation av kommissionen samt en uppföljning av rekommendationen, och som 

är ett sätt att avhjälpa de nuvarande bristerna i arbetet med att förebygga och åtgärda fall 

av kränkningar av de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprinciperna i 

medlemsstaterna. Parlamentet noterar kommissionens avsikt att fortlöpande informera 

Europaparlamentet och rådet om de framsteg som gjorts i varje skede.  

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid behov börja tillämpa denna ram för 

att  

a) förbättra EU:s kapacitet att agera och ingripa i vissa krissituationer med 

anknytning till rättsstatsprincipen genom att målinriktat gripa sig an själva 

huvudproblemet, 

b) bättre anlita Europarådets expertis och inrätta en formell kanal för samarbete i 

frågor som rör rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, och 

uppmuntra till arbete för att alla relevanta övervakningsinsatser och bedömningar 
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som gjorts av EU-institutionerna, Europarådet och Europeiska unionens byrå för 

grundläggande rättigheter (nedan kallad FRA) och som berör situationen för 

grundläggande rättigheter i EU och enskilda medlemsstater ska bli bättre 

åtkomliga,  

c) se till att, om man inte lyckas lösa en fråga med hjälp av den trestegsprocess som 

föreskrivs i ramen, kommissionen bedömer om det går att aktivera någon av de 

mekanismer som fastställs i artikel 7 i EU-fördraget.  

9. Europaparlamentet välkomnar avsikten att hålla en årlig dialog i rådet (allmänna frågor) 

om rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, vars resultat kommer att utvärderas mot slutet 

av 2016. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utreda alla 

påståenden om överträdelser av de grundläggande rättigheter som ingår i stadgan och att 

följa upp dessa påståenden om de kan bevisas. Framför allt uppmanas kommissionen 

eftertryckligen att inleda överträdelseförfaranden om en medlemsstat misstänks för att 

ha åsidosatt dessa rättigheter. 

11. Europaparlamentet påminner om att det är helt avgörande att unionslagstiftningen 

införlivas och genomförs i rätt tid och på rätt sätt, särskilt när den påverkar eller 

utvecklar de grundläggande rättigheterna. 

Frihet och säkerhet 

12. Europaparlamentet noterar att terrorhandlingar har skapat ett akut behov för EU och 

dess medlemsstater att förstärka åtgärder mot terrorism och radikalisering. Parlamentet 

betonar att alla säkerhetsåtgärder bör vara förenliga med demokratiska principer, 

rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter.  

13. Europaparlamentet inser att den stora spridningen av gränsöverskridande it-brott och it-

terrorism skapar allvarliga utmaningar och problem för skyddet av grundläggande 

rättigheter i den digitala miljön, Parlamentet anser det nödvändigt att unionen utvecklar 

spetskompetens inom it-säkerhet för att stärka efterlevnaden av artiklarna 7 och 8 i 

stadgan på it-området. 

14. Europaparlamentet understryker att en mycket viktig fråga för EU är att garantera de 

grundläggande rättigheterna i dagens informationssamhälle, eftersom den ökande 

användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) skapar nya hot mot 

grundläggande rättigheter på internet, och skyddet av dem bör förstärkas genom 

garantier för att de främjas och skyddas på internet på samma sätt och i samma 

utsträckning som utanför internet.  

15. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att intensivt övervaka 

genomförandet av den befintliga unionslagstiftningen på området och anser att 

medlemsstaterna bör tillämpa de straffrättsliga bestämmelserna vid brott i praktiken 

genom effektiv undersökning och lagföring för att garantera att offrens grundläggande 

rättigheter respekteras. 
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16. Europaparlamentet understryker utbildningens framträdande roll för att förebygga 

radikalisering och framväxt av intolerans och extremism bland unga.  

Religions- och samvetsfrihet 

17. Europaparlamentet erinrar om artikel 10 i stadgan, som skyddar tanke-, samvets- och 

religionsfriheten, bland annat friheten att utöva religion efter eget val och friheten att 

byta religion eller övertygelse. Parlamentet anser att detta också omfattar frihet för icke-

troende och fördömer alla former av diskriminering eller intolerans och efterlyser ett 

förbud mot all diskriminering på sådana grunder. Parlamentet beklagar djupt den 

senaste tidens fall av diskriminering och våld av antisemitisk och antimuslimsk karaktär 

och uppmanar medlemsstaterna, inklusive de regionala myndigheterna, att med alla 

tillbudsstående medel skydda religions- och trosfriheten, och att arbeta för tolerans och 

interkulturell dialog med hjälp av ett effektivt politiskt beslutsfattande, där politiken 

mot diskriminering vid behov förstärks. Parlamentet erinrar om vikten av att garantera 

likabehandling för alla religioner och trosuppfattningar och uttrycker sin oro över att det 

i EU tillämpas lagar mot hädelse och smädelse av religion, som kan ha en ytterst 

avskräckande effekt på yttrandefriheten. Parlamentet fördömer skarpt attackerna mot 

gudstjänstlokaler och uppmanar medlemsstaterna att inte låta dessa brott förbli 

ostraffade. 

18. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen till att religions- och trosfriheten 

respekteras i den ockuperade delen av Cypern, där mer än 500 religiösa och kulturella 

minnesmärken snart kommer att störta samman.  

