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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport 
för 2018–2019

(2019/2199(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

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

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

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

– med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen),

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter,

– med beaktande av FN:s Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling,

– med beaktande av hänvisningarna i tidigare betänkanden om tillståndet för de 
grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen,

– med beaktande av artikel 20 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, som konstaterar att alla människor är lika inför lagen,

– med beaktande av artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, som 
förbjuder alla diskriminering,

– med beaktande av EU:s skyldighet att ansluta sig till Europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna enligt artikel 6.2 i EU-fördraget,

– 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,

– med beaktande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande 
av en allmän ram för likabehandling,

– 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,
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av 
den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av 
unionsrätten,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av 
den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till 
rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ,

– med beaktande av sin plenardebatt i Strasbourg om brådskande åtgärder för att 
motverka hemlöshet i Europa, som hölls den 13 januari 2020,

– med beaktande av princip nr 19 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som 
fastställer att tillgång till subventionerat boende eller bostadsstöd av god kvalitet ska 
erbjudas dem som behöver det,

– med beaktande av artikel 31 i den reviderade versionen av Europeiska sociala stadgan 
om rätten till bostad,

– med beaktande av artikel 34.3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna (stadgan), i vilken rätten till socialt bistånd och stöd till boende bekräftas i 
syfte att bekämpa social utestängning och fattigdom,

– med beaktande av kommissionens rapport från 2019 om fattigdom bland 
förvärvsarbetande1,

– med beaktande av FRA:s rapport Combating child poverty: an issue of fundamental 
rights,

– med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings resolution 2280 av 
den 11 april 2019 om situationen för migranter och flyktingar på de grekiska öarna2,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska socialfonden 
plus (ESF+)3,

– med beaktande av artikel 2 i den reviderade versionen av Europeiska sociala stadgan om 
rätt till skäliga arbetsvillkor,

– med beaktande av artikel 31 i stadgan om rättvisa arbetsförhållanden,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 9 april 2019 om den ekonomiska 
politiken i euroområdet (2019/C 136/01),

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378. 
2 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en. 
3 Antagna texter, P8_TA(2019)0350.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0350_SV.html
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– med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2019 om sysselsättnings- och 
socialpolitik i euroområdet4,

– med beaktande av EU:s ungdomsstrategi för 2019–2027, som bygger på rådets resolution 
av den 26 november 2018,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av 
den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av 
den 20 juni 2019 om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare 
och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU om 
förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om 
ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF,

– med beaktande av rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Andra 
rapporten om framsteg i kampen mot människohandel (2018) i enlighet med artikel 20 i 
direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om 
skydd av dess offer (COM(2018)0777),

– med beaktande av den åttonde allmänna rapporten om aktiviteter inom Expertgruppen 
för åtgärder mot människohandel5 och rapporter från Expertgruppen för åtgärder mot 
människohandel om samtliga medlemsstaters genomförande av Europarådets 
konvention om bekämpande av människohandel6,

– med beaktande av meddelandet av den 28 november 2018 från kommissionen till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén En ren jord åt alla – En europeisk strategisk 
långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi 
(COM(2018)0773)7,

– med beaktande av princip nr 16 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, där 
rätten till snabb tillgång till ekonomiskt överkomlig förebyggande vård och medicinsk 
behandling av god kvalitet betonas,

– med beaktande av sin resolution av den 12 april 2016 om situationen 
i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU8,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2018 om riktlinjer för medlemsstaterna 
för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras9,

4 Antagna texter, P9_TA(2019)0033.
5 https://rm.coe.int/8th-/168094b073. 
6 https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work. 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN.
8 EUT C 58, 15.2.2018, s. 9.
9 Antagna texter, P8_TA(2018)0314.

https://rm.coe.int/8th-/168094b073
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work
about:blank
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– med beaktande av sin resolution av den 3 maj 2018 om att skydda migrerande barn10,

– med beaktande av resolutionen från Europarådets parlamentariska församling från 
oktober 2014 om alternativ till immigrationsförvar av barn (RES 2020),

– med beaktande av rekommendationen från Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter från juni 2019 Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap for 
refugees and migrants in the Mediterranean11,

– med beaktande av 2019 års rapport om de grundläggande rättigheterna från Europeiska 
unionens byrå för grundläggande rättigheter och uppdateringen i juni 2019 av FRA:s 
skrivelse NGO ships involved in search and rescue in the Mediterranean and criminal 
investigations12,

– med beaktande av sin resolution av den 5 oktober 2017 om kriminalvårdssystem och 
fängelseförhållanden13,

– med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2017 om bekämpning av antisemitism14,

– med beaktande av sin resolution av den 15 april 2015 om romernas internationella dag – 
antiziganism i Europa och EU:s erkännande av minnesdagen för folkmordet på romer 
under andra världskriget15,

– med beaktande av sin resolution av den 11 oktober 2017 om aspekter som rör de 
grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism16,

– med beaktande av sin resolution av den 12 februari 2019 om behovet av en förstärkt 
strategisk EU-ram för nationella strategier för integrering av romer efter 2020 och 
kraftfullare åtgärder mot antiziganism17,

– med beaktande av sin resolution av den 17 september 2020 om genomförandet av de 
nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder 
gentemot människor med romsk bakgrund i Europa18,

– med beaktande av FRA:s rapport Roma women in nine EU countries,

– med beaktande av sin resolution av den 3 maj 2018 om mediernas mångfald och frihet i 
Europeiska unionen19,

10 Antagna texter, P8_TA(2018)0201.
11 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87. 
12 https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-
and-criminal. 
13 EUT C 346, 27.9.2018, s. 94.
14 Antagna texter, P8_TA(2017)0243.
15 Antagna texter, P8_TA(2018)0447.
16 Antagna texter, P8_TA(2017)0413.
17 Antagna texter, P8_TA(2019)0075.
18 Antagna texter, P9_TA(2020)0229.
19 Antagna texter, P8_TA(2018)0204.

https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
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– med beaktande av sin resolution av den 7 februari 2018 om skydd och 
icke-diskriminering av minoriteter i EU:s medlemsstater20,

– med beaktande av sin resolution av den 7 juli 2016 om genomförandet av FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt 
beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen21,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2018 om Cambridge Analyticas 
utnyttjande av Facebooks användaruppgifter och dess inverkan på uppgiftsskyddet22,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2018 om det ökande nyfascistiska 
våldet i Europa23,

– med beaktande av sin resolution av den 7 oktober 2020 om inrättande av en 
EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter24,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 17 januari 2019 om skydd av 
unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i 
medlemsstaterna25,

– med beaktande av kommissionens meddelande Att stärka rättsstatsprincipen inom 
unionen – En åtgärdsplan (COM(2019)0343),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 september 2020 2020 års 
rapport om rättsstatsprincipen – Rättsstatssituationen i EU (COM (2020)0580) och 
dess 27 åtföljande landskapitel om rättsstaten i medlemsstaterna 
(SWD(2020)0300−0326), som behandlar effekterna av de covid-19-åtgärder som 
vidtagits av medlemsstaterna på demokratin, rättsstaten och de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av sin resolution av den 8 februari 2019 om intersexuella personers 
rättigheter26,

– med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2019 om rätten till fredliga protester 
samt rimlig användning av våld27,

– med beaktande av sin resolution av den 26 mars 2019 om grundläggande rättigheter för 
personer av afrikansk härkomst i Europa28,

20 Antagna texter, P8_TA(2018)0032.
21 Antagna texter, P8_TA(2016)0318.
22 Antagna texter, P8_TA(2018)0433.
23 Antagna texter, P8_TA(2018)0428.
24 Antagna texter, P9_TA(2020)0251.
25 Antagna texter, P8_TA(2019)0349.
26 Antagna texter, P8_TA(2019)0128.
27 Antagna texter, P8_TA(2019)0127.
28 Antagna texter, P8_TA(2019)0239.
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– med beaktande av sin resolution av den 14 november 2019 om kriminalisering av 
sexualundervisning i Polen29,

– med beaktande av sin resolution av den 26 november 2019 om barnets rättigheter med 
anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter30,

– med beaktande av sin resolution av den 13 februari 2019 om bakslag för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet i EU31, 

– med beaktande av kommissionens rekommendation (EU) 2018/951 om standarder för 
jämlikhetsorgan, 

– med beaktande av kommissionens årsrapport för 2018 om åtgärdslistan för främjande av 
lika möjligheter för hbti-personer, 

– med beaktande av sin resolution av den 18 december 2019 om allmän diskriminering 
och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti‑fria zoner”32, 

– med beaktande av sin resolution av den 30 maj 2018 om genomförandet av direktiv 
2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd 
till och skydd av dem33, 

– med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2020 om de pågående utfrågningarna 
inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget: Polen och Ungern34,

– med beaktande av beslutet från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 
(Europadomstolen) av den 19 december 2017 i mål A.R. och L.R. mot Schweiz 
(22338/15), där det bekräftas att en allsidig sexualundervisning syftar till att uppnå det 
legitima målet att skydda folkhälsan, skydda barn mot sexuellt våld och förbereda dem 
på den sociala verkligheten, och därför erkänns inte någon skyldighet från 
medlemsstaternas sida att tillåta att föräldrar tar sina barn ur sådan undervisning,

– med beaktande av Europadomstolens mål Sh.D. m.fl. mot Grekland, Österrike, 
Kroatien, Ungern, Nordmakedonien, Serbien och Slovenien35, där det bekräftas att 
barnets extrema sårbarhet bör ha företräde framför irreguljär status och att nödvändiga 
åtgärder bör vidtas för att skydda barnet samt att myndigheterna åsidosatt artikel 5 
genom att automatiskt tillämpa det skyddande vårdnadssystemet utan att överväga 
alternativ till förvar eller beakta EU-lagstiftningens krav att frihetsberövande av barn 
ska förhindras36,

29 Antagna texter, P9_TA(2019)0058.
30 Antagna texter, P9_TA(2019)0066.
31 Antagna texter, P8_TA(2019)0111.
32 Antagna texter, P9_TA(2019)0101.
33 Antagna texter, P8_TA(2018)0229.
34 Antagna texter, P9_TA(2020)0014.
35 Ansökan nr 141165/16, dom av den 13 juni 2019.
36 https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-
northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content.

about:blank#content
about:blank#content
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– med beaktande av resolutionen från Europarådets parlamentariska församling av 
den 3 oktober 2019 om obstetriskt och gynekologiskt våld (RES 2306) och tillhörande 
rapport från Europarådets kommitté för jämlikhet och icke-diskriminering av 
den 12 september 2019, i vilken församlingen uppmanar Europarådets medlemsstater att 
bekämpa gynekologiskt och obstretiskt våld och lämnar rekommendationer om hur 
detta ska gå till, 

– med beaktande av dokumentet om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och 
rättigheter i Europa (2017) från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter,

– med beaktande av rapporten från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter 
till följd av hennes besök i Ungern den 4–8 februari 201937,

– med beaktande av resolutionen 2299 (2019) från Europarådets parlamentariska 
församling om politik och praxis för återsändande i Europarådets medlemsstater38,

– med beaktande av olika rapporter från nationella, europeiska och internationella 
icke-statliga organisationer samt rapporter från Europarådets kommissarie för 
mänskliga rättigheter,

– med beaktande av det arbete som utförs av Europeiska unionens byrå för grundläggande 
rättigheter (FRA), Europarådet och Venedigkommissionen,

– med beaktande av rättspraxis vid Europeiska unionens domstol och vid 
Europadomstolen,

– med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld 
mot kvinnor och våld i hemmet, som öppnades för undertecknande i Istanbul 
den 11 maj 2011 (Istanbulkonventionen),

–  med beaktande av sin resolution av den 28 november 2019 om EU:s anslutning till 
Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld39,

– med beaktande av arbetet i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 
och inrikes frågor, utskottet för konstitutionella frågor, utskottet för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet mellan kvinnor och män samt i utskottet för framställningar,

– med beaktande av kommissionens årsrapport från 2018 om tillämpningen av 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna40,

– med beaktande av FRA:s rapporter om de grundläggande rättigheterna 2018 och 201941,

37 https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-hungary-from-4-to-8-february-2019-by-dunja-mija/1680942f0d.
38 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=28074&lang=en.
39 Antagna texter, P9_TA(2019)0080.
40 Europeiska kommissionens rapport från 2018 om tillämpningen av Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/784b02a4-a1f2-11e9-9d01-
01aa75ed71a1/language-en. 
41 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), rapport om grundläggande rättigheter 
2018/rapport om grundläggande rättigheter 2019.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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– med beaktande av FRA:s dokument Civil society space: views of organisations och 
FRA:s rapport Utmaningar för civilsamhällesorganisationer som arbetar med mänskliga 
rättigheter i EU,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för konstitutionella frågor och utskottet för 
framställningar,

– med beaktande av ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A9-0226/2020), och av följande skäl:

A. EU är inte bara en monetär utan även en social union, enligt bestämmelserna i Europeiska 
konventionen om de mänskliga rättigheterna, den europeiska sociala stadgan och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. Enligt artikel 151 i EUF-fördraget är 
grundläggande sociala rättigheter de som anges i den europeiska sociala stadgan. EU 
bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, 
rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer 
som tillhör minoriteter, enligt artikel 2 i EU-fördraget och såsom återspeglas i stadgan och 
fastslås i internationella människorättsfördrag. Stadgan är en del av EU:s primärrätt. 
Unionen har fortfarande inte anslutit sig till den europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, trots sin skyldighet att göra detta 
enligt artikel 6.2 i EU-fördraget.

B. Dessa värden är gemensamma för alla medlemsstaterna och bör konsekvent upprätthållas 
och aktivt främjas av EU och var och en av medlemsstaterna i all politik, både internt och 
externt. Respekt för rättsstaten är en förutsättning för skyddet av de grundläggande 
rättigheterna, och medlemsstaterna har det yttersta ansvaret för att skydda de mänskliga 
rättigheterna för alla människor.

C. Enligt artikel 17 i EU-fördraget måste kommissionen säkerställa tillämpningen av 
fördragen. En medlemsstats vägran att fullt ut upprätthålla unionsrätten, maktdelningen, 
rättsväsendets oberoende och principen om förutsägbarhet i statens agerande gör att 
Europeiska unionens trovärdighet som ett område med lag och rätt ifrågasätts. Ett 
oberoende rättsväsende, yttrandefrihet och informationsfrihet samt mediepluralism är 
oumbärliga inslag i en rättsstat.

D. År 2018 och 2019 har EU ställts inför allvarliga och mångfasetterade utmaningar i 
förhållande till skyddet av grundläggande rättigheter, rättsstaten och demokratin, vilka alla 
hänger nära samman. Kommissionens särskilda Eurobarometer från mars 2019 visar att 
medvetenheten om stadgan fortfarande är låg. Enligt Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter upptäcktes under 2018 inte enbart kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i hela EU, utan även ett förkastande av systemen för att skydda de mänskliga 
rättigheterna som helhet42.

42 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf
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E. Stadgan måste främjas bättre, till exempel genom kampanjer för ökad medvetenhet, för att 
göra dess bestämmelser mer verkningsfulla och främja den som en positiv tolkningskälla. 
Ett ökat utbyte av information om erfarenheter och tillvägagångssätt när det gäller 
tillämpningen av stadgan bland domare, advokatsamfund och offentliga förvaltningar i 
medlemsstaterna och över nationsgränserna, bland annat genom att man – när så är 
lämpligt – använder sig av befintliga finansieringsinstrument, såsom de som föreskrivs i 
programmet Rättsliga frågor, samt riktade fortbildningsprogram för rättstillämpare skulle 
vara till nytta. 

F. Korruption utgör ett allvarligt hot mot demokratin, rättsstaten och de grundläggande 
rättigheterna och skadar alla medlemsstater och EU som helhet. Genomförandet av 
regelverket om bekämpning av korruption är fortfarande ojämnt bland medlemsstaterna.

G. Ökningen av otrygga anställningar, liksom ungdomsarbetslösheten, är djupt oroande och 
kan få långvariga negativa konsekvenser för de rättigheter som fastställs i artikel 31 i 
stadgan. 

H. Barnens rättigheter fastslås i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Barnets 
bästa bör vara av avgörande betydelse i EU:s alla åtgärder, och principen om barnets bästa 
bör respekteras till fullo i all lagstiftning och i alla beslut som fattas av domstolar och 
regeringar på alla nivåer. Medlemsstaterna bör säkerställa rätten till utbildning för alla 
barn i EU och skydda dem från all diskriminering.

I. Könsrelaterat våld i alla dess former, inklusive trakasserier och våld på arbetsplatsen, i 
hemmet och på nätet, är en kränkning av de grundläggande rättigheterna som drabbar alla 
delar av samhället, oavsett ålder, utbildning, inkomst, social ställning och ursprungs- eller 
bosättningsland, och utgör ett stort hinder för jämställdhet mellan kvinnor och män. Så 
många som elva medlemsstater tillhandahåller inte uppgifter om kvinnliga offer som har 
mördats av en partner eller familjemedlem43.

J. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har fastslagit att olika typer av 
miljöförstöring kan leda till kränkningar av mänskliga rättigheter, exempelvis rätten till 
liv, privatliv och familjeliv, förbudet mot omänsklig och förnedrande behandling och 
rätten att fridfullt njuta av sitt hem44. Miljörelaterade orättvisor är ofta kopplade till 
hälsorisker och får negativa konsekvenser för välbefinnandet, och vissa samhällen och 
grupper, däribland socioekonomiskt missgynnade grupper, liksom svarta och färgade 
personer samt etniska minoriteter, påverkas i oproportionerligt stor utsträckning av 
miljöbelastningar.

K. Tillgång till rättslig prövning är en grundläggande rättighet, och straffrihet utgör ett 
betydande hinder för rehabiliteringen och skyddet av offer.

43 https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf.
44 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-
for-all-of-us.

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
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L. Under de senaste åren har vi sett en organiserad tillbakagång i fråga om kvinnors och 
flickors rättigheter, där vissa medlemsstater försökt göra inskränkningar i sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter, exempelvis befintliga rättsliga skydd för kvinnors 
tillgång till abort, bland annat genom att införa bakåtsträvande förutsättningar för att 
abort ska få genomföras (såsom obligatorisk vinklad rådgivning eller väntetid), genom 
att inte säkerställa att hinder för tillgång till abort undanröjs i praktiken, och vi har sett 
försök att helt och hållet förbjuda abort eller avskaffa befintliga rättsliga grunder till 
abort. I vissa medlemsstater har det förekommit försök att begränsa eller förbjuda 
sexualundervisning och genusstudier samt främja kampanjer mot 
Istanbulkonventionen som förnekar att könsrelaterat våld förekommer. Bakslag för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet är ofta kopplade till en allmän försämring av 
situationen för demokratin, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna.

M. Fall av gynekologiskt och obstetriskt våld har fördömts allt mer kraftfullt i flera 
medlemsstater45. Rättigheter för kvinnor i all deras mångfald skyddas enligt fördraget, 
inbegripet för romska kvinnor, svarta och färgade kvinnor, hbti-kvinnor och kvinnor 
med funktionsnedsättning. Romska kvinnor är särskilt drabbade när det gäller 
kvinnors rättigheter, och de utsätts ofta för svåra former av verbala, fysiska, psykiska 
och rasistiska trakasserier i samband med reproduktiv hälso- och sjukvård. Romer har 
även upplevt etnisk segregering inom mödra- och förlossningsvården, där de placeras 
åtskilda från andra i särskilda rum med badrum och köksutrymmen som inte används 
av andra. I vissa medlemsstater har romerna utsatts för systematisk tvångssterilisering, 
och de har inte kunnat få tillräcklig gottgörelse eller ersättning för de kränkningar av 
deras mänskliga rättigheter som detta inneburit.

N. Inom EU finns en stor utbredning av rasism, intolerans, extremism, 
främlingsfientlighet, islamofobi, antisemitism och antiziganism, som har börjar 
betraktas som något normalt i vissa medlemsstater och välkomnas av opinionsbildare 
och politiker i hela EU, vilket bidrar till ett samhällsklimat som är en bra grogrund för 
rasism, diskriminering och hatbrott. Muslimer, däribland muslimska kvinnor, drabbas 
fortfarande av utbredd fientlighet och intolerans i många EU-länder46. Europeiska 
unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) framhöll i sin rapport för 2019 att 
det finns diskriminerande institutionell praxis, diskriminerande politik och 
diskriminerande lagstiftning i många länder. Kamp mot terrorism och politik för 
terrorismbekämpning bör inte leda till allmän diskriminering av vissa 
befolkningsgrupper. I december 2018 upprättade byrån för grundläggande rättigheter 
den första särskilda databasen avseende antimuslimskt hat. Antisemitismen tycks öka, 
vilket framgår av byråns rapport av den 4 juli 2019, där flera medlemsstater 
rapporterar ett ökat antal brott som har sin grund i anti-semitism. Etniska och religiösa 
minoriteter utsätts ofta för verbala, fysiska, psykiska och rasistiska trakasserier. Det är 
av yttersta vikt att utveckla den teoretiska och den praktiska utbildningen i syfte att 
främja kritiskt tänkande, ge verktyg för att identifiera alla former av diskriminering 
och intolerans samt främja digital kompetens.

45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-
EN.pdf.
46 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-
findings_sv.pdf.

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_sv.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_sv.pdf
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O. Staters ökande nyttjande av ny teknik, t.ex. prognostiserat polisarbete och användning 
av ansiktsigenkänning, är förenat med ett antal risker, inte mint för etniska minoriteter 
i Europa.

P. Det har skett ett allvarligt bakslag för hbti-rättigheter, till den grad att det införts ”hbti-
fria zoner” i en medlemsstat47. 

Q. EU och medlemsstaterna har ett delat ansvar när det gäller bostadsfrågor. Det krävs 
strategier såväl på nationell nivå som på EU-nivå. Hemlöshet är en situation som 
innebär att enskilda personer berövas mänskliga rättigheter, och är i sig en kränkning 
av de mänskliga rättigheterna. I hela EU ser vi en trend i riktning mot fler och fler 
vräkningar och ökande hemlöshet48.

R. Det råder brist på bostäder till rimliga priser i Europa i dag, trots en ökande 
efterfrågan. Årsöversikter som offentliggjorts av den europeiska sammanslutningen av 
nationella organisationer som arbetar med hemlösa (Feantsa) har visat på ökande 
hemlöshet i nästan hela EU/EES. I Feantsas rapport från 2018 konstaterades att barn 
håller på att bli den största gruppen av människor som bor i nödbostäder till följd av 
försämrade levnadsvillkor för extremt utsatta familjer49.

S. Yttrandefrihet och mediernas frihet och mångfald stadgas i artikel 11 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i artikel 10 i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(Europakonventionen). Ett oberoende rättsväsen, yttrande- och informationsfrihet samt 
mediernas mångfald är avgörande delar av rättsstaten och grundläggande för EU:s och 
medlemsstaternas demokratiska funktionssätt.

T. Antalet hot och angrepp mot journalister har ökat i hela EU50. OSSE rapporterar att det 
råder straffrihet, eftersom exempelvis färre än 15 % av alla mord på journalister i 
OSSE-området klaras upp (rapport om mediefrihet). Detta är en tydlig försämring när det 
gäller skyddet av journalister, och den undergräver mediefriheten och yttrandefriheten 
samt äventyrar demokratin. 

U. I Europaparlamentets resolution om mediernas mångfald och frihet i EU framhålls att 
medlemsstaterna och kommissionen bör avstå från att vidta onödiga och oproportionerliga 
åtgärder som syftar till att begränsa tillgången till internet och utövandet av 
grundläggande mänskliga rättigheter, eller kontrollera offentlig kommunikation genom att 
godtyckligt införa undantagstillstånd eller agera på andra grunder. I lagarna är 
formuleringarna ibland vaga och obestämda, vilket ger de brottsbekämpande 
myndigheterna stort utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller genomförande 
och ökar risken för godtyckliga restriktioner av friheten att delta i fredliga 
sammankomster.

47 HBT-fria zoner har införts i Polen - https://atlasnienawisci.pl/.
48 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty.
49 https://www.feantsa.org/download/full-report-en1029873431323901915.pdf.
50 https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453.

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453
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V. Under 2018 och 2019 har det visat sig att stora sociala medieföretag, i strid med befintlig 
dataskyddslagstiftning, har gett tredjepartsapplikationer tillgång till användares 
personuppgifter, och att dessa personuppgifter i allt större utsträckning har missbrukats för 
att analysera och manipulera beteenden, bland annat i samband med valkampanjer. Mot 
bakgrund av den ständiga teknikutvecklingen kan krockar och konflikter med 
grundläggande rättigheter förekomma i allvarligt hög utsträckning. Olika 
informationssystem kan inverka på grundläggande rättigheter, t.ex. avseende 
uppgiftsskydd och integritetsintrång.

W. Visselblåsare spelar en viktig roll i en öppen och transparent demokrati. Visselblåsare är 
ytterst viktiga för att främja öppenhet och insyn, demokrati och rättssäkerhet genom att 
rapportera rättsstridiga och straffbara handlingar som undergräver allmänhetens intressen, 
t.ex. korruption, brott och intressekonflikter, och som utgör hot mot medborgarnas 
rättigheter och friheter.

X. Enligt artikel 11 i Europakonventionen och artikel 12 i stadgan har var och en rätt till 
frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att 
bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen. I demokratiska 
samhällen utgör mötesfrihet ett av de redskap som människor kan använda för att delta i 
den offentliga debatten och få till stånd samhällsförändringar.

Y. Tjänstgörande poliser måste alltid kunna identifieras för att möjliggöra utredningar av 
eventuell överdriven våldsanvändning, och de nationella myndigheterna måste fastställa 
tillhörande ansvar. Medlemsstaterna har olika regler för när de brottsbekämpande 
myndigheterna får använda våld och vapen för att upprätthålla den allmänna ordningen. 
Flera medlemsstater51 har antagit lagar som skulle kunna leda till oproportionerliga 
begränsningar av rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster.

Z. Utrymmet för det civila samhället krymper i vissa medlemsstater. Medlemsstaterna bär 
ansvaret för att säkerställa att rättigheterna för organisationer i det civila samhället och 
människorättsförsvarare inte begränsas samt att främjande lagstiftning och regelverk 
antas, vilket framhålls i rådets nyligen antagna slutsatser om Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna efter tio år: lägesrapport och det framtida arbetet. 
Medlemsstaterna bör även stödja det arbete som utförs av organisationer i det civila 
samhället genom tillräcklig finansiering, och säkerställa att det finns mekanismer för 
givande samarbete med dem.

AA. Statligt och icke-statligt sponsrade kampanjer för att misskreditera 
människorättsförsvarare och civilsamhällesorganisationer syftar till att upphäva befintliga 
lagar om grundläggande rättigheter med hjälp av olika strategier. Dessa kampanjer har 
ofta upprepats i traditionella medier och sociala nätverk, samtidigt som de som försvarar 

51 Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter: Shrinking space for freedom of peaceful assembly, 
Europarådet, Strasbourg, 2019.
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migranter och asylsökande, hbti-personer, överlevare av könsrelaterat våld, troende och 
religiösa samt andra marginaliserade grupper fortsätter att kriminaliseras och 
stigmatiseras.

AB. Enligt Internationella organisationen för migration (IOM) tros omkring 1 885 
personer 2019 och 2 299 personer 2018 ha omkommit eller försvunnit i Medelhavet på 
väg till Europa. Rutten från Libyen till Europa är fortfarande den migrationsrutt som har 
de högsta dödstalen i världen (646 dödsfall hittills 2019) och den var fem gånger mer 
dödsbringande 2018 än 2015, framför allt på grund av minskade sök- och 
räddningsinsatser utanför Libyens kust52. Att rädda liv är en handling av solidaritet med 
dem som är i fara, men först och främst en rättslig skyldighet enligt såväl internationell 
rätt – eftersom artikel 98 i FN:s havsrättskonvention (Unclos), som alla medlemsstater och 
unionen själv har ratificerat, ålägger staterna att undsätta varje person i sjönöd – som 
unionsrätten53.

AC. Kriminalisering av solidaritet användes fortfarande som ett verktyg för att störa det 
arbete som utförs av icke-statliga organisationer som försöker rädda liv på Medelhavet. I 
flera EU-länder har enskilda personer åtalats för handlingar som har koppling till att de 
bistått migranter och asylsökande, vilket visar på en oroväckande tendens att kriminalisera 
humanitär hjälp till migranter och asylsökande.

AD. EU har en skyldighet enligt unionsrätten och internationell rätt att ta emot och 
behandla ansökningarna från dem som kommer till EU och söker asyl. Att stoppa och 
tvinga tillbaka människor utgör en överträdelse av unionsrätten och internationell rätt, och 
hindrar asylsökande från att dra nytta av de rättsliga garantier som är tydligt fastställda i 
lagstiftningen. Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter har uttryckt allvarlig 
oro över de återkommande rapporterna om användning av våld för att få människor att 
vända tillbaka.

AE. Migration är en del av EU:s historia, nutid och framtid, och en av de största 
utmaningarna i vår tid som har tydlig inverkan på de grundläggande rättigheterna. 
Asylsökande har rätt och möjlighet att lämna in asylansökningar vid officiella 
gränsövergångar när de reser in i EU. Det har förekommit anklagelser om kränkningar av 
migranters och asylsökandes grundläggande rättigheter. Gränskontrolltjänstemän måste 
tillhandahålla lämpliga tjänster till flyktingar, med hänsyn till de särskilda 
omständigheterna för utsatta personer såsom barn, traumatiserade personer och gravida 
kvinnor.

52 https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-
fall.
53 Se även de skyldigheter som fastställs i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till 
sjöss (Solas), 1979 års internationella sjöräddningskonvention och 1989 års internationella konvention om 
bärgning.

https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
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AF. Enligt Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån gjordes 18 % av alla irreguljära 
inresor över EU:s yttre gränser 2018 av kvinnor, och nästan var femte migrant 
registrerades som barn, av vilka ungefär 3 750 stycken var ensamkommande. Dessa 
kvinnor och barn är särskilt utsatta för kränkningar av grundläggande rättigheter, t.ex. 
människohandel. Medlemsstaterna måste bygga upp och förstärka system för skydd av 
barn i syfte att förhindra och vidta åtgärder mot våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande 
av barn.

AG. Medlemsstaterna bör säkerställa att migrant- och flyktingbarn snabbt får tillgång till 
utbildning efter sin ankomst till Europeiska unionens territorium.

AH. Terroristdåd utgör en av de grövsta kränkningarna av de grundläggande fri- och 
rättigheterna. Förhärligande av terrorism och hyllningar av terrorister ägde rum inom 
Europeiska unionen 2018 och 2019. Denna typ av handlingar legitimerar terrorism, 
hotar vår demokrati och förnedrar offren.

Ekonomiska och sociala rättigheter

1. Europaparlamentet erkänner att EU spelar en viktig roll när det gäller att förebygga 
fattigdom och social utestängning i medlemsstaterna. Parlamentet betonar vikten av att 
EU och dess medlemsstater utarbetar särskilda program som syftar till att utrota 
barnfattigdom, eftersom särskild hänsyn måste tas till att fattigdom har särskilt skadlig 
inverkan på barns sociala, psykiska och fysiska utveckling, och till 
hälsokonsekvenserna för framtida vuxna generationer. Parlamentet betonar att barn 
löper oproportionerligt stor risk att drabbas av social och ekonomisk utestängning och 
att barn utsätts för kränkningar av sina grundläggande rättigheter genom övergrepp, 
våld, utnyttjande, fattigdom och alla former av socialt utanförskap. Parlamentet 
framhåller att fattigdom i sig är en form av social orättvisa som har sin grund i 
bristande jämställdhet, diskriminering och ojämlika möjligheter att få tillgång till 
varor och tjänster. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att beakta de 
grundläggande rättigheterna när de lägger fram förslag till ekonomisk politik, och att 
se till att konsekvensbedömningar avseende mänskliga rättigheter görs i samband med 
alla beslut om antagande av förslagen, så att eventuella negativa konsekvenser för de 
mänskliga rättigheterna kan analyseras. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
garantera tillgång till hälso- och sjukvård och utbildning av god kvalitet samt boende 
på lika villkor för alla.