19. Europaparlamentet oroas över att antisemitismen ökar i Europa och att det blir allt 

vanligare med uttalanden där Förintelsen förnekas eller förringas. Parlamentet är 

mycket bekymrat över att många medlemmar av det judiska samfundet planerar att 

lämna Europa på grund av det tilltagande antisemitiska klimatet och den diskriminering 

och det våld som det judiska samfundet utsätts för. 

20. Europaparlamentet är mycket bekymrat över de allt fler antimuslimska 

demonstrationerna och attackerna mot moskéer. Parlamentet beklagar diskrimineringen 

och våldet mot muslimerna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att systematiskt 

fördöma sådana handlingar och att tillämpa nolltolerans mot dem. 

Jämlikhet och icke-diskriminering 

21. Europaparlamentet erinrar om att mångfald, icke-diskriminering och tolerans tillhör 

unionens värdegrunder enligt artikel 2 i EU-fördraget. Parlamentet anser att endast en 

politik som syftar till att främja både formell och reell jämlikhet och till att bekämpa 

alla former av fördomar och diskriminering kan främja ett sammanhållet samhälle 

genom att bryta ned alla slags fördomar som inverkar menligt på den sociala 

integrationen. Parlamentet beklagar djupt att det ännu i dag inom EU förekommer 

diskriminering, marginalisering och rentav våld och övergrepp, framför allt på grund av 

kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller 

övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, börd, 

funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. 
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22. Europaparlamentet anser att unionen och medlemsstaterna bör förstärka sina åtgärder 

för att bekämpa diskriminering och skydda kulturell, religiös och språklig mångfald, 

samt arbeta för jämställdhet mellan könen, barnets rättigheter, äldres rättigheter, 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning, hbti-rättigheter och nationella 

minoriteters rättigheter. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att erkänna behovet av 

tillförlitliga och jämförbara uppgifter om jämlikhet för att mäta diskriminering, 

uppdelade efter diskrimineringsgrunder, i syfte att tillhandahålla beslutsunderlag, 

utvärdera genomförandet av EU:s lagstiftning mot diskriminering och bättre verkställa 

den. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram enhetliga normer för insamling av 

uppgifter om jämlikhet på grundval av självidentifikation, EU:s normer för 

uppgiftsskydd och samråd med relevanta grupper. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att samla in uppgifter om alla diskrimineringsgrunder. 

Skydd för minoriteter 

24. Europaparlamentet efterlyser ett mer konsekvent agerande från EU:s sida i fråga om 

skyddet av minoriteter. Parlamentet är fast övertygat om att alla medlemsstater och 

kandidatländer bör följa samma principer och kriterier för att ingen dubbelmoral ska 

gälla. Parlamentet efterlyser därför en effektiv mekanism för övervakning och 

säkerställande av grundläggande rättigheter för alla slags minoriteter i både 

kandidatländerna och EU:s medlemsstater. 

25. Europaparlamentet understryker att Europeiska unionen måste vara ett område där 

respekt för etnisk, kulturell och språklig mångfald råder. Parlamentet uppmanar EU-

institutionerna att utarbeta ett omfattande EU-skyddssystem för nationella, etniska och 

språkliga minoriteter för att säkerställa deras likabehandling, med beaktande av 

tillämpliga internationella rättsliga standarder och befintlig bästa praxis, samt uppmanar 

medlemsstaterna att tillförsäkra dessa minoriteter reell jämlikhet, framför allt i frågor 

som berör språk, utbildning och kultur. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som 

ännu inte gjort det att ratificera och effektivt genomföra ramkonventionen om skydd för 

nationella minoriteter. Parlamentet erinrar också om att de principer som utvecklats 

inom ramen för OSSE måste genomföras. 

26. Europaparlamentet fördömer alla former av diskriminering på grund av 

språkanvändning och uppmanar de medlemsstater som ännu inte gjort det att ratificera 

och effektivt genomföra den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. 

Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna och kommissionen att vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att bekämpa oproportionerliga administrativa eller 

lagstiftningsmässiga hinder som kan hämma den språkliga mångfalden på europeisk 

eller nationell nivå. 

27. Europaparlamentet betonar att principerna om människans värdighet, likhet inför lagen 

och förbud mot alla typer av diskriminering utgör grunden för rättsstaten. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att anta en nationell lagstiftningsram mot alla former av 

diskriminering och garantera ett faktiskt genomförande av EU:s befintliga regelverk. 

Situationen för romerna 
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28. Europaparlamentet beklagar djupt att det i Europeiska unionen blir allt vanligare med 

attityder som är fientliga mot romerna och uttrycker sin oro över situationen för 

romerna i EU och över de många fallen av förföljelse, våld, stigmatisering, 

diskriminering och lagstridiga utvisningar, som strider mot de grundläggande 

rättigheterna och EU-rätten. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta 

åtgärder mot de medlemsstater som främjar eller tillåter institutionaliserad 

diskriminering och segregering. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna än en gång att 

effektivt genomföra strategier till förmån för reell integration, att vidta kraftfullare och 

ändamålsenliga integrationsfrämjande åtgärder, framför allt inom områdena skydd av 

grundläggande rättigheter, utbildning, sysselsättning, bostäder samt hälso- och sjukvård 

samt att bekämpa våld och hatpropaganda mot och diskriminering av romer, såsom det 

förutsätts i rådets rekommendation av den 9 december 2013 om verkningsfulla åtgärder 

för integrering av romer i medlemsstaterna.  