2. Europaparlamentet betonar att de stora nedskärningarna i de offentliga utgifterna för 
offentliga tjänster har haft allvarlig inverkan på den redan bristfälliga jämlikheten, 
vilket kraftigt påverkat unionens sociala struktur i många medlemsstater, och detta 
fortsätter än i dag, vilket förvärrar redan omfattande orättvisor och kränker 
grundläggande rättigheter samt särskilt drabbar kvinnor, personer med 
funktionsnedsättning, äldre, barn, migranter, romer, resande, hbti+-personer, och 
andra missgynnade grupper. Parlamentet upprepar att den makroekonomiska politiken 
måste styras inte endast av ekonomisk tillväxt utan även av sociala normer, så att de 
mest utsatta i samhället fullt ut kan åtnjuta sina sociala, politiska och ekonomiska 
rättigheter. Parlamentet betonar att lika tillgång och möjligheter till utbildning och 
sysselsättning av god kvalitet spelar en avgörande roll för att minska ojämlikheten och 
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lyfta människor ur fattigdom. Parlamentet erkänner vikten av arbetstagares rättigheter, 
såsom mamma- och pappaledighet, som bidrar till att skapa en hälsosam och stabil 
miljö för barn. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta lagar för att skydda 
och stärka sådana rättigheter som bidrar till familjernas sociala och ekonomiska 
stabilitet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa lämpliga arbetsvillkor 
och skydd mot ekonomiskt utnyttjande och diskriminering, särskilt för de grupper som 
är mest utsatta och sårbara för sådana ojämlikheter, såsom unga människor. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka genomförandet av 
ungdomsgarantin, och säkerställa att alla ungdomar har tillgång till sysselsättnings- 
och utbildningsmöjligheter av hög kvalitet och att sådana erbjudanden fördelas jämnt 
mellan medlemsstaterna och regionerna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullt ut genomföra direktivet om likabehandling i arbetslivet, för att säkerställa lika 
tillgång till sysselsättningsmöjligheter, oavsett religion, ålder, funktionsnedsättning 
och sexuell läggning.

3. Europaparlamentet betonar att en bostad inte är en handelsvara utan en nödvändighet, 
utan vilken medborgarna inte kan delta fullt ut i samhället och ha tillgång till alla sina 
grundläggande rättigheter. Parlamentet är bekymrat över att i synnerhet unga 
människor inte klarar bostadspriserna, och beklagar de fall av diskriminering som 
orsakas av vissa hyresvärdar och politik som gör att bostadsförmånerna för ungdomar 
minskas eller tas bort. Parlamentet är bestört över att upp till en tredjedel av alla 
hemlösa i de flesta EU-medlemsstater är 18–29 år. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att integrera de rekommendationer som Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter gjorde i sin kommentar av den 23 januari 2020 
om rätten till överkomliga bostäder och Europas försummelser: The right to affordable 
housing: Europe’s neglected duty, särskilt rekommendationen att alla medlemsstater 
omgående bör godta att vara bundna av artikel 31 i den reviderade europeiska sociala 
stadgan som gäller rätten till bostad. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa 
medborgarnas rätt till adekvat bostad bland sina socialpolitiska prioriteringar och öka 
investeringarna i subventionerade och överkomliga bostäder för att bekämpa alltför 
höga boendekostnader, särskilt för att skydda missgynnade och utsatta grupper. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att göra en grundlig undersökning av 
diskrimineringen när det gäller tillgång till bostad, en diskriminering som är förbjuden 
enligt direktivet om likabehandling oavsett ras, och att inleda överträdelseförfaranden 
om bestämmelserna inte följs.

4. Europaparlamentet lyfter fram artikel 37 i stadgan, som bekräftar att åtgärder för att 
skapa ett fullgott miljöskydd och förbättring av miljöns kvalitet måste integreras i 
unionens politik. Parlamentet betonar det akuta behovet av att inkludera relevanta 
miljöfrågor i beslutsprocessen för all politik och alla initiativ, och anser att hållbarhet 
måste vara den vägledande principen för all makroekonomisk politik, för att 
säkerställa en rättvis övergång till en miljömässigt hållbar ekonomi samtidigt som 
hållbar sysselsättning skyddas och skapas, och för att hantera ett av de allvarligaste 
hoten mot mänskligheten. Parlamentet efterlyser ett EU-omfattande genomförande av 
Århuskonventionen, som sammankopplar miljörättigheter och mänskliga rättigheter. 
Parlamentet betonar att miljöskador och vissa offentliga myndigheters underlåtenhet 
att tillhandahålla information om allvarliga miljörisker som individer exponeras för 
kan få allvarliga och skadliga konsekvenser för enskilda personer.
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Rätt till likabehandling

5. Europaparlamentet upprepar att kvinnor och flickor måste få ha kontroll över sina 
kroppar och sin sexualitet. Parlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att garantera 
allsidig sexualundervisning, smidig tillgång för flickor och kvinnor till 
familjeplanering och ett heltäckande utbud av tjänster med koppling till sexuell och 
reproduktiv hälsa, inklusive moderna preventivmedel och säkra och lagliga aborter.

6. Europaparlamentet fördömer den tydliga och organiserade offensiven på global och 
europeisk nivå mot jämställdhet och kvinnors rättigheter, inbegripet sexuella och 
reproduktiva rättigheter. Parlamentet hävdar bestämt att vägran att erbjuda tjänster för 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en form av våld mot kvinnor och 
flickor, och betonar att Europadomstolen vid flera tillfällen har slagit fast att 
restriktiva abortlagar och hindrande av möjligheterna till lagliga aborter kränker 
kvinnors mänskliga rättigheter. Parlamentet upprepar att en vägran av personliga skäl 
från hälso- och sjukvårdspersonal att tillhandahålla hela utbudet av tjänster för 
reproduktiv och sexuell hälsa inte får inkräkta på kvinnors eller flickors rätt till 
reproduktiv hälso- och sjukvård. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta med 
behovet av att upprätthålla sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i sin strategi 
för grundläggande rättigheter.

7. Europaparlamentet fördömer starkt det alarmerande stora antalet kvinnomord inom 
EU; den mest extrema formen av våld mot kvinnor. Parlamentet beklagar avsaknaden 
av tillgängliga uppgifter i en del medlemsstater, vilket återspeglar det faktum att detta 
inte är ett erkänt problem. Rådet bör snarast slutföra EU:s ratificering av 
Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av 
våld i hemmet, på grundval av en bred anslutning och utan begränsningar. Parlamentet 
uppmanar med kraft rådet och de medlemsstater som ännu inte har slutfört 
ratificeringen av Istanbulkonventionen att göra det. 

8. Europaparlamentet fördömer skarpt alla former av sexuellt, gynekologiskt och 
obstetriskt våld mot kvinnor, såsom olämpliga eller icke-samförståndsbaserade 
handlingar, smärtsamma ingrepp utan bedövning, kvinnlig könsstympning, 
tvångsaborter, tvångssterilisering och påtvingat surrogatmoderskap.

9. Europaparlamentet fördömer helt den etniska segregeringen av romska kvinnor inom 
mödra- och förlossningsvården. Medlemsstaterna uppmanas att omedelbart förbjuda 
alla former av etnisk segregering i vårdinrättningar, även avseende mödra- och 
förlossningsvård. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa effektiva och 
snabba åtgärder för alla som överlevt tvångssterilisering, bland annat genom att inrätta 
effektiva system för gottgörelse.

10. Europaparlamentet fördömer hatbrott och hatpropaganda samt diskriminering på 
grund av ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, språk, religion eller övertygelse, 
politisk åskådning, minoritetsstatus, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
könsidentitet, könsuttryck eller sexuella kännetecken. Det är mycket oroande att 
hatpropaganda på nätet fortfarande är ett utbrett och akut problem. Parlamentet varnar 
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för de ökande nivåerna och normaliseringen av hatpropaganda och olika former av 
rasism, såsom islamofobi, antiziganism, antisemitism och hat mot svarta och färgade 
personer i många medlemsstater, som förstärks av de extremistiska rörelsernas 
uppsving och deras retorik, och av regeringsföreträdare eller politiska ledare i vissa 
medlemsstater, som använder en hatfylld diskurs genom att sprida rasistisk, 
främlingsfientlig och hbti-fientlig retorik. Parlamentet uttrycker sin oro över att 
brottsoffer avstår från att anmäla hatbrott på grund av otillräckliga skyddsåtgärder och 
eftersom myndigheterna i medlemsstaterna ändå inte utreder brotten ordentligt och 
inte utfärdar några fällande domar för hatbrott. Parlamentet understryker behovet av 
att uppmuntra offren att anmäla hatbrott och diskriminering och ge dem fullständigt 
skydd och stöd. Medlemsstaterna bör se till att hatbrott och hatpropaganda registreras, 
utreds, lagförs och prövas på ett effektivt sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter att fortsätta sitt arbete 
med att övervaka hatbrott och hatpropaganda i medlemsstaterna, och att regelbundet 
rapportera om dessa fall och tendenser.

11. Europaparlamentet påminner om EU:s institutioners och byråers skyldighet att i 
förhållande till alla medborgare till fullo upprätthålla tanke-, samvets- och 
religionsfriheten och förbudet mot diskriminering på grund av religion eller 
övertygelse, inbegripet filosofisk trosuppfattning, i samhällslivet och i privatlivet. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att skydda tanke-, samvets-, religions- och 
trosfriheten, och att effektivt genomföra EU:s riktlinjer för dess främjande och skydd.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att direktivet om 
likabehandling oavsett ras (2000/43/EG) genomförs fullt ut, för att bekämpa 
kvarstående rasism mot svarta och färgade personer, transfobi, antiziganism, 
antisemitism och islamofobi. Parlamentet fördömer att etniska, språkliga och religiösa 
minoriteter utsätts för strukturell rasism, diskriminering, hatbrott och hatpropaganda, 
bristande möjlighet till rättslig prövning och bestående socioekonomiska ojämlikheter 
inom områden såsom boende, hälso- och sjukvård, sysselsättning och utbildning, 
vilket måste erkännas som stora hinder för ett fullständigt åtnjutande av 
grundläggande rättigheter och centrala hinder för delaktighet och jämlikhet.

13. Europaparlamentet uppmanar till ett snabbt antagande av 2008 års förslag till direktiv 
om likabehandling, som fortfarande väntar på godkännande av rådet, så att åtgärder 
vidtas mot det otillräckliga skyddet i EU:s rättsliga ram i fråga om icke-diskriminering 
på grund av ålder, funktionsnedsättning, religion, övertygelse eller sexuell läggning, 
på centrala områden i livet, såsom socialt skydd, utbildning och tillgång till varor och 
tjänster. Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt bekämpa segregering och 
diskriminering, bland annat genom att inleda överträdelseförfaranden för att främja en 
effektiv tillämpning av rambeslutet om bekämpande av vissa former av rasism och 
främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen. Parlamentet påminner om att dessa 
åtgärder bör åtföljas av adekvata nationella integreringsstrategier. 

14. Europaparlamentet påminner om att FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning syftar till att säkerställa lika möjligheter beträffande 
tillgänglighet, delaktighet, jämlikhet, sysselsättning, utbildning, socialt skydd, hälsa 
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och EU:s yttre åtgärder. Parlamentet betonar att personer med funktionsnedsättning 
fortfarande missgynnas och diskrimineras när det gäller sysselsättning, utbildning och 
social delaktighet. Parlamentet betonar i detta avseende vikten av tillgänglighet i 
offentliga utrymmen, procentsatser som anger miniminivåer för anställning av 
personer med funktionsnedsättning och garantier för en inkluderande utbildning, 
däribland tillgång till initiativ såsom Erasmus+, med särskild hänsyn till barn med 
funktionsnedsättning.

Friheter

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skydda och utveckla en dynamisk, 
oberoende och fri mediasektor präglad av mångfald. Parlamentet fördömer i detta 
avseende alla eventuella åtgärder som syftar till att tysta kritiska medier och 
undergräva mediernas frihet och mångfald, även på sofistikerade sätt som normalt sett 
inte leder till att någon varning sänds till Europarådets plattform för skydd av 
journalistik och säkerhet för journalister. Parlamentet uttrycker oro över inrättandet av 
statligt kontrollerade organ som förvaltar stora delar av ett lands medielandskap och 
kapningen av public service-medier för att tjäna partipolitiska intressen. Parlamentet 
påminner om att fortsatt stark koncentration i medieägandet, oavsett om det är i statlig 
eller privat regi, utgör en betydande risk för mångfalden av information och åsikter i 
mediernas innehåll. Parlamentet påminner om att yttrande- och informationsfrihet, 
inbegripet konstnärlig yttrandefrihet, och mediefrihet är grundläggande för demokratin 
och rättsstaten, och uppmanar med kraft medlemsstaterna att garantera sina 
mediemyndigheters oberoende. Parlamentet påminner om att rätten att söka, ta emot 
och sprida information och idéer, antingen muntligen, skriftligen eller i tryckt form, i 
konstform eller genom andra medier, är en del av den konstnärliga yttrandefriheten54. 

16. Europaparlamentet påminner om den undersökande journalistikens grundläggande roll 
när det gäller att fungera som väktare i ett demokratiskt samhälle och stärka den 
offentliga tillsynen av politiska aktörer, inbegripet i fråga om korruption. Parlamentet 
fördömer att det i många medlemsstater ihållande och i ökande utsträckning 
förekommer våld, hot och hotelser mot journalister, även i samband med avslöjande 
av information om kränkningar av grundläggande rättigheter, vilket ofta leder till 
självcensur och undergräver medborgarnas rätt till information. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till kraftfulla och omfattande mekanismer för 
att skydda och stärka yttrandefriheten och mediefriheten samt stärka skyddet av 
journalister, bland annat genom att öka insynen i medieägandet, anta ett 
EU-omfattande direktiv mot strategiska rättegångar mot allmänhetens deltagande, 
skapa en permanent EU-fond för oberoende medier och undersökande journalister och 
inrätta en snabbinsatsmekanism för journalister i fara. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förhindra och bestraffa angrepp på undersökande journalister i 
deras arbete.

54 Europadomstolens dom av den 24 maj 1988 i målet Müller m.fl. mot Schweiz, punkterna 27 och 33; 
Europadomstolens dom av den 8 juli 1999 i målet Karatas mot Turkiet; Europadomstolens dom av 
den 22 oktober 2007 i målet Lindon, Otchakovsky–Laurens och July mot Frankrike.
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17. Europaparlamentet framhåller visselblåsarnas särskilt viktiga roll när det gäller att 
skydda allmänintresset och främja en kultur av offentlig ansvarsskyldighet och 
integritet i både offentliga och privata institutioner. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att skyndsamt i sin nationella rätt fullt ut införliva bestämmelserna i 
direktiv (EU) 2019/1937 om skydd för personer som anmäler överträdelser av 
unionsrätten, för att maximera dess effekter så snart det träder i kraft. Parlamentet 
uppmuntrar medlemsstaterna att komplettera sådana åtgärder så att de även skyddar 
visselblåsare i fall där de rapporterar överträdelser utanför unionsrättens 
tillämpningsområde.

18. Parlamentet uttrycker sin oro över det hot som olika former av propaganda och falsk 
information utgör för yttrande- och åsiktsfriheten och mediernas oberoende, och de 
negativa effekter som de kan ha på den politiska debattens kvalitet och på 
medborgarnas välinformerade deltagande i demokratiska samhällen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att främja och investera i att stärka mediekompetensen, 
aktivt stödja kvalitetsjournalistik och främja dataskydd samt skapa ett öppnare 
ekosystem online, samtidigt som mediernas frihet och mångfald skyddas.

19. Europaparlamentet betonar att politisk profilering, desinformation och 
informationsmanipulering utgör ett hot mot EU:s demokratiska värden. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bidra till att utveckla utbildningen i 
kritiskt tänkande, så att medborgarna kan forma sin egen uppfattning och bemöta 
dessa risker.

20. Europaparlamentet understryker att tjänstemän inom brottsbekämpning måste 
respektera och skydda den mänskliga värdigheten och bibehålla och bevara alla 
personers mänskliga rättigheter i utövandet av deras uppdrag. Parlamentet betonar att 
polisstyrkornas främsta uppgift är att garantera medborgarnas trygghet och att 
säkerställa att protester genomförs på ett fredligt sätt. Parlamentet fördömer 
brottsbekämpande myndigheters användning av våld och oproportionella insatser 
under fredliga demonstrationer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att 
de brottsbekämpande myndigheternas varje användning av våld alltid har stöd i lagen, 
är rimlig, nödvändig och används som en sista utväg samt respekterar människors 
fysiska integritet och inte sätter människors liv på spel. Parlamentet uppmanar de 
berörda nationella myndigheterna att, i fall där användning av oproportionellt våld 
misstänks eller påstås ha använts, säkerställa en öppen, opartisk, oberoende och 
effektiv utredning och undvika strafflöshet. Parlamentet påminner om att 
brottsbekämpande myndigheter alltid är fullt ansvarsskyldiga för sin tjänsteutövning 
och sin efterlevnad av relevanta rättsliga och operativa ramar.

21. Europaparlamentet fördömer med kraft de allt större begränsningarna av 
mötesfriheten, inbegripet under valperioderna. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att avhålla sig från att anta restriktiva lagar som rör mötesfriheten 
och uppmuntrar EU och dess medlemsstater att göra ytterligare insatser för att 
garantera och skydda mötesfriheten som en grundläggande rättighet och som en 



PE646.996v02-00 22/76 RR\1218727SV.docx

SV

grundläggande princip i demokratiska processer. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att spela en aktiv roll för att främja dessa rättigheter i enlighet med 
internationella människorättsnormer.