29. Europaparlamentet understryker vikten av att de nationella strategierna för integrering 

av romer genomförs på lämpligt sätt genom att det utarbetas integrerade strategier som i 

en fortlöpande dialog engagerar lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och 

den romska folkgruppen. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa 

uppföljning och bättre samordning av genomförandet. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att samarbeta med företrädare för romerna för att hantera, övervaka 

och utvärdera projekt som påverkar deras befolkningsgrupper, och att då använda 

tillgängliga medel, också EU-medel, och samtidigt strikt övervaka respekten för 

romernas grundläggande rättigheter, även den fria rörligheten, i enlighet med direktiv 

2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 

och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. 

30. Europaparlamentet beklagar djupt den rådande diskrimineringen av romer i de 

nationella utbildningssystemen och på arbetsmarknaden. Parlamentet understryker att i 

synnerhet romska kvinnor och barn i allt större omfattning utsätts för flerfaldiga och 

samtidiga kränkningar av sina grundläggande rättigheter. Parlamentet upprepar hur 

viktigt det är att skydda och främja romska barns lika tillgång till alla rättigheter. 

Våld mot kvinnor och jämställdhet mellan kvinnor och män  

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna att bekämpa och 

lagföra alla former av våld mot och diskriminering av kvinnor. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att framför allt effektivt åtgärda följderna av våld i hemmet och 

sexuellt utnyttjande i alla dess former, däribland sådant som drabbar flykting- och 

invandrarbarn, samt tidiga äktenskap eller tvångsäktenskap och hedersbrott. 

32. Europaparlamentet uttrycker oro över omfattningen och formerna av våld mot kvinnor i 

EU, något som FRA dokumenterat i sin EU-omfattande studie, av vilken det framgår att 

en av tre kvinnor har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld sedan 15 års ålder och att 

uppskattningsvis 3,7 miljoner kvinnor i EU upplever sexuellt våld under loppet av ett år. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra till nationella ratificeringar och att 

inleda förfarandet för EU:s anslutning till Istanbulkonventionen så snart som möjligt. 

Parlamentet understryker att samtliga medlemsstaters omedelbara anslutning till 

Istanbulkonventionen skulle bidra till att utveckla en integrerad politik och till att främja 
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internationellt samarbete mot allt slags våld mot kvinnor, bland annat sexuella 

trakasserier på och utanför internet.  

33. Europaparlamentet finner det mycket oroande att det fortfarande förekommer kvinnlig 

könsstympning, då det är en form av grovt våld mot kvinnor och flickor och en 

oacceptabel kränkning av deras rätt till fysisk integritet. Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen EU och medlemsstaterna att vara ytterst vaksamma och att bekämpa 

dessa gärningar inom sina gränser i syfte att få bukt med dem snarast möjligt.  

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa en kontinuerlig insamling av 

uppgifter om förekomsten av och karaktären på det våld som utövas mot kvinnor, som 

en grund för en kraftfull politik för att förebygga våld och tillgodose offrens behov, 

bland annat genom att utvärdera genomförandet av EU:s brottsofferdirektiv 

(2012/29/EU) och ordna informationskampanjer mot sexuella trakasserier. 

Insamlingsarbetet bör bygga vidare på den första EU-omfattande undersökningen från 

FRA och baseras på samarbete mellan kommissionen (inklusive Eurostat), FRA och 

Europeiska jämställdhetsinstitutet. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen i 

sin resolution av den 25 februari 2014 om bekämpning av våld mot kvinnor 

(2013/2004(INL)) att kommissionen ska lägga fram ett förslag till rättsakt som 

fastställer åtgärder för att främja och stödja medlemsstaternas insatser i arbetet med att 

förebygga våld mot kvinnor och flickor. Kommissionen uppmanas även att utse 2016 

till året för bekämpande av våld mot kvinnor och flickor.  

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skärpa övervakningen av att 

jämställdhetsprincipen respekteras i EU-lagstiftningen. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att göra en liknande analys av sin nationella lagstiftning. 

Barns rättigheter  

36. Europaparlamentet fördömer skarpt allt våld mot och all misshandel av barn och 

uppmanar medlemsstaterna att, som parter i FN:s konvention om barnets rättigheter, 

vidta lämpliga åtgärder för att skydda barn mot alla former av fysiskt och psykiskt våld, 

däribland även fysisk misshandel och sexuella övergrepp, tvångsäktenskap, barnarbete 

och sexuellt utnyttjande.  

37. Europaparlamentet fördömer skarpt det sexuella utnyttjandet av barn, framför allt de allt 

vanligare övergreppen mot barn på internet. Parlamentet uppmanar med kraft unionen 

och medlemsstaterna att med gemensamma krafter bekämpa dessa grova kränkningar av 

barnets rättigheter och att ta vederbörlig hänsyn till de rekommendationer som 

parlamentet formulerade i sin resolution av den 11 mars 2015 om sexuella övergrepp 

mot barn på internet. Parlamentet upprepar sin uppmaning till de medlemsstater som 

ännu inte gjort det att införliva direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot 

barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Parlamentet uppmanar även 

unionen och de medlemsstater som ännu inte gjort det att ratificera Europarådets 

konvention om skydd för barn mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. 

38. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra direktiv 2011/93/EU om 

bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och 

barnpornografi, och att stärka de brottsbekämpande myndigheternas juridiska 
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möjligheter, tekniska kapacitet och ekonomiska resurser för att öka samarbetet, bland 

annat med Europol, i syfte att kartlägga och upplösa nätverk av barnsexförbrytare 

effektivare, samtidigt som de inblandade barnens rättigheter och säkerhet måste 

prioriteras.  

39. Europaparlamentet fördömer alla former av diskriminering mot barn, och uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att göra en samlad insats för att utrota 

diskriminering mot barn. Parlamentet uppmanar i synnerhet medlemsstaterna och 

kommissionen att uttryckligen behandla barn som en prioritet vid programplaneringen 

och genomförandet av regional- och sammanhållningspolitiken. Parlamentet upprepar 

vikten av att skydda och främja lika tillgång till hälso- och sjukvård, värdigt boende och 

utbildning för romska barn. 

40. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera alla barn en effektiv 

möjlighet till rättslig prövning, oavsett om barnen uppträder som misstänkta, förövare, 

offer eller parter i ett förfarande. Parlamentet bekräftar vikten av att stärka 

rättssäkerhetsgarantierna för barn i straffrättsliga förfaranden, särskilt i samband med de 

pågående diskussionerna om ett direktiv om särskilda rättssäkerhetsgarantier för barn 

som är misstänkta eller tilltalade i brottmålsförfaranden. 

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en ambitiös och omfattande 

efterföljare till EU:s agenda för barnets rättigheter under 2015. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att se till att barns rättigheter effektivt integreras i all unionslagstiftning 

och unionspolitik och i unionens alla ekonomiska beslut. Kommissionen uppmanas att 

årligen rapportera om de framsteg som gjorts i fråga om respekt för barns rättigheter 

och ett fullständigt genomförande av EU:s regelverk om barns rättigheter. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att se till att mandatet för samordnaren för barns rättigheter 

och dennes resurser på ett adekvat sätt speglar EU:s åtagande att systematiskt och 

effektivt integrera barns rättigheter i all verksamhet, och att anta de utlovade EU-

riktlinjerna för integrerade system för skydd av barn. 

42. Europaparlamentet välkomnar trenden att kriminalisera tvångsäktenskap i 

medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vara på sin vakt och att 

utbilda och medvetandegöra personal som kommer i kontakt med barn, såsom lärare 

och ungdomsarbetare, för att de ska kunna identifiera barn som riskerar att föras till sitt 

ursprungsland för att ingå tvångsäktenskap.  

Hbti-personers rättigheter 

43. Europaparlamentet uppmuntrar EU:s medlemsstater att stödja fackföreningar och 

arbetsgivarorganisationer i deras arbete med att anta strategier för mångfald och icke-

diskriminering med fokus på hbti-personer. 

44. Europaparlamentet fördömer i skarpa ordalag all diskriminering på grund av sexuell 

läggning och könsidentitet, och beklagar djupt att de grundläggande rättigheterna för 

homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer) fortfarande 

inte alltid vidmakthålls till fullo i Europeiska unionen. Parlamentet uppmanar 

kommissionen, medlemsstaterna och de relevanta byråerna att samarbeta kring en 

övergripande flerårig politik till skydd för hbti-personernas grundläggande rättigheter, 
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men framhåller dock att denna övergripande politik måste respektera befogenheterna 

hos Europeiska unionen samt hos dess byråer och medlemsstater. 

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

45. Europaparlamentet beklagar den diskriminering och utestängning som personer med 

funktionsnedsättning utsätts för än i dag. Parlamentet uppmanar kommissionen, 

medlemsstaterna och regionala och lokala myndigheter att genomföra EU:s 

handikappstrategi och att övervaka och tillämpa den relevanta EU-lagstiftningen. 

Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att återuppta 

lagstiftningsinitiativet till en europeisk rättsakt om tillgänglighet i form av ett 

övergripande instrument för att bättre skydda personer med funktionsnedsättning och 

garantera att all EU-politik arbetar mot detta mål. Parlamentet uppmanar också 

kommissionen att maximera synergierna mellan dels EU:s handikappstrategi och dels 

föreskrifterna i konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och 

i FN:s konvention om barnets rättigheter, för att se till att de erkända rättigheterna 

faktiskt åtnjuts och kan utövas i praktiken, bland annat genom harmoniserings- och 

genomförandeåtgärder för regelverket och kulturella och politiska insatser.  

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen med kraft att vägleda medlemsstaterna att 

på bästa sätt använda EU-medel i enlighet med EU:s åligganden enligt FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och att stödja och nära samarbeta 

med icke-statliga organisationer för att konventionen ska genomföras som sig bör. 

Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att förbättra tillträdet till sysselsättning 

och utbildning för personer med funktionsnedsättning, inklusive personer med 

psykosociala funktionsnedsättningar, och att, i enlighet med artikel 26 i stadgan, ge stöd 

till självständigt boende och till öppenvårdsprogram.  

47. Europaparlamentet betonar att rätten att delta i politiska val för personer med 

funktionsnedsättning måste respekteras. Parlamentet uppmanar med tanke på detta 

kommissionen att även ta med en bedömning av förenligheten med konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning i sin rapportering om genomförandet 

av rådets direktiv 93/109/EG och 94/80/EG, som fastställer rätten att rösta och 

kandidera i val till Europaparlamentet och i kommunalval. Parlamentet beklagar att 

många personer med funktionsnedsättning som blivit av med sin rättskapacitet även 

förlorar sin rösträtt. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att ändra sin 

nationella lagstiftning, så att personer med funktionsnedsättning som förlorat sin 

rättskapacitet inte systematiskt också förlorar sin rösträtt, utan att i stället analysera 

varje individuellt fall och se till att funktionshindrade får assistans under 

röstförfarandet.  

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera den europeiska 

lagstiftningens förenlighet med kraven i FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning och att via sina konsekvensanalyser utvärdera alla framtida 

förslag mot bakgrund av denna konvention. 

Åldersdiskriminering 
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49. Europaparlamentet beklagar djupt att många äldre diskrimineras och får sina 

grundläggande rättigheter kränkta varje dag, särskilt när det gäller tillgång till adekvat 

inkomst, sysselsättning, hälso- och sjukvård och nödvändiga varor och tjänster. 

Parlamentet påminner om att rätten för äldre att leva ett värdigt och oberoende liv och 

att delta i det sociala och kulturella livet fastställs i artikel 25 i stadgan om de 

grundläggande rättigheterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en 

strategi för demografisk förändring i syfte att genomföra artikel 25 i stadgan om de 

grundläggande rättigheterna.  

50. Europaparlamentet är oroat över att vanvård, försumlighet och övergrepp gentemot 

äldre förekommer i många medlemsstater. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

anta åtgärder för att bekämpa övergrepp och alla former av våld mot äldre och främja 

äldres oberoende genom att stödja renovering och tillgängliggörande av bostäder. 

Parlamentet påminner om att äldre kvinnor oftare lever under fattigdomsgränsen på 

grund av lönegapet och därefter pensionsklyftan mellan kvinnor och män. 

51. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att unga arbetstagare, 

särskilt de som drabbats av den ekonomiska krisen, integreras på arbetsmarknaden, även 

genom att anordna och ge tillgång till utbildning för att främja ungdomars sociala 

ställning.  

Hatbrott och hatpropaganda 

52. Europaparlamentet beklagar djupt fallen av hatpropaganda eller hatbrott som grundas på 

rasism, främlingsfientlighet, religiös intolerans eller fördomar mot en persons 

funktionsnedsättning, sexuella läggning eller könsidentitet, något som förekommer 

dagligen i EU. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att skydda grundläggande 

rättigheter och att främja förståelse, acceptans och tolerans mellan olika 

befolkningsgrupper på deras territorium. Parlamentet uppmanar EU att prioritera 

kampen mot hatbrott vid utformningen av en EU-politik mot diskriminering och på det 

rättsliga området. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att trappa 

upp kampen mot hatbrott och diskriminerande attityder och beteenden genom att 

utveckla en heltäckande strategi för att bekämpa hatbrott, våld som bygger på fördomar 

och diskriminering. 

53. Europaparlamentet oroar sig över att det blir allt vanligare med hatpropaganda på 

internet och uppmanar medlemsstaterna att ordna så, att allmänheten lätt kan anmäla fall 

av näthat. 

54. Europaparlamentet uttrycker oro när det gäller utredningar och domar i samband med 

hatbrott i medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta alla 

lämpliga åtgärder för att uppmuntra till anmälan av sådana brott, också genom att 

tillförsäkra anmälarna ett adekvat skydd, i och med att FRA i sina brett upplagda 

undersökningar gång på gång kommit fram till att brottsoffer ogärna träder fram och gör 

polisanmälan.  

55. Europaparlamentet uttrycker oro över att flera medlemsstater inte korrekt har införlivat 

bestämmelserna i rambeslut 2008/913/RIF och uppmanar medlemsstaterna att till fullo 

införliva och genomföra EU:s normer och att slå vakt om att nationell lagstiftning, som 
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straffbelägger alla former av hatbrott, uppvigling till hat och trakasserier och som 

systematiskt föreskriver lagföring av dessa straffbara handlingar, verkligen genomförs 

Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka det korrekta införlivandet av 

rambeslutet och att inleda överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som underlåter 

att införliva det. Parlamentet efterlyser dessutom en översyn av rambeslutet, för att det 

ska täcka alla former av hatbrott och brott som begåtts med fördomar eller 

diskriminering som motiv, och tydligt definiera en konsekvent standard för utredning 

och åtal.  

56. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja utbildningsprogram för 

brottsbekämpande och rättsliga myndigheter, liksom för de EU-byråer som det berör, 

om hur man kan förebygga och bekämpa diskriminerande praxis och hatbrott. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förse de myndigheter som ansvarar för 

utredning och åtal med praktiska verktyg och färdigheter för att de ska kunna identifiera 

och hantera de brott som omfattas av rambeslutet och interagera och kommunicera med 

offren. 