22. Europaparlamentet påminner om den viktiga roll som det civila samhället spelar på 
lokal, regional, nationell, europeisk och internationell nivå för att företräda 
medborgarnas intressen, för att stärka rösterna för de minoriteter som inte är ordentligt 
representerade och för att försvara och främja principerna i artikel 2 i EU-fördraget. 
Parlamentet betonar behovet av att säkerställa en gynnsam miljö för organisationer i 
det civila samhället där de kan verka utan angrepp och utan onödiga eller godtyckliga 
restriktioner.

23. Europaparlamentet är djupt oroat över det allt mer krympande utrymmet för ett 
oberoende civilsamhälle i vissa medlemsstater, särskilt för kvinnorättsorganisationer, 
hbti-organisationer och människorättsförsvarare, till följd av bland annat orimliga 
administrativa bördor, minskande ekonomiskt stöd för att utföra opinionsbildning samt 
begränsningar av mötes- och organisationsfriheten. Parlamentet fördömer de 
begränsningar av tillgången till finansiering för organisationer i det civila samhället 
som i vissa medlemsstater har en mer påtaglig aspekt på systemnivå i form av rättsliga 
och politiska förändringar som allvarligt påverkar deras arbete och rättsliga ställning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att öka EU:s stöd till organisationer i 
det civila samhället som försvarar värdena i artikel 2 i EU-fördraget genom 
programmet för rättigheter och värden, vars finansiering bör vara betydande, i enlighet 
med Europaparlamentets begäran. 

24. Europaparlamentet insisterar på att regelbunden och omfattande övervakning och 
analys är avgörande för att förstå de utmaningar som det civila samhället står inför i 
hela Europa. Parlamentet uppmanar kommissionen att inkludera relevanta indikatorer 
avseende medborgarutrymme, yttrandefrihet och föreningsfrihet i framtida 
årsrapporter om rättsstatsprincipen, att föreslå en handlingsplan för att skydda och 
främja det civila samhället, inbegripet antagande av riktlinjer för skydd av 
yttrandefrihet, föreningsfrihet och frihet att delta i fredliga sammankomster samt 
skyddet av människorättsförsvarare i fara och att inrätta en nödfond för att skydda 
dem. Parlamentet välkomnar förslaget till översyn av rådets förordning 
(EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå 
för grundläggande rättigheter och betonar behovet av att stärka och utvidga dess 
mandat efter en grundlig konsekvensbedömning. Parlamentet uppmuntrar 
kommissionen, rådet och Europaparlamentet att i utformandet av politiken 
systematiskt använda de uppgifter som tas fram av FRA.

25. Europaparlamentet noterar de allvarliga problem som kan uppstå inom utbredda 
euroskeptiska grupper, i synnerhet de som är förenade med våldsamma politiska 
åsikter, och uppmanar eftertryckligen EU och medlemsstaterna att uppmuntra EU:s 
medborgare till aktivt deltagande i EU-frågor, i synnerhet deltagande bland ungdomar, 
så att de kan göra sina röster hörda via demokratiska kanaler.
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26. Europaparlamentet framhåller den viktiga roll som samhällsutbildning och 
interkulturell dialog spelar för att förbättra EU-medborgarnas förståelse av deras 
politiska deltagande. Parlamentet uppmuntrar till utbildning av EU:s medborgare om 
deras rättigheter.

27. Europaparlamentet konstaterar att nya tekniker för insamling och behandling av 
personuppgifter för beteendeprognoser och beteendemanipulation har en allt större 
inverkan på de grundläggande rättigheterna för miljarder människor i EU och runt om 
i världen, särskilt rätten till integritet, dataskydd, information samt mediernas frihet 
och mångfald. I detta avseende uppmanar parlamentet eftertryckligen privata aktörer 
och behöriga myndigheter att se till att EU:s dataskyddslagstiftning och 
integritetslagstiftning tillämpas fullt ut, och att se till att enskilda personer förstår när 
och hur deras personuppgifter behandlas och för vilka ändamål, och hur de kan 
invända mot databehandling och lämna klagomål, i syfte att skydda sin rätt till skydd 
av personuppgifter och integritet.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda överträdelseförfaranden mot 
medlemsstater vars lagar om genomförande av det ogiltigförklarade direktivet om 
lagring av uppgifter inte har upphävts, så att de görs förenliga med domstolens 
rättspraxis55. 

29. Europaparlamentet framhåller de potentiella farorna för grundläggande friheter och 
säkerhet från användningen av ny teknik, särskilt system med artificiell intelligens 
(AI), inbegripet de risker som är förknippade med rätten till skydd av personuppgifter 
och integritet, bioetiska problem i samband med användning av AI inom hälso- och 
sjukvård samt möjlig direkt och indirekt diskriminering och snedvridning som kan 
förvärra fördomar och marginalisering och sprida desinformation. Parlamentet 
påpekar att systematiska fel i dataset, samt i utformningen och driften av dessa system, 
kan leda till skeva resultat, särskilt när de används av brottsbekämpande myndigheter, 
vilket kan leda till att systemen reproducerar rådande samhällelig, personlig och annan 
partisk snedvridning, och kan leda till diskriminering på grund av sociala, 
ekonomiska, etniska eller rasmässiga faktorer, eller sådana faktorer som bygger på 
sexuell läggning, kön, funktionsnedsättning eller andra aspekter. Parlamentet betonar 
att det behövs ytterligare skyddsåtgärder för att säkerställa integritet och dataskydd 
mot bakgrund av utvecklingen av ny teknik, och att eventuella konsekvenser för de 
grundläggande rättigheterna måste övervägas. Parlamentet uppmanar 
EU-institutionerna och medlemsstaterna att ta itu med den framväxande ”digitala 
klyftan”, särskilt på områdena offentlig förvaltning och offentliga tjänster. Parlamentet 
betonar att äldre personer, tillsammans med de som är socioekonomiskt missgynnade, 
är några av de grupper som påverkas mest av den digitala klyftan. Parlamentet betonar 
att strategin för artificiell intelligens bör vara ”människocentrerad” och säkerställa att 
mänskliga värden är centrala för det sätt på vilket AI-system utvecklas, sätts i drift, 

55 Förenade målen C-203/15 och C-698/15, Tele2 Sverige, och de förenade målen C-293/12 och C-594/12, 
Digital Rights Ireland.
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används och övervakas, genom att man ser till att de grundläggande rättigheter som 
fastställs i fördragen och stadgan respekteras. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram lagstiftningsförslag om en samordnad europeisk strategi för AI, med 
utgångspunkt i de etiska riktlinjer för tillförlitlig AI som utarbetats av kommissionens 
högnivåexpertgrupp för artificiell intelligens.

30. Europaparlamentet välkomnar initiativ och åtgärder som syftar till att stärka 
säkerhetssamarbetet mellan medlemsstaterna och till att fastställa verkningsfulla 
åtgärder på EU-nivå mot terrorism och säkerhetshot i Europeiska unionen. 
Medlemsstaterna uppmanas med kraft att samarbeta med varandra fullt ut och att 
förbättra informationsutbytet sinsemellan och med EU:s RIF-myndigheter. 
Parlamentet betonar hur viktigt det är att respektera grundläggande rättigheter i 
kampen mot terrorismen. Parlamentet betonar vikten av att tillsynsmekanismer på 
området för underrättelsetjänster bör vara i linje med stadgan och 
Europakonventionen. Parlamentet uppmanar berörda institutioner att vidta 
skyddsåtgärder för att förhindra eventuell efterföljande viktimisering på grund av den 
förnedring och de attacker på bilden av offren som härstammar från sociala sektorer 
med koppling till angriparen.

Migranters, asylsökandes och flyktingars grundläggande rättigheter

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra 
rekommendationen från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter från juni 
2019 om hur skyddet för flyktingar och migranter kan förbättras: Lives saved. Rights 
protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the 
Mediterranean. Parlamentet upprepar att säkra och lagliga vägar för migration är det 
bästa sättet att undvika förlust av människoliv. Parlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att intensifiera vidarebosättningsåtgärderna, inrätta humanitära 
korridorer för EU och införa möjligheten att ansöka om humanitära visum för 
asylsökande.

32. Europaparlamentet uttrycker djup oro över de återkommande rapporterna om att 
personalen inom de brottsbekämpande myndigheterna i vissa medlemsstater använder 
våld i samband med återsändanden. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att undersöka saken och vidta effektiva åtgärder för att säkerställa att 
sådan politik och praxis skrotas, bland annat genom att säkerställa en oberoende 
övervakning av gränskontrollverksamheten genom befintliga nationella 
människorättsinstitutioner (ombudsmannainstitutioner, nationella 
människorättsinstitutioner, nationella förebyggande mekanismer), med stöd av EU och 
internationella organ (Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, CPT, 
ECRI, FRA) och säkerställa att EU-medel inte används för att begå kränkningar av 
grundläggande rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 
att respektera internationell rätt och EU-rätten samt Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna för att tillhandahålla en bred ram för att möjliggöra 
ordnad migration och undvika att tvinga migranter att använda irreguljära 
migrationskanaler.

33. Europaparlamentet fördömer vissa medlemsstaters antagande av lagstiftning, politik 
och praxis som undergräver ett effektivt skydd av flyktingars, asylsökandes och 
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migranters mänskliga rättigheter, på land och till havs. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att sätta migranters, asylsökandes och flyktingars 
mänskliga rättigheter samt principen om delat ansvar i centrum för sin migrations- och 
asylpolitik. Parlamentet uttrycker allvarlig oro över det humanitära läget i 
hotspot-områdena. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en snabb lösning 
för att komma till rätta med de uppenbara människorättskränkningarna i 
mottagningscentrum för flyktingar och migranter på europeisk mark.

34. Europaparlamentet betonar att det är en rättslig skyldighet enligt internationell rätt och 
EU-rätten att rädda liv. Parlamentet fördömer de hot, gripanden och straffrättsliga 
förfaranden som inletts i vissa medlemsstater mot organisationer i det civila samhället 
och enskilda personer för deras tillhandahållande av humanitärt bistånd till migranter 
vars liv är i fara. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att humanitärt 
bistånd inte kriminaliseras, i enlighet med FN:s människosmugglingsprotokoll.

35. Europaparlamentet betonar att papperslösa migranter bör kunna åtnjuta sina 
grundläggande rättigheter fullt ut, oavsett vilken rättslig eller administrativ ställning 
de har. Parlamentet påminner om att kvinnor och barn kan utsättas för tvång till 
sexuella aktiviteter för att kunna söka skydd eller grundläggande stöd för att överleva, 
och att detta ofta beror på bristande stöd, brister i registreringssystemen, bristande 
efterlevnad av principen om barnets bästa, familjeseparation eller avsaknad av säkra 
och lagliga inresevägar in i EU. 

36. Europaparlamentet påminner om att nästan en tredjedel av de asylsökande är barn och 
därför särskilt sårbara. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öka sina 
ansträngningar för att förhindra att ensamkommande barn faller offer för 
människohandel och sexuellt utnyttjande. 

37. Europaparlamentet upprepar att immigrationsförvar av barn aldrig är för barnets bästa 
i linje med New York-deklarationen om flyktingar och migranter. Parlamentet 
uppmanar EU och medlemsstaterna att öka insatserna för att sätta stopp för förvar av 
barn, särskilt i samband med migration i hela EU, och att utarbeta samhälleligt 
baserade alternativ till förvar, samt att prioritera integration, utbildning och 
psykologiskt stöd. Parlamentet betonar att ett ensamkommande barn framför allt är ett 
barn som kan vara i fara, och att den vägledande principen för medlemsstaterna och 
EU i deras kontakter med dem måste vara skyddet av barn snarare än 
migrationspolitik, och därmed respekten för den centrala principen om barnets bästa.
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Rättsstatsprincipen och kampen mot korruption

38. Europaparlamentet vidhåller att korruption är ett allvarligt hot mot demokratin, 
rättsstatsprincipen och en rättvis behandling av alla medborgare. Parlamentet 
framhåller kopplingen mellan korruption och kränkningar av grundläggande 
rättigheter på ett antal områden, såsom rättsväsendets oberoende, mediefrihet och 
yttrandefrihet för journalister och visselblåsare, förvarsanläggningar, tillgång till 
sociala rättigheter och människohandel56. 

39. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att med kraft 
bekämpa korruption och utarbeta effektiva instrument för att förhindra, motverka och 
bestraffa korruption, samt att regelbundet kontrollera användningen av offentliga 
medel. Parlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart återuppta sin årliga 
övervakning av och rapportering om korruptionsbekämpningen, med avseende på 
EU-institutionerna och medlemsstaterna. Medlemsstaterna uppmanas att uppfylla de 
rekommendationer som utfärdats av Greco.

40. Europaparlamentet betonar att organiserad brottslighet huvudsakligen möjliggörs 
genom korruption. Parlamentet fördömer eftertryckligen den ökande människohandeln 
och uppmanar med kraft medlemsstaterna och EU-institutionerna att öka samarbetet 
och intensifiera kampen mot organiserad brottslighet.

41. Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt stöd för det snabba inrättandet av en effektiv, 
oberoende och fullständigt operativ Europeisk åklagarmyndighet för att stärka kampen 
mot bedrägerier i Europeiska unionen. 

42. Europaparlamentet understryker att rättsstatsprincipen är en av demokratins hörnstenar 
och att den upprätthåller maktfördelningen, säkerställer ansvarsskyldighet, bidrar till 
förtroendet för offentliga institutioner och garanterar principerna om laglighet, 
rättssäkerhet, förbud mot godtyckligt utövande av exekutiva befogenheter, 
rättsväsendets oberoende och opartiskhet samt likhet inför lagen. Parlamentet betonar 
att i synnerhet rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende är avgörande för 
medborgarnas möjlighet att åtnjuta sina grundläggande rättigheter och friheter. 
Parlamentet påpekar att den grundläggande rätten till ett effektivt rättsmedel enligt 
artikel 47 i stadgan kräver tillgång till en ”oavhängig” domstol. Parlamentet betonar 
att politiskt inflytande eller kontroll av rättsväsendet och liknande hinder för enskilda 
domares oberoende ofta har lett till att rättsväsendet inte har kunnat fullgöra sin roll att 
utöva oberoende kontroll av den verkställande och lagstiftande maktens godtyckliga 
maktutövning. Parlamentet fördömer användningen av domstolssystemet för politiska 
ändamål som syftar till att skada och tysta ner politiskt oliktänkande samt ifrågasätta 
deras legitimitet.

56 https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83.

https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83
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43. Europaparlamentet påminner om den inneboende kopplingen mellan 
rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna och behovet av att öka 
medvetenheten om de värden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget och stadgan 
genom att tillhandahålla information om medborgerliga rättigheter.

44. Europaparlamentet fördömer kraftfullt de ansträngningar som vissa medlemsstaters 
regeringar har gjort för att försvaga maktfördelningen och rättsväsendets oberoende. 
Parlamentet uttrycker i synnerhet djup oro över beslut som ifrågasätter unionsrättens 
företräde, och uppmanar kommissionen att använda alla tillgängliga medel för att 
vidta åtgärder mot dessa angrepp.

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i god tid inom ramen för den 
aviserade granskningscykeln för rättsstatsprincipen ta itu med alla överträdelser av 
artikel 2 i EU-fördraget, särskilt dem som påverkar de grundläggande rättigheterna. 
Parlamentet upprepar det kritiska behovet av en EU-mekanism för demokrati, 
rättsstatslighet och grundläggande rättigheter, i enlighet med parlamentets förslag, 
inbegripet en årlig oberoende, evidensbaserad och icke-diskriminerande granskning 
som bedömer alla medlemsstaters efterlevnad av artikel 2 i EU-fördraget. Parlamentet 
framhåller att kränkningar av artikel 2 i EU-fördraget undergräver det ömsesidiga 
förtroendet bland medlemsstaterna och gör gränsöverskridande rättsligt samarbete 
ohållbart.

46. Europaparlamentet beklagar bristen på framsteg i de pågående artikel 7-förfarandena i 
rådet, trots de rapporter och uttalanden från kommissionen, FN, OSSE och 
Europarådet som visar att situationen i berörda medlemsstater har förvärrats. 
Parlamentet uppmanar rådet att beakta läget för de grundläggande rättigheterna, 
demokratin och rättstatligheten i sina utfrågningar om förfarandet i enlighet med 
artikel 7.1. Parlamentet påminner om att Europaparlamentet inte kan uteslutas från 
dessa pågående utfrågningar.

47. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att till fullo utnyttja alla 
verktyg som står till deras förfogande för att hantera risker för allvarliga brott mot 
rättsstatsprincipen och att gå vidare med de pågående artikel 7-förfarandena. 
Parlamentet påpekar att EU:s ineffektiva åtgärder för att skydda grundläggande 
rättigheter äventyrar hela unionsrätten och de medborgerliga rättigheter som grundar 
sig på den och försvagar EU:s trovärdighet. 
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Fängelseförhållanden

48. Europaparlamentet är bestört över de undermåliga fängelseförhållandena i vissa 
medlemsstater. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa reglerna om fängsligt 
förvar enligt de folkrättsliga instrumenten och Europarådets normer. Parlamentet 
påminner om att häktning i avvaktan på rättegång är tänkt att vara en undantagsåtgärd 
som endast ska användas i fall där det är strikt nödvändigt och proportionellt och 
under så kort tid som möjligt, och beklagar den fortsatta överanvändningen av 
häktning i avvaktan på rättegång istället för alternativa åtgärder som inte innebär 
frihetsberövande. Parlamentet påminner om att utsatta grupper av fångar såsom 
kvinnor, ungdomar, etniska minoriteter, hbti-fångar, fångar med behov av 
psykhälsovård eller allvarligt sjuka fångar har särskilda behov som måste beaktas. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att anta gemensamma EU-normer för 
fängelseförhållanden i syfte att skydda fångarnas rättigheter och främja normer för 
förvar i EU.

EU:s anslutning till Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna

49. Europaparlamentet påminner om att EU enligt artikel 6 i EU-fördraget är skyldigt att 
ansluta sig till Europakonventionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta 
nödvändiga åtgärder för att undanröja de rättsliga hindren för slutförandet av 
anslutningsprocessen, och att lägga fram ett nytt utkast till avtal om EU:s anslutning 
till Europakonventionen. Parlamentet anser att slutförandet skulle medföra ytterligare 
åtgärder till skydd för EU:s medborgares och invånares grundläggande rättigheter och 
tillhandahålla ytterligare en mekanism för upprätthållande av de mänskliga 
rättigheterna, nämligen möjligheten att inge ett klagomål till Europadomstolen vid en 
kränkning av mänskliga rättigheter i samband med en EU-institutions eller en 
medlemsstats agerande i tillämpning av EU-rätt som omfattas av Europakonventionen.

50. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till de nationella parlamenten.
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3.6.2020

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KONSTITUTIONELLA FRÅGOR

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 
2018–2019
(2019/2199(INI))

Föredragande av yttrande: Antonio Tajani

FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag 
till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om att ”människans värdighet, frihet, demokrati, 
jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för 
personer som tillhör minoriteter” är de värden som EU bygger på, enligt artikel 2 i 
fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Parlamentet betonar att det inte finns 
någon inbördes rangordning av unionens värden och att EU bör säkerställa skyddet av 
alla sina värden, eftersom det ena inte kan existera utan det andra.

2. Europaparlamentet anser att slutsatserna och yttrandena från Europeiska unionens byrå 
för grundläggande rättigheter (FRA) och rättspraxisen vid Europeiska unionens domstol 
utgör en god grund för tolkningen av artikel 2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) och tillämpningsområdet för de rättigheter som fastställs i 
stadgan om de grundläggande rättigheterna.

3. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna enligt artikel 51.1 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna ska ”respektera rättigheterna, iaktta principerna och främja 
tillämpningen av dem”. Parlamentet beklagar att en del medlemsstater, enligt FRA, inte 
verkar göra tillräckligt för att öka medvetenheten om eller främja genomförandet av 
stadgans bestämmelser. Parlamentet understryker att stadgan måste främjas bättre för att 
göra dess bestämmelser mer verkningsfulla och för att kanske uppmuntra nationella 
lagstiftare och domare att använda den som en positiv tolkningskälla, även i fall som 
inte nödvändigtvis omfattas av EU-rätten.

4. Europaparlamentet pekar på att Europeiska unionen bygger på värden som respekt för 
människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet betonar vikten av att fullt ut säkerställa, 
konsolidera och främja respekten för dessa värden på unionsnivå och medlemsstatsnivå. 
Parlamentet påminner om att de mänskliga rättigheterna är universella och odelbara.
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5. Europaparlamentet betonar vikten av att se till att stadgan om de grundläggande 
rättigheterna efterlevs fullt ut under hela lagstiftningsprocessen. Parlamentet 
uppmärksammar vikten av att ta med en analys av inverkan på grundläggande 
rättigheter i konsekvensbedömningar. Parlamentet påminner om att ett faktiskt och 
detaljerat genomförande av EU-rätten är avgörande för att värna EU:s värden, som är en 
förutsättning för hela EU:s trovärdighet. Parlamentet pekar på att de nationella 
regeringarna också måste öka medvetenheten bland allmänheten för att se till att 
EU-medborgarna är fullt medvetna om sina rättigheter och vet hur de ska agera om de 
kränks.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inleda evidensbaserade initiativ och 
strategier i syfte att öka medvetenheten om och genomförandet av stadgan på nationell 
nivå. Medlemsstaterna uppmanas att tillämpa en s.k. artikel 51-granskning för att i ett 
tidigt skede bedöma huruvida ett rättsfall eller ett lagstiftningsärende kan ifrågasättas 
enligt stadgan. Parlamentet anser att FRA:s handbok om stadgans tillämplighet skulle 
kunna tjäna som inspiration i detta avseende. 

7. Europaparlamentet anser att det dels behövs ett ökat utbyte av information om 
erfarenheter och tillvägagångssätt när det gäller tillämpningen av stadgan bland domare, 
advokatsamfund och offentliga förvaltningar i medlemsstaterna och över 
nationsgränserna, bland annat genom att man – när så är lämpligt – använder sig av 
befintliga finansieringsinstrument, såsom de som föreskrivs i programmet Rättsliga 
frågor, dels finns ett behov av att anordna riktade fortbildningsprogram för 
rättstillämpare.

8. Europaparlamentet står helt och hållet bakom ett snabbt återupptagande av 
förhandlingarna om Europeiska unionens anslutning till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, med hänvisning till yttrande 2/13 från Europeiska unionens 
domstol den 18 december 20141. Parlamentet upprepar hur viktigt det är att påskynda 
anslutningsprocessen för att stärka skyddet av de grundläggande rättigheterna i unionen 
och dess ställning i diskussionerna om rättsstatsprincipen, och att hålla parlamentet 
kontinuerligt informerat i enlighet med artikel 218.10 i EUF-fördraget. Parlamentet 
välkomnar att två förhandlingsrundor redan har planerats med Europarådet2 under de 
kommande månaderna, och uppmanar kommissionen att framträda inför lämpliga 
utskott i Europaparlamentet vid viktiga politiska tidpunkter under förhandlingarna.

9. Europaparlamentet begär att en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och 
grundläggande rättigheter antas på grundval av parlamentets tidigare resolutioner3, som 
inte skapar någon inbördes rangordning av värden och ser till att inte bara rättsstaten 
utan även andra unionsvärden, inbegripet ett bredare spektrum av grundläggande 
rättigheter, utvärderas ordentligt.

1 ECLI:EU:C:2014:2454
2 Skrivelse av den 11 februari 2020 från kommissionsledamot Věra Jourová.
3 Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2016 med rekommendationer till kommissionen om inrättande 
av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (EUT C 215, 19.6.2018, s. 162). 
Europaparlamentets resolution av den 14 november 2018 om behovet av en övergripande EU-mekanism för skydd 
av demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter, P8_TA(2018)0456.
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10. Europaparlamentet understryker att ett oberoende rättsväsende är en hörnsten i 
rättsstatsprincipen och rätten till ett effektivt rättsligt skydd4. Parlamentet 
rekommenderar ett avsteg från den befintliga strategin att ta itu med fall som rör 
rättsstatsprincipen på ett ad hoc-mässigt sätt, och begär att det utarbetas kriterier och 
kontextuella bedömningar för att vägleda medlemsstaterna när de erkänner och på ett 
korrekt och jämförbart sätt tar itu med eventuella problem som rör rättsstatsprincipen. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att alltid stå redo att försvara rättsstaten. 
Parlamentet uppmuntrar till en gemensam kultur som präglas av rättsstatsprincipen i de 
27 medlemsstaterna och i unionens institutioner genom användningen av gemensamma 
definitioner, standarder och riktmärken, så att begreppet ”rättsstaten” kan definieras och 
så att man kan fastställa ett sätt att kontrollera att det fungerar korrekt. Parlamentet 
pekar på att rättsstatsprincipen inte bara gäller lagstiftningsprocessens kvalitet utan 
också den faktiska och icke-diskriminerande tillämpningen av redan befintlig 
lagstiftning. Parlamentet anser vidare att regelbundna utvärderingar av oberoende 
experter skulle vara användbara, eftersom de skulle göra det möjligt för kommissionen 
att besluta huruvida det finns ett behov av att inleda överträdelseförfaranden på ett mer 
konsekvent sätt.

11. Europaparlamentet betonar att det finns andra internationella instrument som skulle 
införa ytterligare skyddsåtgärder för att skydda de grundläggande rättigheterna för 
unionens medborgare och invånare, såsom Istanbulkonventionen och den europeiska 
sociala stadgan. Parlamentet uppmanar med kraft rådet att slutföra EU:s ratificering av 
Istanbulkonventionen och uppmanar kommissionen att vidta de åtgärder som krävs för 
att EU ska kunna ansluta sig till den europeiska sociala stadgan.

12. Europaparlamentet upprepar vikten av att stärka de mänskliga rättigheterna och barnets 
rättigheter i varje medlemsstat, som måste hållas ansvarig för eventuella överträdelser 
av dessa rättigheter som upptäcks på dess territorium.

13. Europaparlamentet upprepar att man under den kommande konferensen om Europas 
framtid skulle kunna ta fram några fördefinierade politiska prioriteringar, utan anspråk 
på fullständighet, till exempel europeiska värden, grundläggande rättigheter och 
friheter5. Parlamentet välkomnar att skyddet av europeiska värden, och i synnerhet 
EU-medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, hör till Europeiska 
kommissionens sex politiska prioriteringar och återfinns i Europeiska rådets strategiska 
agenda för 2019–2024, eftersom detta utan tvekan är en diskussionsfråga som ligger 
medborgarna varmt om hjärtat. Parlamentet anser att det är viktigt att diskutera 
antagandet av nya mekanismer för skydd av europeiska värden, inbegripet 
grundläggande fri- och rättigheter, samt de sanktionsmekanismer som föreskrivs i 
artikel 7.3 i EU-fördraget vid konferensen.

14. Europaparlamentet upprepar behovet av åtgärder för att se till att EU-medborgarnas 
åsikter beaktas vid beslut om EU:s framtid och behovet av ett verkligt öppet, 
inkluderande och demokratiskt samråd som når ut till alla medborgare i alla regioner 
och städer i unionen. Parlamentet påpekar att EU efter konferensen måste fortsätta att 

4 Artikel 19 i EU-fördraget, artikel 67.4 EUF-fördraget och artikel 47 i stadgan.
5 Europaparlamentets resolution av den 15 januari 2020 om Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om 
Europas framtid. Antagna texter, P9_TA(2020)0010, punkt 7.
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föra en direkt dialog med sina medborgare för att inrätta en mekanism för permanent 
dialog.

15. Europaparlamentet föreslår att konferensen om Europas framtid bör överväga att göra så 
att behörigheten för Europeiska unionens domstol utvidgas till alla områden som 
omfattas av EU-lagstiftningen, i enlighet med principen om maktdelning.

16. Europaparlamentet påminner om att förslaget till förordning om skydd av unionens 
budget vid generella brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna skulle 
göra det möjligt att införa sanktioner riktade mot medlemsstater vars åsidosättande av 
rättsstatsprincipen äventyrar ett korrekt genomförande av EU:s budget och EU:s 
ekonomiska intressen. Parlamentet betonar dock behovet av ändringar av EU-fördraget 
för att stärka de övergripande sanktionsmekanismer som föreskrivs i artikel 7.3.

17. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att i alla medlemsstater säkerställa ett 
effektivt och konsekvent skydd av rättsstatsprincipen och se till att överträdelser av 
grundläggande rättigheter förebyggs. Parlamentet erkänner att rättsstaten spelar en 
viktig roll för att förebygga överträdelser av grundläggande rättigheter. Parlamentet 
påminner om att de grundläggande rättigheterna ingår i EU:s värden och att artikel 7 i 
EU-fördraget innehåller en mekanism för att bemöta en medlemsstat som allvarligt och 
ihållande åsidosätter eller klart och tydligt riskerar att allvarligt åsidosätta de värden 
som avses i artikel 2 i EU-fördraget. Parlamentet betonar att artikel 7 bör tillämpas på 
ett enhetligt sätt i alla medlemsstater för att säkerställa likabehandling.

18. Europaparlamentet påminner om att det största hindret vid tillämpningen av artikel 7.2 i 
EU-fördraget, som en sista utväg för att skydda unionens värden, är kravet på 
enhällighet i rådet. Parlamentet konstaterar att en sådan hög tröskel är särskilt svår att 
komma över i ett organ där politiska överväganden spelar en framträdande roll och 
därför har denna mekanism ännu inte använts i praktiken.

19. Europaparlamentet föreslår att respekten för rättsstaten ska vara ett av 
anslutningskriterierna för nya medlemsstater och att det inte bara bör vara en 
förutsättning för anslutning, utan ett bindande och verkställbart kriterium för att 
övervaka medlemsstaternas efterlevnad av dem under hela deras EU-medlemskap6.

20. Europaparlamentet betonar att EU måste använda sig mer systematiskt av de särskilda 
klausuler som föreskrivs i fördragen, vilket skulle stärka skyddet av de grundläggande 
rättigheterna. Parlamentet begär i detta avseende att bestämmelserna i artikel 83.1 i 
EUF-fördraget ska aktiveras så snart som möjligt för att inkludera könsrelaterat våld i 
katalogen över brott som erkänts av EU.

21. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i sitt arbetsprogram för 2020 har 
tillkännagett en ny strategi för genomförandet av stadgan om de grundläggande 
rättigheterna. Parlamentet förväntar sig att den fokuserar på att öka medvetenheten på 
nationell nivå.

6 Europaparlamentets resolution av den 12 februari 2019 om genomförandet av Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram. Antagna texter, P8_TA(2019)0079, punkt 10.
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22. Europaparlamentet konstaterar att Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen 
kommer att påverka de medborgerliga rättigheter som avses i andra delen i 
EUF-fördraget och avdelning V i stadgan om de grundläggande rättigheterna. 
Parlamentet insisterar på att det vore till nytta om Europaparlamentet och 
Förenade kungarikets parlament tillsammans utövade tillsyn över genomförandet och 
tillämpningen av avtalet om utträde, och skulle gärna se att det inrättades gemensamma 
strukturer för detta ändamål7. Parlamentet välkomnar att kommissionen under de fem 
första åren efter utträdesavtalets ikraftträdande kommer att vara skyldig att årligen 
rapportera till Europaparlamentet och till rådet om genomförandet och tillämpningen av 
avtalet, särskilt med avseende på del två (medborgerliga rättigheter). Parlamentet 
förväntar sig också att kommissionen fortsätter att avlägga rapporter om avtalets andra 
del efter denna period.

7 Europaparlamentets resolution av den 15 januari 2020 om genomförande och övervakning av bestämmelserna 
om medborgerliga rättigheter i avtalet om utträde. Antagna texter, P9_TA(2020)0006, punkt 22.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR FRAMSTÄLLNINGAR

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 
2018–2019
(2019/2199(INI))

Föredragande av yttrande: Yana Toom

PA_NonLeg
FÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att medlemsstaterna använder Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (”stadgan”), en akt i EU:s primärrätt1, 
på nationellt plan vid de nationella domstolarna och tar hänsyn till den i 
lagstiftningsförfaranden där EU-rätten genomförs. Parlamentet beklagar den ojämna 
användningen i medlemsstaterna av stadgans bestämmelser, särskilt artikel 51, som kan 
urholka det europeiska projektet och undergräva kvaliteten på demokratin i Europeiska 
unionen. Kommissionen uppmanas eftertryckligen att, med hjälp av alla tillgängliga 
instrument, säkerställa att stadgan upprätthålls och respekteras. Parlamentet påminner om 
att EU-medborgarnas förväntningar när det gäller skyddet av grundläggande rättigheter är 
större än stadgans tillämpningsområde, vilket framgår av de framställningar som inkommer. 
Parlamentet anser att det finns behov av att bättre främja stadgan, till exempel genom 
riktade kampanjer både i medlemsstaterna och i internationella sammanhang, för att göra 
stadgans bestämmelser mer verkningsfulla och främja stadgan som en positiv tolkningskälla 
även i fall som inte omfattas av EU-rättens tillämpningsområde. Parlamentet uppmuntrar de 
nationella parlamenten att i samma anda säkerställa högsta möjliga standarder för skydd av 
de grundläggande rättigheterna när de stiftar lagar. Parlamentet anser att Europeiska 
unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) kan ge ett värdefullt stöd till 
medlemsstaterna i detta hänseende, om den ges tillfälle att yttra sig.