57. Europaparlamentet är mycket oroat över framväxten av politiska partier som använder 

den nuvarande ekonomiska och sociala krisen för att berättiga sitt rasistiska, 

främlingsfientliga och anti-islamiska budskap.  

58. Europaparlamentet fördömer skarpt att paramilitära grupper, i vissa fall direkt knutna 

till ett politiskt parti, hotar och trakasserar minoriteter, särskilt romer och migranter. 

Medlemsstaterna uppmanas eftertryckligen att förbjuda och bestraffa sådana metoder.  

Rättigheter för migranter och sökande av internationellt skydd 

59. Europaparlamentet beklagar djupt de upprepade och tragiska förlusterna av människoliv 

i Medelhavet och den roll som spelas av smugglare och människohandlare, som 

förvägrar migranterna deras grundläggande rättigheter. Parlamentet påpekar att EU och 

medlemsstaterna bör göra mera för att förhindra nya tragedier till havs. Parlamentet 

uppmanar EU och medlemsstaterna att ställa solidariteten och respekten för migranters 

och asylsökandes grundläggande rättigheter i centrum för EU:s migrationspolitik. 

Framför allt vill parlamentet: 

– understryka att det behövs en helhetssyn från EU:s sida till förmån för ökad 

konsekvens mellan EU:s inre politik och utrikespolitik, varvid EU och 

medlemsstaterna uppmuntras att sätta respekten för migranternas rättigheter i 

centrum för alla bilaterala eller multilaterala samarbetsavtal med tredjeländer, 

inklusive återtagandeavtal, partnerskap för rörlighet och tekniska samarbetsavtal, 

– påminna medlemsstaterna om deras internationella skyldighet att hjälpa 

människor i sjönöd, 

– uppmana EU och medlemsstaterna att ändra eller se över eventuell lagstiftning 

som gör det straffbart att hjälpa migranter i sjönöd, 

– uppmana alla EU-medlemsstater att delta i EU:s program för återbosättning och 

uppmuntra till användning av viseringar av humanitära skäl,  
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– med kraft uppmana medlemsstaterna att garantera skäliga mottagningsvillkor som 

stämmer överens med både de befintliga grundläggande rättigheterna och med 

asyllagstiftningen, varvid särskild uppmärksamhet bör ägnas sårbara människor, 

samt att minska risken för att asylsökande blir socialt utestängda, varvid 

kommissionen uppmanas övervaka genomförandet av det gemensamma 

europeiska asylsystemet (Ceas) och, framför allt, av direktiv 2013/32/EU, med 

särskild uppmärksamhet inriktad på asylsökande som behöver särskilda 

rättssäkerhetsgarantier, 

– efterlysa att det införs ett effektivt och harmoniserat asylsystem för EU, för att 

asylsökande ska fördelas rättvist mellan medlemsstaterna, 

– djupt beklaga de fall av våldsam avvisning som rapporterats vid EU:s gränser och 

påminna medlemsstaterna att de är skyldiga att respektera principen om non-

refoulement, i den form den erkänts i Genèvekonventionen och av 

Europadomstolen, liksom de också måste rätta sig efter förbudet mot kollektiva 

utvisningar enligt artikel 19 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, varvid 

kommissionen, dess byråer och medlemsstaterna uppmanas att se till att dessa och 

andra internationella och EU-relaterade skyldigheter faktiskt följs. 

60. Europaparlamentet anser att migrantbarn är särskilt utsatta, i synnerhet när de kommer 

ensamma. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra 

parlamentets resolution av den 12 september 2013 om situationen för ensamkommande 

minderåriga i Europeiska unionen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att till fullo 

genomföra Ceas-paketet i syfte att förbättra villkoren för ensamkommande minderåriga 

i EU. Parlamentet välkomnar domstolens dom i mål C-648/11, där det anges att den 

medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som har getts in i fler än en 

medlemsstat av en ensamkommande minderårig är den medlemsstat där den 

minderårige befinner sig efter att ha gett in en ansökan där. Parlamentet påminner om 

att ensamkommande minderåriga först och främst är barn och att skydd av barn, och 

inte invandringspolitik, måste vara ledstjärnan för EU och medlemsstaterna när de 

behandlar dem. 

61. Europaparlamentet efterlyser en analys av hur medlen för inrikes frågor används, 

framför allt medel som är avsedda för mottagning av asylsökande. EU uppmanas att 

vidta åtgärder om det skulle visa sig att medel har använts till verksamheter som är 

oförenliga med de grundläggande rättigheterna. 

62. Europaparlamentet efterlyser stöd till de medlemsstater som ligger utmed unionens yttre 

gränser, så att de får hjälp med att ta itu med de systematiska bristerna i 

mottagningsvillkoren och asylförfarandena, som förvärras av det ökade antalet 

asylsökande.  

63. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål ratificera Europarådets 

konvention om bekämpande av människohandel.  

Solidaritet i den ekonomiska krisen  
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64. Europaparlamentet beklagar djupt hur den finansiella och ekonomiska krisen samt 

statsskuldskrisen och vissa nödvändiga ekonomiska åtgärder har påverkat ekonomiska 

och sociala rättigheter och i många fall skapat fattigdom, utslagning och isolering. 

65. Europaparlamentet framhåller att de medlemsstater som genomför strukturreformer i 

sina sociala och ekonomiska system alltid är skyldiga att respektera stadgan. 

Brottslighet och kampen mot korruption 

66.  Europaparlamentet upprepar att korruptionsbrott, framför allt i form av organiserad 

brottslighet, är en grov kränkning av de grundläggande rättigheterna och ett hot mot 

demokratin och rättstatsprincipen. Parlamentet understryker att korruption innebär att 

allmänna medel inte används för de allmännyttiga ändamål de är avsedda för, så att de 

offentliga tjänsterna inskränks till både omfång och kvalitet, vilket i sin tur blir till stor 

skada för möjligheterna att behandla alla medborgare rättvist. Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen medlemsstaterna och de europeiska institutionerna att utveckla effektiva 

instrument för att förebygga, bekämpa och tillämpa påföljder för korruption och brott 

och att fortsätta med att regelbundet övervaka hur allmänna medel används, antingen de 

är europeiska eller nationella. I detta syfte uppmanas medlemsstaterna och 

institutionerna att underlätta ett snabbt inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten 

och att således ge lämpliga garantier för dess oberoende och effektivitet. 

67. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att anta en strategi mot 

korruption, med effektiva instrument som komplettering. Parlamentet uppmanar 

samtliga medlemsstater och EU att ansluta sig till det internationella 

partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning (Open Government Partnership) och 

utveckla konkreta strategier för att främja öppenhet, stärka medborgarnas ställning och 

bekämpa korruption. Medlemsstaterna uppmanas att följa upp rekommendationerna i 

kommissionens rapport om insatserna mot korruption och Europaparlamentets 

resolution av den 23 oktober 2013 om organiserad brottslighet, korruption och 

penningtvätt: rekommendationer med avseende på de åtgärder och initiativ som ska 

vidtas, och stärka polissamarbetet och det rättsliga samarbetet inom 

korruptionsbekämpningen.  

68. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att öka sina insatser i 

kampen mot alla typer av grov organiserad brottslighet, inklusive människohandel, 

sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande, tortyr samt tvångsarbete, i synnerhet där 

kvinnor och barn är inblandade.  

69. Europaparlamentet understryker att det blir allt vanligare i Europa både med 

människohandel och med allt slags utnyttjande och kriminell verksamhet, och att allt 

detta under de senaste åren har underblåsts genom det ökande antalet immigranter inom 

och utanför EU. Därför uppmanar parlamentet kommissionen att förstärka den 

europeiska lagstiftningen om människohandel för att harmonisera medlemsstaternas 

nationella lagar bättre.  

Förhållandena i fängelser och andra anstalter  
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70. Europaparlamentet påpekar att de intagnas grundläggande rättigheter måste garanteras 

av de nationella myndigheterna. Parlamentet beklagar djupt de dåliga förhållandena i 

fängelser och andra anstalter i flera medlemsstater, inklusive de överbelagda 

fängelserna och den dåliga behandlingen av de intagna. 

72. Europaparlamentet ger på nytt uttryck för sina rekommendationer till kommissionen 

från resolutionen av den 27 februari 2014 om översynen av den europeiska 

arresteringsordern (2013/2109(INL)). 

73. Europaparlamentet beklagar att de tre rambeslut som omfattar överföring av fångar, 

övervakning och alternativa påföljder samt den europeiska övervakningsordern, och 

som har goda utsikter att minska fängelsernas överbeläggning, bara har genomförts av 

vissa medlemsstater. 

74. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera hur såväl förfaranden för 

frihetsberövande som straffrättsliga system påverkar barn. Parlamentet påpekar att barns 

rättigheter runtom i EU påverkas direkt när det handlar om barn som bor med sina 

föräldrar på förvarsanläggningar. Parlamentet understryker att uppskattningsvis 800 000 

barn i EU lever åtskilda från en anstaltsintagen förälder varje år, vilket påverkar barnens 

rättigheter på många sätt. 

Rättvisa 

75. Europaparlamentet framhåller att utvecklingen av ett europeiskt område med rättvisa 

baserat på ömsesidigt erkännande och rättsskydd, med en därav åtföljande 

harmonisering av de olika rättssystemen i medlemsstaterna, särskilt med avseende på 

straffrättsliga frågor, bör kvarstå som en av EU-institutionernas högst prioriterade frågor 

inom ramen för EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020. Parlamentet anser att en 

ändamålsenlig tillämpning av stadgan och EU:s sekundärrätt om grundläggande 

rättigheter är av avgörande betydelse för medborgarnas förtroende för ett väl fungerande 

europeiskt område med rättvisa. 

76. Europaparlamentet påpekar att rättigheten till domstolsprövning och till en oberoende 

och opartisk domstol är väsentlig för skyddet av grundläggande rättigheter, som kan 

förverkligas endast om de kan hävdas inför domstol, samt för demokratin och 

rättsstatsprincipen. Parlamentet upprepar att det måste ses till att både de civilrättsliga 

och straffrättsliga rättssystemen är effektiva och att ett oberoende domstolsväsen måste 

garanteras.  