1 Se artikel 6 i EUF-fördraget.
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2. Europaparlamentet understryker behovet av möjliga fördragsändringar i syfte att 
ytterligare stärka det skydd av EU-medborgarnas grundläggande rättigheter som 
fastställs i EU:s fördrag.

3. Europaparlamentet påminner kommissionen om dess institutionella skyldighet att 
analysera medborgarnas klagomål i samband med eventuella kränkningar av de 
grundläggande rättigheterna i medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
EU-medborgarna och de personer som är bosatta i EU informeras om sin rätt att göra 
framställningar till Europaparlamentet och att vända sig till ombudsmannen som ett sätt 
att upprätthålla medborgarnas rättigheter och rapportera överträdelser i enlighet med 
artikel 44 i stadgan och artikel 227 i EUF-fördraget.

5. Europaparlamentet påpekar att det är nödvändigt att ge framställningarna en mer 
framträdande roll, genom dialog och interaktion med EU-medborgarna om 
administrativa missförhållanden inom EU:s institutioner, organ eller byråer. Parlamentet 
påminner om att framställningar vanligtvis är de tidigaste indikatorerna på kränkningar 
av grundläggande rättigheter i medlemsstaterna.

6. Europaparlamentet anser att EU:s bekämpning av rasism, främlingsfientlighet och andra 
former av intolerans bör börja med tydlig kommunikation och ett officiellt utbyte av 
korrekt information. Parlamentet anser att hatpropaganda och främlingsfientlighet inte 
bör ha någon plats i samhällslivet, inte heller vid idrottsevenemang, och är särskilt 
bekymrat över situationen för personer som tillhör sårbara grupper, eftersom de ofta är 
måltavlor för denna företeelse. Kommissionen uppmanas att systematiskt samla in 
uppgifter på detta område för att möjliggöra effektiva, evidensbaserade rättsliga och 
politiska lösningar. Parlamentet konstaterar bekymrat att en rad medlemsstater har 
underlåtit att korrekt och fullständigt genomföra rådets rambeslut av den 
28 november 2008 om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och 
främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen2 och dess miniminormer för brott som rör 
förnekande, urskuldande och flagrant förringande av vissa brott. Medlemsstaterna 
uppmanas att se till att alla fall av påstådd hatpropaganda och påstådda hatbrott effektivt 
identifieras och hanteras i överensstämmelse med nationell rätt och EU-rätten.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en snabb lösning på de flagranta 
människorättskränkningarna i mottagningscentrum för flyktingar och migranter på 
europeisk mark.

8. Europaparlamentet understryker att ett oberoende rättsväsen, tillgång till rättslig prövning, 
yttrandefrihet, frihet att ta del av, ta emot och sprida information samt mediepluralism är 
centrala inslag i en rättsstat. Kommissionen uppmanas att upprätthålla dessa grundläggande 
europeiska värden när de kränks av medlemsstaterna. Parlamentet påpekar den 
grundläggande roll som utbildning spelar för medborgarnas förmåga att analysera 
mediernas budskap, och understryker generellt det trängande behovet av att vidta 
effektiva åtgärder för att bekämpa desinformation och ”fake news” för att se till att 
medierna utövar sin funktion på rätt sätt i ett demokratiskt samhälle. Parlamentet är 
mycket oroat över att det i vissa medlemsstater finns brister när det gäller tillgången till 

2 EUT L 328 av den 6.12.2008, s. 55.
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rättslig prövning och rätten till ett försvar och när det gäller rättsväsendets oberoende, 
och påpekar att dessa brister urholkar rättsstaten och leder till straffrihet och orättvisa. 
Kommissionen uppmanas att vidareutveckla en utförlig mekanism för en oberoende och 
regelbunden utvärdering av situationen för rättsstaten, demokratin och de 
grundläggande rättigheterna i alla medlemsstater. Parlamentet föreslår att kommissionen 
inrättar ett EU-organ som ska övervaka hur rättsstatsprincipen följs i medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att förbättra 
effektiviteten i EU:s instrument för rättsligt samarbete, särskilt den europeiska 
arresteringsordern, och att säkerställa att alla brottsoffer är medvetna om sina rättigheter 
och får hjälp från lämpliga stödverksamheter i enlighet med direktivet om brottsoffers 
rättigheter3.

10. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att inrätta 
rättsliga mekanismer för att göra det brottsligt att förhärliga särskilda terrordåd och brott 
mot mänskligheten, eftersom detta förödmjukar offren och orsakar sekundär 
viktimisering genom att skada deras värdighet och möjlighet till återhämtning.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta att 
genomföra principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som anses vara 
hörnstenen i ansträngningarna för att förbättra unionen för dess medborgare och invånare, 
bland annat genom lagstiftningsåtgärder, där det är relevant, för att säkerställa sociala 
rättigheter på EU-nivå och nationell nivå, såsom allmän tillgång till inkluderande utbildning 
av hög kvalitet, livslångt lärande, social och yrkesmässig integrering, även av personer med 
funktionsnedsättning, bättre arbetsvillkor och sociala tjänster som definieras i principerna 
för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas eftertryckligen att stärka sin medverkan i övervakningsmekanismer som 
fokuserar på åtgärder för social integrering av personer med funktionsnedsättning, i enlighet 
med artikel 26 i stadgan, och stärka insynen i dessa mekanismer. Parlamentet påminner om 
att det är viktigt att fortsätta att utveckla alla de nödvändiga dimensionerna av EU-ramen 
för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet 
understryker vikten av tillräckligt samhällsbaserat stöd till personer med 
funktionsnedsättning, och insisterar därför på att de EU-medel som avsätts för detta 
ändamål uteslutande går till sådana initiativ och att man därmed undviker en 
institutionaliserad strategi.

12. Europaparlamentet uppmanar alla EU:s medlemsstater som ännu inte blivit parter i det 
fakultativa protokollet till konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning att ratificera det fullt ut i syfte att möjliggöra framställningar från 
eller för enskilda individer. Rådet uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa unionens anslutning till det fakultativa protokollet.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa rätten till utbildning för 
alla barn i EU och respekten för barnets bästa samt att skydda dem från all 
diskriminering. Parlamentet påpekar att utbildningssystem med språkbadsprogram kan 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av 
miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande 
av rådets rambeslut 2001/220/RIF (EUT L 315, 14.11.2012, s. 57). 
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inverka negativt på lärandet, i synnerhet för barn med funktionsnedsättning som för med 
sig språkutvecklingsproblem, exempelvis autism.

14. Europaparlamentet hänvisar till de många framställningar som innehåller klagomål om 
missbruket av visstidsanställningar, även inom offentlig sektor. Parlamentet beklagar 
djupt denna befintliga praxis och anser att den strider mot artiklarna 30 (skydd mot 
uppsägning utan saklig grund) och 31 (rättvisa arbetsförhållanden) i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna.

15. Europaparlamentet anser att det bör läggas särskild vikt vid den grundläggande rätt till 
hälsoskydd som avses i artikel 35 i stadgan och de särskilda konsekvenserna för 
personer som lider av myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom. Parlamentet 
understryker att tillräcklig finansiering av forskning på EU-nivå är avgörande för en 
bättre förståelse av orsakerna till myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom 
och sällsynta sjukdomar.

16. Europaparlamentet påminner om behovet av att bereda tillgång till Århuskonventionens 
pelare om miljömässig rättvisa på EU-nivå för att skapa en lämplig ram och effektiva 
mekanismer som gör att det civila samhället kan engagera sig mer i miljöskyddsfrågor i 
överensstämmelse med andan i artikel 37 i stadgan.

17. Europaparlamentet betonar att det behövs moderna skyddsåtgärder för att säkerställa 
integritet och skydd av personuppgifter med tanke på utvecklingen av ny teknik. Förutom 
de etiska konsekvenserna av ny teknik, såsom artificiell intelligens (AI) och stordata, måste 
även användarnas grundläggande rättigheter beaktas. Parlamentet välkomnar 
kommissionens ansträngningar för att skapa en lämplig rättslig ram för AI-baserad teknik. 
Kommissionen uppmanas eftertryckligen att i samband med etableringen av 5G-nät och 
tillhörande infrastruktur säkerställa största möjliga skydd av medborgarnas rättigheter i 
överensstämmelse med EU:s dataskyddslagstiftning. Kommissionen uppmanas att utarbeta 
riktlinjer, inklusive etiska standarder och gemensamma regler för insyn, och att fastställa 
gemensamma krav på konsekvensbedömningar avseende grundläggande rättigheter.

18. Europaparlamentet framhåller behovet av att lagstiftningen på EU-nivå stärks för att 
skydda allmänheten mot lagöverträdelser i samband med ny teknik som kan kränka de 
grundläggande rättigheterna.
Parlamentet ser gärna att kvalificerade civilsamhällesaktörer blir verkligt delaktiga i 
övervakningen av dataskyddsreglerna och att det blir möjligt för dem att inge klagomål 
om kränkningar av dataskyddsreglerna hos de nationella dataskyddsmyndigheterna. 
Parlamentet konstaterar att det, tillsammans med det relevanta regelverket, är 
nödvändigt att upplysa allmänheten om ny digital utveckling för att säkerställa ett 
effektivt skydd av rätten till integritet. Parlamentet framhåller särskilt behovet av 
riktade och innovativa initiativ och specifika vägledande dokument för yrkesutövare, 
även sjukvårdspersonal.

19. Europaparlamentet påminner om att EU:s nuvarande regelverk erbjuder skydd mot 
diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, medan andra former av 
diskriminering omfattas endast om de rör arbetslivet. Parlamentet påpekar att det finns 
mycket starka belägg för olika former av diskriminering inom områden såsom 
utbildning, socialt skydd och tillgång till varor och tjänster, inklusive bostäder, och 
beklagar djupt dödläget i antagandet av direktivet om likabehandling.
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20. Europaparlamentet uppmanar FRA att åta sig att skapa lika möjligheter och göra EU:s 
gemensamma etiska regler till en principförklaring som tar hänsyn till ändringar av 
praxis inom teknik och utveckling.

21. Europaparlamentet understryker att könsrelaterat våld alltjämt är en allvarlig och 
oacceptabel kränkning. Rådet uppmanas att snarast slutföra EU:s ratificering av 
Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i 
hemmet, på grundval av en bred anslutning och utan begränsningar. Parlamentet uppmanar 
också de resterande medlemsstaterna att ratificera och genomföra Istanbulkonventionen. 
De medlemsstater som inte har genomfört Istanbulkonventionen uppmuntras att göra 
det. Parlamentet välkomnar framför allt det arbete som utförts av expertgruppen för 
bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Grevio) när det gäller att övervaka 
genomförandet av Istanbulkonventionens bestämmelser. Kommissionen uppmanas att 
se över genomförandelagstiftningen och ta hänsyn till följderna av könsrelaterat våld 
och se till att det finns EU-övergripande statistiska uppgifter om våld mot kvinnor, i 
syfte att informera de politiska beslutsfattarna på EU-nivå och nationell nivå.

22. Europaparlamentet är bekymrat över de många framställningar där det framgår att 
EU-medborgarna alltjämt utsätts för diskriminering i samband med utövandet av sina 
grundläggande rättigheter, särskilt när det gäller icke-diskriminering, språkliga 
rättigheter, minoriteters rättigheter och äganderätten. Parlamentet påminner om att 
respekten för mångfald är en av de grundprinciperna i EU och påminner också om 
skyldigheten att respektera kulturell, religiös och språklig mångfald i enlighet med 
artikel 22 i stadgan. För att slå vakt om denna mångfald bör stödåtgärder främjas på 
både nationell nivå och EU-nivå. Parlamentet anser att ökat stöd till användningen av 
regionala språk och minoritetsspråk är en av lösningarna för att bekämpa 
språkdiskriminering. Parlamentet betonar särskilt vikten av rätten till utbildning på 
minoritetsspråk. Parlamentet konstaterar bekymrat att vissa varaktigt bosatta 
tredjelandsmedborgare, trots sin nära anknytning till EU, har begränsad tillgång till fri 
rörlighet och inte omfattas av skyddet av diskrimineringsrelaterade rättigheter. 
Parlamentet välkomnar i detta sammanhang det europeiska medborgarinitiativet om 
”Minority SafePack”. Kommissionen uppmanas att föreslå rättsliga instrument för att 
genomföra de förslag som läggs fram i Minority SafePack.

23. Europaparlamentet understryker att bestämmelserna i artikel 24 i stadgan om barnets 
grundläggande rättigheter vederbörligen ska beaktas, särskilt principen om att barnets 
bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som fattas av offentliga myndigheter, 
även till exempel i beslut som rör gränsöverskridande vårdnadstvister. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang också om barnets grundläggande rätt att bli hörd och om 
principen att behålla kontakten med båda föräldrarna, såvida detta inte uppenbart strider 
mot barnets bästa, och att göra detta på deras gemensamma språk, så att barnets 
mångfasetterade kulturarv bevaras.

24. Europaparlamentet efterlyser en gemensam EU-insats när det gäller europeiskt och 
internationellt skydd av barn. Parlamentet understryker behovet av att stärka det 
gränsöverskridande samarbetet mellan medlemsstaterna och EU-institutionerna i syfte 
att hitta lämpliga och snabba lösningar i ärenden som handlar om bortförande av barn. 
Parlamentet anser att EU har en roll när det gäller att främja barnets rättigheter, även på 
internationell nivå.
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25. Europaparlamentet insisterar på att uppdatera Europeiska ombudsmannens befogenheter 
i enlighet med Europaparlamentets nya lagstiftningsförslag om en översyn av 
Europeiska ombudsmannens stadga4, i syfte att uppgradera de grundläggande 
rättigheterna i samband med artiklarna 42 och 43 i stadgan om rätten till tillgång till 
handlingar och om rätten att vända sig till ombudsmannen. Parlamentet påminner om att 
denna nya förordning om de allmänna villkoren för ombudsmannens ämbetsutövning, 
som antagits av parlamentet, fortfarande inte har godkänts av rådet.

 

4 Antagna texter, P8_TA(2019)0080.
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4.3.2020

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG
FRÅN UTSKOTTET FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER OCH JÄMSTÄLLDHET 

MELLAN KVINNOR OCH MÄN

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 
2018–2019
(2019/2199(INI))

För utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män: Samira 
Rafaela (föredragande)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män lägger fram 
följande ändringsförslag för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor som ansvarigt utskott:

Ändringsförslag 1
Förslag till resolution
Beaktandeled 5a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Förenta 
nationernas konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, 

Ändringsförslag 2
Förslag till resolution
Beaktandeled 5b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av den 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter,
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Ändringsförslag 3
Förslag till resolution
Beaktandeled 5c (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av den 
internationella konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter,

Ändringsförslag 4
Förslag till resolution
Beaktandeled 5d (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av konventionen 
om avskaffandet av alla former av 
rasdiskriminering,

Ändringsförslag 5
Förslag till resolution
Beaktandeled 5e (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av konventionen 
om barnets rättigheter 
(barnkonventionen),

Ändringsförslag 6
Förslag till resolution
Beaktandeled 6a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s Agenda 
2030 och målen för hållbar utveckling, 

Ändringsförslag 7
Förslag till resolution
Beaktandeled 6b (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 8
Förslag till resolution
Beaktandeled 8a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av 
Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna,

Ändringsförslag 9

Förslag till resolution 
Beaktandeled 21a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europeiska 
jämställdhetsinstitutets (EIGE:s) 
jämställdhetsindex 2018 och 2019 samt 
dess rapport ”Beijing +25 – The 5th 
Review of the Implementation of the 
Beijing Platform for Action in the EU 
Member States”,

Ändringsförslag 10
Förslag till resolution
Beaktandeled 27a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av 
den 13 februari 2019 om bakslag för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet 
i EU1,
______________
1 Antagna texter, P8_TA(2019)0111.
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Ändringsförslag 11
Förslag till resolution
Beaktandeled 34a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
rekommendation (EU) 2018/951 om 
standarder för jämlikhetsorgan,

Ändringsförslag 12
Förslag till resolution
Beaktandeled 34b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
årsrapport för 2018 om åtgärdslistan för 
främjande av lika möjligheter för 
hbti-personer,

Ändringsförslag 13
Förslag till resolution
Beaktandeled 38a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av dokumentet om 
kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa 
och rättigheter i Europa (2017) från 
Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter,

Ändringsförslag 14

Förslag till resolution 
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Kvinnors rättigheter är mänskliga 
rättigheter och är därför universella, och 
de måste respekteras och främjas i 
samtliga medlemsstater.
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Ändringsförslag 15

Förslag till resolution 
Skäl Ab (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ab. Bakslag för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet är ofta kopplade till en 
allmän försämring av situationen för 
demokratin, rättsstaten och de 
grundläggande rättigheterna. Kvinnors 
rättigheter bör därför införlivas i 
rättsstatsmekanismen i nästa fleråriga 
budgetram. Män och kvinnor bör vara 
allierade i kampen mot dessa bakslag och 
stödja framsteg på jämställdhetsområdet 
och främja kvinnors rättigheter.

Ändringsförslag 16

Förslag till resolution 
Skäl Ac (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ac. Det har inte gjorts tillräckliga 
framsteg när det gäller grundläggande 
rättigheter, däribland kvinnors 
rättigheter, och särskilt inte på viktiga 
områden som institutionella och politiska 
ramar för jämställdhet. Under de senaste 
åren har organiserade och oroväckande 
motreaktioner mot kvinnors och hbti-
personers rättigheter ägt rum i en del 
medlemsstater i form av rörelser mot 
jämställdhet som försöker begränsa 
sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter, bland annat genom att neka 
tillträde till moderna preventivmetoder 
och införa bakåtsträvande förutsättningar 
för abort samt försöka förbjuda abort helt, 
begränsa hbti-personers lika möjligheter, 
förbjuda sexualundervisning och 
genusstudier samt främja kampanjer mot 
Istanbulkonventionen som förnekar att 
könsrelaterat våld förekommer.
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Ändringsförslag 17

Förslag till resolution 
Skäl Ad (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ad. Könsrelaterat våld i alla dess 
former (inklusive trakasserier och våld på 
arbetsplatsen, i hemmet och på nätet) är 
en kränkning av de grundläggande 
rättigheterna som drabbar alla delar av 
samhället, oavsett ålder, utbildning, 
inkomst, social ställning och ursprungs- 
eller bosättningsland, och utgör ett stort 
hinder för jämställdhet mellan kvinnor 
och män.

Ändringsförslag 18
Förslag till resolution
Skäl Ae (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ae. Kvinnor, särskilt kvinnor med 
funktionsnedsättning, invandrarkvinnor 
och kvinnor som tillhör etniska 
minoriteter, färgade kvinnor, romska 
kvinnor, äldre kvinnor, kvinnor med lägre 
utbildningsnivå, kvinnor med 
hälsoproblem samt kvinnor som är 
lesbiska, bisexuella, transpersoner eller 
intersexuella utsätts oftare för 
diskriminering på flera olika grunder och 
områden.

Ändringsförslag 19
Förslag till resolution
Skäl Af (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Af. Så många som elva medlemsstater 
tillhandahåller inte uppgifter om 
kvinnliga offer som mördats av en nära 
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partner eller en familjemedlem. Enligt 
uppgifter från de återstående 17 
EU-medlemsstaterna dödades 788 kvinnor 
av en nära partner eller en familjemedlem 
20162.
______________
2 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df

Ändringsförslag 20

Förslag till resolution 
Skäl Ag (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ag. I artikel 8 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
fastställs principen om 
jämställdhetsintegrering, eftersom det i 
den anges att unionen i all sin verksamhet 
måste syfta till att undanröja bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
främja jämställdhet mellan dem.

Ändringsförslag 21
Förslag till resolution
Skäl Ah (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ah. Jämställdhet mellan män och 
kvinnor är ett av EU:s grundläggande 
värden. Rätten till likabehandling och 
icke-diskriminering är en grundläggande 
rättighet enligt EU-fördragen och bör 
tillämpas i lagstiftningen, i praktiken, 
inom rättspraxisen och i vardagslivet.

Ändringsförslag 22
Förslag till resolution
Skäl Ai (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Ai. Artikel 13 i Amsterdamfördraget 
utgör EU:s rättsliga grund för att 
bekämpa diskriminering på grund av ras 
eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning.

Ändringsförslag 23
Förslag till resolution
Skäl Aj (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aj. EU har redan infört en allmän 
ram för likabehandling i arbetslivet, som 
ger EU mandat att bekämpa 
diskriminering i arbetslivet på grund av 
religion eller övertygelse, ålder, 
funktionsnedsättning eller sexuell 
läggning. Liknande åtgärder mot 
diskriminering bör också införas snarast 
möjligt utanför arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 24

Förslag till resolution 
Skäl Ak (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ak. Kvinnor är fortfarande 
underrepresenterade och diskriminerade 
på arbetsmarknaden, särskilt inom 
ledande befattningar, samtidigt som de är 
överrepresenterade inom låglönesektorer 
såsom socialt arbete, vårdarbete och 
utbildning, och de ägnar mer tid än män 
åt obetalt hushålls- och omsorgsarbete, 
eftersom 80 % av all omsorg i EU 
tillhandahålls av obetalda informella 
omsorgsgivare, av vilka 75 % är kvinnor. 
I våra samhällen råder det fortfarande en 
stor segregering mellan kvinnors och 
mäns roller och yrken, vilket påverkar 
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inkomstjämställdheten mellan könen och 
samhällsutvecklingen. Det behövs 
särskilda åtgärder för att stödja kvinnor, i 
synnerhet kvinnor som återvänder till 
arbetsmarknaden efter ett långt avbrott i 
yrkeslivet, i syfte att öka deras potential på 
arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 25
Förslag till resolution
Skäl Al (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Al. En kvinna får i genomsnitt 84 cent 
för varje euro som en man tjänar per 
timme, vilket leder till ett lönegap på 16 % 
mellan kvinnor och män. Pensionsklyftan 
mellan kvinnor och män är 35 %3.
_______________
3 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df 

Ändringsförslag 26
Förslag till resolution
Skäl Am (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Am. Digitaliseringen är ett exempel på 
ett område med högre löner och stor 
samhällspåverkan. Endast 17 % av 
specialisterna inom IKT är kvinnor. 
Kvinnor är underrepresenterade på 
många nivåer i Europa, till exempel i 
nystartade företag, inom den innovativa 
sektorn och som mottagare av riskkapital.

Ändringsförslag 27
Förslag till resolution
Skäl An (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

An. Enligt uppgifter från Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter (FRA) i dess rapport om de 
grundläggande rättigheterna från 2019 
samt dess undersökningar och olika 
nationella studier är diskriminering och 
ojämlikhet på olika grunder fortfarande 
vanligt förekommande i vardagen i hela 
EU. Dessa uppgifter visar också 
konsekvent att personer som utsätts för 
diskriminering sällan anmäler det. 
Nationella organ för främjande av 
likabehandling spelar en nyckelroll när 
det gäller att främja likabehandling och 
tillhandahålla stöd till personer som 
utsatts för diskriminering.

Ändringsförslag 28
Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Enligt jämställdhetsindexet 2019 
ligger kvinnors politiska representation på 
ministernivå i EU fortfarande efter mäns 
med omkring en tredjedel.

Ändringsförslag 29
Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. Enligt Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån gjordes 18 % av alla 
irreguljära inresor över EU:s yttre 
gränser 2018 av kvinnor, och nästan var 
femte migrant registrerades som barn, av 
vilka ungefär 3 750 stycken var 
ensamkommande. Dessa kvinnor och 
barn är särskilt sårbara för kränkningar 
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av sina grundläggande rättigheter, t.ex. 
människohandel.

Ändringsförslag 30
Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
eftertryckligen rådet att snarast häva 
blockeringen av förhandlingarna om 
direktivet om kvinnor i styrelser för att ta itu 
med den stora obalansen mellan kvinnor 
och män i ekonomiskt beslutsfattande på 
högsta nivå och på så sätt ge kvinnor 
förutsättningar att åtnjuta sina sociala och 
ekonomiska rättigheter fullt ut. Parlamentet 
välkomnar det åtagande som kommissionens 
ordförande gjort i sina politiska riktlinjer om 
att skapa en majoritet för att häva 
blockeringen av detta direktiv.

Ändringsförslag 31

Förslag till resolution 
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionens övervakning av 
genomförandet av direktiv 2006/54/EG 
om principen om lika möjligheter och 
likabehandling av kvinnor och män i 
arbetslivet inte har varit effektiv i fråga 
om att minska lönegapet mellan könen, 
och efterlyser dels ett fullständigt 
genomförande av direktivet, dels en 
översyn av det samt införandet av ett 
obligatoriskt krav på företag att utarbeta 
jämställdhetsplaner.

Ändringsförslag 32
Förslag till resolution
Punkt 2b (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet betonar att 
könsbaserade löneskillnader i 
medlemsstaterna påverkar kvinnors 
grundläggande rättigheter. Parlamentet 
upprepar vikten av att principen om lika 
lön för lika arbete tillämpas inom all 
arbetsmarknadspolitik som anges i artikel 
157 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 33
Förslag till resolution
Punkt 2c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2c. Europaparlamentet uppmanar 
eftertryckligen kommissionen att för rådet 
lägga fram ett europeiskt program för 
omsorgsgivare i syfte att identifiera och 
erkänna de många olika typer av 
informell omsorg som förekommer i 
Europa samt garantera omsorgsgivare 
ekonomiskt stöd och på så sätt stärka 
kvinnors rätt till sysselsättning.

Ändringsförslag 34
Förslag till resolution
Punkt 2d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2d. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja genomförandet 
av direktivet om balans mellan arbete och 
privatliv, eftersom det stärker 
jämlikhetsprincipen på många områden, 
t.ex. sysselsättning och arbete.

Ändringsförslag 35
Förslag till resolution
Punkt 4d (ny)



PE646.996v02-00 56/76 RR\1218727SV.docx

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

4d. Europaparlamentet påpekar att 
klyftor mellan könen är mest oroande på 
området makt, enligt jämställdhetsindexet 
2019. Parlamentet konstaterar att kvinnors 
representation i allmänhet har förbättrats i 
de medlemsstater som har antagit lagstadgad 
kandidatkvotering. Parlamentet verkar för 
att uppmuntra kvinnor att delta i den 
europeiska valprocessen genom att vid nästa 
översyn av akten om allmänna direkta val av 
ledamöter av Europaparlamentet införa 
listor med jämn könsfördelning.

Ändringsförslag 36
Förslag till resolution
Punkt 4e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4e. Europaparlamentet konstaterar att 
det finns betydande skillnader inom EU i 
fråga om mandaten, befogenheterna och 
resurserna för de jämställdhetsorgan som 
medlemsstaterna inrättat i enlighet med 
jämställdhetsdirektiven. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att se till att de 
kan fullgöra de uppgifter som tilldelats dem 
på ett effektivt och oberoende sätt och som 
också tar vederbörlig hänsyn till 
kommissionens rekommendation.

Ändringsförslag 37

Förslag till resolution 
Punkt 4f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4f. Europaparlamentet uppmanar 
rådet att omedelbart häva blockeringen av 
det föreslagna direktivet om 
likabehandling efter tio års dödläge för att 
åtgärda dagens otillräckliga skydd i EU:s 
rättsliga ram för icke-diskriminering på 



RR\1218727SV.docx 57/76 PE646.996v02-00

SV

grund av ålder, funktionsnedsättning, 
religion, övertygelse eller sexuell 
läggning. Rådet uppmanas att ta hänsyn 
till könsaspekter vid tillämpningen av 
principen om likabehandling av personer 
på viktiga områden, såsom socialt skydd, 
utbildning och tillgång till varor och 
tjänster, och att se till att EU inte 
tillämpar en konstlad hierarki av grunder.

Ändringsförslag 38
Förslag till resolution
Punkt 4g (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4g. Europaparlamentet betonar att 
effekterna av klimatförändringarna 
påverkar hela samhället, men särskilt 
kvinnor och grupper som befinner sig i en 
utsatt eller osäker situation, vilket ökar 
ojämlikheten och minskar deras 
möjligheter att utöva sina grundläggande 
rättigheter.

Ändringsförslag 39
Förslag till resolution
Punkt 4h (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4h. Europaparlamentet beklagar att 
det fortfarande finns bestående löne- och 
pensionsklyftor mellan könen, vilka 
fortfarande ligger på 16 % respektive 35 % 
enligt de senaste tillgängliga uppgifterna. 
Parlamentet betonar att dessa siffror 
återspeglar den bestående ojämlikheten på 
området arbete.

Ändringsförslag 40
Förslag till resolution
Punkt 4i (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

4i. Europaparlamentet välkomnar det 
åtagande som både kommissionens 
ordförande och kommissionsledamoten 
med ansvar för jämlikhet gjort när det 
gäller att lägga fram åtgärder för att 
införa bindande åtgärder för insyn i 
lönesättningen under de första 100 
dagarna av kommissionens mandat. 
Parlamentet anser att det kommande 
direktivet bör innehålla strikta 
efterlevnadsstrategier och sanktioner för 
dem som inte följer det, och att det bör 
gälla för både den privata och den 
offentliga sektorn samt 
ersättningspaketen i sin helhet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
införa konkreta åtgärder som bygger på 
rekommendationerna från 2014, såsom a) 
tydligt fastställda kriterier för att bedöma 
arbetets värde, b) könsneutral 
arbetsutvärdering och arbetsindelning, c) 
obligatoriska granskningar av 
löneskillnader mellan könen och 
rapporter för att garantera lika lön, d) 
arbetstagares rätt att begära fullständig 
löneinformation och rätt till prövning 
samt e) tydliga mål för företagens 
jämställdhetsarbete.

Ändringsförslag 41
Förslag till resolution
Punkt 4j (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4j. Europaparlamentet beklagar att 
framsteg på jämställdhetsområdet går ”i 
snigelfart”, enligt Europeiska 
jämställdhetsinstitutet, och att EU:s 
poäng för jämställdhet endast har ökat 
med en poäng sedan 2017. Parlamentet 
noterar att inga förbättringar har gjorts 
på många områden och att kvinnors 
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grundläggande rättigheter fortfarande 
kränks.

Ändringsförslag 42
Förslag till resolution
Punkt 4k (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4k. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och alla EU-organ att 
samarbeta med Europeiska 
jämställdhetsinstitutet och Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter, i enlighet med den 
gemensamma föresatsen att tillsammans 
bekämpa könsrelaterat våld och 
könsdiskriminering. Parlamentet 
efterlyser ökat samarbete med relevanta 
internationella organ som t.ex. Förenta 
nationerna, och då särskilt med UN 
Women. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att samla in 
tillförlitliga, uppdelade och jämförbara 
uppgifter som kan ligga till grund för 
evidensbaserad politik mot 
diskriminering, övervaka trender och 
utvärdera tillämpningen av EU:s 
jämställdhetsdirektiv och internationella 
människorättsnormer. I detta avseende 
välkomnar parlamentet inrättandet av 
EU:s högnivågrupp för icke-
diskriminering, jämlikhet och mångfald 
och dess undergrupp för att vid behov 
förbättra insamlingen och användningen 
av uppgifter.

Ändringsförslag 43
Förslag till resolution
Punkt 4l (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4l. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionsledamot Helena Dallis 
åtagande att senast den 8 mars 2020 lägga 
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fram en ny och ambitiös strategi för 
jämställdhet med nya lagstiftningsförslag 
och kraftfulla politiska åtgärder, bland 
annat åtgärder som rör könsfördelning, 
könsstereotyper, funktionsnedsättning, 
bakslag för kvinnors rättigheter och 
bekämpning av våld mot kvinnor.

Ändringsförslag 44

Förslag till resolution 
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet fördömer 
bakslagen för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan könen i flera 
medlemsstater. Parlamentet uttrycker oro 
över begränsningar ifråga om sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 
och uppmanar medlemsstaterna att avstå 
från att anta åtgärder som urholkar 
mänskliga rättigheter, jämställdhet samt 
sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter. Parlamentet upprepar att 
sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter är grundläggande rättigheter 
för alla kvinnor och flickor och att de 
måste respekteras, däribland rätten till 
kroppsligt och sexuellt självbestämmande 
och frihet från tvång, diskriminering och 
våld. Parlamentet är fast övertygat om att 
alla kvinnor i EU bör garanteras tillgång 
till sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter, särskilt vad gäller val av 
preventivmedel och familjeplanering samt 
primärvård, gynekologisk vård och 
förlossningsvård, inbegripet säkra och 
lagliga aborter. Alla medlemsstater 
uppmanas att avkriminalisera abort och 
vård i samband med abort. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att i nästa 
hälsostrategi införa främjande och 
förbättring av sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter.
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Ändringsförslag 45
Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet betonar att 
könsrelaterat våld både är en konsekvens 
och en av orsakerna till bestående 
bristande jämställdhet.