77. Europaparlamentet välkomnar den europeiska e-juridikportalen, som sköts av 

kommissionen, förser yrkesverksamma och allmänheten med information om 

rättssystem och är ett praktiskt verktyg för att förbättra tillgången till rättslig prövning, 

med en särskild del för grundläggande rättigheter vilken syftar till att informera 

medborgare om vart de kan vända sig om deras grundläggande rättigheter kränks. 

78. Europaparlamentet välkomnar de steg som redan tagits på europeisk nivå för att 

harmonisera medlemsstaternas rättssäkerhetsgarantier i straffrättsliga förfaranden och 

deras fördelar för medborgarna. Parlamentet framhåller på nytt vikten av att anta 

unionslagstiftning om processuella rättigheter som är förenlig med den högsta 
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skyddsstandard som anges i stadgan, internationella människorättsfördrag och 

medlemsstaternas författningar.  

79. Europaparlamentet beklagar den bristfälliga tillgången till rättshjälp i många 

medlemsstater och att detta leder till att mindre bemedlande personer inte kan få sin sak 

prövad inför domstol. Det är mycket viktigt att EU antar ett starkt och heltäckande 

direktiv om rättshjälp. 

Medborgarskap 

80. Parlamentet anser att ett aktivt och deltagande europeiskt medborgarskap bör 

uppmuntras genom tillgång till handlingar och information, insyn, goda styrelseformer 

och god förvaltning, demokratiskt deltagande och demokratisk representation, där 

besluten fattas så nära unionsmedborgarna som möjligt. Parlamentet påpekar att det 

civila samhället måste ges möjlighet att delta fullt ut i beslutsfattandet på europeisk 

nivå, vilket är en rättighet som garanteras enligt artikel 11 i EU-fördraget, och 

framhåller vikten av principerna om öppenhet och dialog. Parlamentet konstaterar att 

medborgarnas rätt att ta del av offentliga institutioners handlingar stärker medborgarnas 

ställning och gör det möjligt för dem att granska och utvärdera offentliga myndigheter 

och ställa dessa till svars.  

81. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att det 

genomförs informationskampanjer om det europeiska medborgarskapet och om vilka 

rättigheter som detta medför, alltså rätten till diplomatiskt och konsulärt skydd, rätten 

att ingå med framställningar, rätten att lämna in klagomål till Europeiska 

ombudsmannen, rätten att rösta och kandidera i val till Europaparlamentet och rätten att 

ingå med medborgarinitiativ. 

82. Europaparlamentet hyllar Europeiska ombudsmannen för hennes beslutsamhet att 

säkerställa en god förvaltning och öppenhet inom EU:s institutioner och organ. 

83. Europaparlamentet påpekar att insatserna för att informera medborgarna om deras 

grundläggande rättigheter är ett väsentligt inslag i den rätt till god förvaltning som 

fastställs i stadgan. Medlemsstaterna uppmanas att särskilt uppmärksamma de mest 

behövande, så att deras rättigheter förklaras för dem. Vidare uppmanas medlemsstaterna 

att ge sitt stöd till rättigheterna, så att de respekteras.  

84. Europaparlamentet upprepar vikten av det europeiska medborgarinitiativet, såsom en ny 

medborgerlig rättighet som infördes genom Lissabonfördraget och vars syfte är att öka 

deltagandedemokratin i EU. Parlamentet konstaterar att medborgarinitiativet är ett 

viktigt verktyg för att ge unionsmedborgarna en direktdemokratisk rättighet att bidra till 

EU:s beslutsprocess, utöver deras rätt att göra framställningar till Europaparlamentet 

och att lämna in klagomål till Europeiska ombudsmannen. 

85. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka medborgarinitiativets roll genom 

att anta en medborgarvänlig metod för att hantera alla brister i detta instrument inom 

ramen för den kommande översynen av förordning (EU) nr 211/2011 och samtidigt 

verka för bättre informationskampanjer riktade till medborgarna om hur 
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medborgarinitiativet ska användas och hur det kan påverka beslutsprocessen inom EU-

politiken. 

Brottsoffer 

86. Europaparlamentet anser skyddet av brottsoffer som en prioritering. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål korrekt genomföra EU:s direktiv om 

brottsoffer (2012/29/EU) för att tidsfristen för införlivandet, nämligen den 

16 november 2015, ska hålla, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att, i 

enlighet med artikel 28 i det direktivet, se till att det samlas in jämförbara uppgifter om 

hur direktivet införlivats och framför allt om hur offer, även offer för brott som förövats 

med diskriminering som motiv, har kunnat utverka sina rättigheter. Parlamentet anser 

att mycket återstår att göra till stöd för brottsoffer, så att de får veta om vilka rättigheter 

de har, och att de måste tillförsäkras effektiva omhändertagandesystem, liksom det 

också måste ses till att poliser och rättstillämpare får utbildning så att de kan knyta 

tillits- och förtroendefulla relationer till offren, något som framgått av FRA:s forskning 

kring stöd till offer. Parlamentet välkomnar antagandet 2013 av förordningen om 

ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor.  

87. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 

Or. en 

 

 