Ändringsförslag 46

Förslag till resolution 
Punkt 6b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet upprepar 
bestämt värdet av Europarådets 
konvention om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och av 
våld i hemmet (Istanbulkonventionen), 
eftersom det är det första övergripande 
internationella instrumentet för att 
bekämpa könsrelaterat våld. Parlamentet 
välkomnar det åtagande som 
kommissionens ordförande gjort i sin 
agenda för Europa för att häva 
blockeringen av EU:s anslutning till 
Istanbulkonventionen. Parlamentet 
betonar att EU:s anslutning måste 
slutföras så snart som möjligt på grundval 
av en bred anslutning utan 
begränsningar, att man måste försöka få 
alla medlemsstater att ratificera den och 
säkerställa ett korrekt genomförande av 
konventionen. Parlamentet påminner 
medlemsstaterna om att EU:s föreslagna 
anslutning inte befriar dem från 
ratificeringen av konventionen på 
nationell nivå. Parlamentet välkomnar det 
yttrande om Armenien som Europarådets 
Venedigkommission nyligen antagit och 
som är ett utmärkt verktyg för att klargöra 
och bekämpa alla de missuppfattningar 
som finns om Istanbulkonventionen.
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Ändringsförslag 47

Förslag till resolution 
Punkt 6c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet välkomnar de 
jämställdhetsåtaganden som 
kommissionens ordförande gjort i sina 
politiska riktlinjer för nästa Europeiska 
kommission (2019–2024), de åtgärder som 
aviserats i kommissionens arbetsprogram 
för 2020, särskilt förslagen om 
minimistandarder avseende definitionen 
av vissa typer av våld och stärkandet av 
direktivet om brottsoffers rättigheter, samt 
det förestående förslaget om att lägga till 
våld mot kvinnor i EU:s brottsförteckning 
enligt fördraget. Parlamentet anser att det 
bästa sättet att reglera för att förebygga 
och undanröja alla former och 
dimensioner av könsrelaterat våld i en 
enda rättsakt är att anta ett direktiv om 
bekämpning av våld mot kvinnor och 
flickor och andra former av könsrelaterat 
våld.

Ändringsförslag 48
Förslag till resolution
Punkt 6d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6d. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa oro över det alarmerande stora 
antalet kvinnomord i Europa, som är den 
mest extrema formen av våld mot kvinnor. 
Parlamentet beklagar avsaknaden av 
tillgängliga uppgifter i en del 
medlemsstater, vilket återspeglar det 
faktum att detta inte är ett erkänt 
problem.
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Ändringsförslag 49
Förslag till resolution
Punkt 6e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6e. Europaparlamentet påminner om 
att könsrelaterat våld och våld i hemmet är 
utbrett i hela EU och att offren ofta har 
begränsad tillgång till rättslig prövning och 
vederbörligt skydd. Parlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen och 
medlemsstaterna att reagera på lämpligt sätt 
på denna utbredda utmaning som rör 
grundläggande rättigheter och säkerhet 
genom att prioritera och arbeta tillsammans 
med brottsbekämpande myndigheter för att 
främja bättre tillgång till rättslig prövning.

Ändringsförslag 50
Förslag till resolution
Punkt 6f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6f. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att så snart som 
möjligt aktivera övergångsklausulen i 
artikel 83.1 i EUF-fördraget för att våld 
mot kvinnor och flickor och andra former 
av könsrelaterat våld ska inkluderas i 
EU:s brottsförteckning samt att ge 
kommissionen möjlighet att lägga fram ett 
förslag till direktiv genom att använda 
artikel 83 i EUF-fördraget som rättslig 
grund.

Ändringsförslag 51
Förslag till resolution
Punkt 6g (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6g. Europaparlamentet beklagar de 
senaste årens tendens att skära ned på 
EU-medel för att bekämpa alla former av 
våld mot kvinnor och flickor. Parlamentet 
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upprepar sin begäran om att öronmärka 
och öka resurserna för segmentet Daphne 
inom programmet för rättigheter och 
värden samt för dess specifika mål att 
främja och trygga jämställdhet och 
jämställdhetsintegrering.

Ändringsförslag 52
Förslag till resolution
Punkt 6h (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6h. Europaparlamentet påpekar att 
alltför många kvinnor fortfarande utsätts 
för sexuella trakasserier på offentliga 
platser och på arbetsplatsen. 
Medlemsstaterna och EU:s institutioner, 
organ och byråer uppmanas att 
intensifiera sina insatser mot denna 
företeelse. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att bekämpa 
nättrakasserier som drabbar flickor och 
kvinnor på ett oproportionerligt sätt, 
särskilt de som syns i det offentliga och 
politiska livet. Parlamentet välkomnar 
ILO:s nyligen antagna konvention om 
våld och trakasserier i arbetslivet (C190) 
och uppmanar alla medlemsstater att 
ratificera den utan dröjsmål. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att 
genomföra informationskampanjer i 
frågan, riktade mot såväl den offentliga 
som den privata sektorn.

Ändringsförslag 53
Förslag till resolution
Punkt 6i (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6i. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra tillgången till och 
jämförbarheten av kvalitativa uppdelade 
data avseende könsrelaterat våld, genom 
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samarbete med Eurostat, Europeiska 
jämställdhetsinstitutet (EIGE) och 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter, i linje med 
Istanbulkonventionens skyldigheter 
avseende uppgiftsinsamling och 
forskning. Parlamentet uppmanar 
återigen kommissionen att inrätta ett 
europeiskt centrum mot könsrelaterat 
våld, i syfte att samla in korrekta och 
jämförbara uppgifter i linje med EIGE:s 
statliga övervakningscentrum avseende 
våld mot kvinnor. 

Ändringsförslag 54
Förslag till resolution
Punkt 6j (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6j. Europaparlamentet betonar att 
initiativ som minskar ojämlikheten mellan 
könen i EU har en central roll när det 
gäller att främja och skydda kvinnors 
grundläggande rättigheter. Parlamentet 
efterlyser i detta avseende en gedigen och 
evidensbaserad strategi som kommer att 
göra det möjligt att utarbeta lämpliga och 
användbara konsekvensbedömningar av 
jämställdhet.

Ändringsförslag 55
Förslag till resolution
Punkt 6k (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6k. Europaparlamentet påminner om 
att jämställdhetsintegrering är ett 
oumbärligt verktyg för att undanröja 
ojämlikhet, främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män och bekämpa 
diskriminering. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen om att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i all 
intern och extern politik och verksamhet 
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inom unionen. Parlamentet välkomnar det 
åtagande som den nya 
kommissionsledamoten med ansvar för 
jämställdhet gjort för att skapa en 
arbetsgrupp för jämställdhet i syfte att 
utarbeta en sektorsövergripande strategi för 
integrering av ett jämställdhetsperspektiv i 
all EU-politik. Parlamentet anser att 
starkare interinstitutionella förbindelser på 
området för jämställdhetsintegrering kan 
bidra till att utveckla en 
jämställdhetsmedveten EU-politik. 
Parlamentet efterlyser därför ett strukturerat 
samarbete kring jämställdhetsintegrering 
mellan alla institutionella partner, såsom 
kommissionen, rådet och Europeiska 
jämställdhetsinstitutet.

Ändringsförslag 56
Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet begär att den 
nya strategin för romers hälsa och 2020 
års strategi för romer tar itu med 
diskrimineringen av romska kvinnor, 
däribland de allvarliga kränkningar av de 
rättigheter till reproduktiv hälsa och 
mödrahälsa som de utsätts för i 
vårdinrättningar.

Ändringsförslag 57
Förslag till resolution
Punkt 7b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet noterar att 
FRA i samband med mål 5 för hållbar 
utveckling offentliggjorde den första – 
och hittills enda – EU-omfattande 
undersökningen om våld mot kvinnor 
2014 och att den fullständiga 
datauppsättningen för nästa 
undersökning kommer att samlas in 
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mellan 2020 och 2022. Parlamentet 
uppmuntrar byrån att oftare och mer 
regelbundet offentliggöra 
undersökningen och att genomföra andra 
undersökningar om könsdiskriminering.

Ändringsförslag 58
Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att framhäva 
jämställdhetsintegreringen i den europeiska 
planeringsterminen genom att införa ett 
jämställdhetsperspektiv i den årliga 
tillväxtöversikten och i utformningen av de 
landsspecifika rekommendationerna.

Ändringsförslag 59
Förslag till resolution
Punkt 8b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet understryker 
att åtgärder måste vidtas mot könsrelaterade 
hinder i tillgången till rättslig prövning 
i medlemsstaterna, ur både socioekonomisk, 
rättslig och förfarandemässig synvinkel, och 
uppmanar eftertryckligen kommissionen och 
medlemsstaterna att undanröja dessa. 
Medlemsstaterna uppmanas att fullt ut 
genomföra direktivet om brottsoffers 
rättigheter för att säkerställa ökad 
medvetenhet om rättigheter och se till att alla 
brottsoffer får hjälp från lämpliga 
stödverksamheter och effektiva rättsmedel. 
Parlamentet understryker att möjligheten till 
rättslig prövning är en viktig fråga för 
kvinnor som är offer för könsrelaterat våld 
och att det bland offren finns papperslösa 
invandrarkvinnor som befinner sig i en 
dubbelt utsatt situation, eftersom de inte 
gärna anmäler brott till polisen. 
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Ändringsförslag 60
Förslag till resolution
Punkt 8c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8c. Europaparlamentet noterar att 
jämställdhetsbudgetering är en av de 
centrala dimensionerna i en strategi för 
jämställdhetsintegrering. Parlamentet 
framhåller att jämställdhetsbudgetering 
måste börja ingå i alla stadier av 
budgetförfarandet, så även nästa fleråriga 
budgetram. Parlamentet understryker sitt 
krav på att införa en klausul om 
jämställdhetsbudgetering i förordningen 
om nästa fleråriga budgetram samt en 
bestämmelse om att säkerställa en 
jämställdhetsorienterad halvtidsöversyn.

Ändringsförslag 61
Förslag till resolution
Punkt 8d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8d. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att till fullo fullgöra sina 
skyldigheter enligt den internationella 
konventionen om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter, konventionen om 
avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor och den internationella 
konventionen om avskaffandet av alla 
former av rasdiskriminering.

Ändringsförslag 62
Förslag till resolution
Punkt 8e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8e. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att lägga en 
realistisk budget som gör det möjligt att 
effektivt bekämpa diskriminering och 
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ojämlikhet på olika grunder, främja 
likabehandling samt ge stöd åt personer 
som utsatts för diskriminering. 
Parlamentet upprepar att tillräckliga 
budgetmedel bör avsättas för FRA:s 
framtida verksamhet.

Ändringsförslag 63
Förslag till resolution
Punkt 8f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8f. Europaparlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att till fullo genomföra 
FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och dess 
fakultativa protokoll. Parlamentet påminner 
om att särskilt kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning utsätts för 
diskriminering på flera grunder, vilket 
hindrar dem från att åtnjuta sina 
grundläggande rättigheter fullt ut och på 
lika villkor.

Ändringsförslag 64
Förslag till resolution
Punkt 8g (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8g. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa att 
kvinnors och hbti-personers rättigheter 
skyddas och erkänns som inneboende 
jämställdhetsprinciper i en demokratisk 
rättsstat.

Ändringsförslag 65
Förslag till resolution
Punkt 8h (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8h. Europaparlamentet noterar att 
byrån i maj 2019 – efter sju års tid – 
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återupptog den andra EU-omfattande 
hbti-undersökningen, som syftar till att 
sammanställa lesbiskas, homosexuellas, 
bisexuellas, transpersoners och 
intersexuellas erfarenheter i EU, 
Nordmakedonien och Serbien i fråga om 
diskriminering och hatbrott samt deras 
synpunkter och de utmaningar som de 
ställs inför. FRA uppmanas med kraft att 
offentliggöra resultaten av 
undersökningen 2020 och att se till att 
undersökningen genomförs oftare och 
mer regelbundet i framtiden.

Ändringsförslag 66
Förslag till resolution
Punkt 8i (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8i. Europaparlamentet framhåller 
behovet av en målinriktad politik med en 
sektorsövergripande strategi för att 
garantera de grundläggande rättigheterna 
för utsatta kvinnor som utsätts för 
diskriminering på flera grunder, t.ex. 
kvinnliga flyktingar, asylsökande och 
migranter, kvinnor från religiösa och 
etniska minoriteter, kvinnor som är 
lesbiska, bisexuella, transpersoner och 
intersexuella, äldre kvinnor och kvinnor 
med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 67
Förslag till resolution
Punkt 8j (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8j. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över att rörelser mot jämställdhet 
respektive hbti+-personer har vunnit 
mark i flera medlemsstater de senaste 
åren. Parlamentet betonar att dessa 
rörelser vill ifrågasätta fastställda 
grundläggande rättigheter som avser 
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jämställdhet och att de har till syfte att 
blockera och urholka lagar och politiska 
strategier som skyddar kvinnors 
rättigheter och försvarar hbti-personer 
mot hatbrott och diskriminering.

Ändringsförslag 68
Förslag till resolution
Punkt 8k (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8k. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att anta en 
EU-strategi för hbti-personer som beaktar 
parlamentets tidigare krav och 
säkerställer kontinuitet och en gedigen 
uppföljning av förra kommissionens 
åtgärdslista för främjande av lika 
möjligheter för hbti-personer.

Ändringsförslag 69
Förslag till resolution
Punkt 8l (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8l. Europaparlamentet noterar att de 
mest utsatta kvinnorna tillhör 
minoritetsgrupper, inklusive 
könsminoriteter samt sexuella, etniska 
och religiösa minoriteter. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen och 
medlemsstaterna att vidta effektiva 
åtgärder för att ta itu med hatpropaganda 
mot sådana utsatta grupper.

Ändringsförslag 70
Förslag till resolution
Punkt 8m (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8m. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att för 
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det första informera om och bekräfta hur 
viktigt och nyttigt det är för samhället att 
man dels slår vakt om kvinnors rättigheter 
och jämställdhet, dels får bort 
könsstereotyper, och för det andra att 
ytterligare stödja utvecklingen och 
spridningen av faktabaserad forskning och 
information om kvinnors rättigheter.

Ändringsförslag 71
Förslag till resolution
Punkt 8n (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8n. Europaparlamentet åtar sig att 
föreslå åtgärder för att uppnå en jämn 
könsfördelning i EU:s institutioner inom 
ramen för den kommande konferensen om 
Europas framtid.

Ändringsförslag 72

Förslag till resolution 
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet noterar med 
oro det allt mer krympande utrymmet för 
ett oberoende civilsamhälle i vissa 
medlemsstater, i synnerhet för 
kvinnorättsorganisationer och 
människorättsförsvarare. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att stärka stödet 
för och skyddet av organisationer i det 
civila samhället och kvinnliga 
människorättsförsvarare, som är 
verksamma på nationell och lokal nivå 
och arbetar för att främja jämställdhet 
samt sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter i synnerhet, bland annat 
genom programmet för rättigheter och 
värden. Parlamentet betonar hur viktigt 
det är att det civila samhällets 
organisationer deltar i konferensen om 
Europas framtid.
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Ändringsförslag 73
Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fullgöra sina 
skyldigheter på människorättsområdet 
och att till fullo genomföra 
Europadomstolens domar.

Ändringsförslag 74

Förslag till resolution 
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet betonar att 
papperslösa migrerande kvinnor och barn 
bör kunna åtnjuta sina grundläggande 
rättigheter fullt ut, oavsett vilken rättslig 
och administrativ ställning de har. 
Parlamentet är allvarligt bekymrat över 
situationen för migranter och asylsökande 
som smugglas in i EU. Parlamentet begär 
att det öppnas lagliga och säkra 
migrations- och asylvägar för att 
motverka sexuellt och könsrelaterat våld. 
Vidare betonas i detta avseende att alla 
rättsliga och administrativa förfaranden 
bör genomföras så snart som möjligt. 
Parlamentet påminner om att kvinnor och 
barn kan tvingas till sex i utbyte mot 
skydd eller grundläggande stöd för att 
överleva. Parlamentet understryker i detta 
avseende att det är oerhört viktigt att 
förbättra systemen för bistånd och 
registrering, samt att det finns ett behov 
av att ta itu med familjeseparationer och 
avsaknaden av säkra och lagliga 
inresevägar in i EU. Parlamentet betonar 
att det behövs förfaranden för 
familjeåterförening för att säkerställa att 
kvinnor och flickor som återförenas med 
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sina familjer i EU får sina rättigheter som 
individer respekterade, så att de inte 
tvingas vara beroende av en 
familjemedlem, som kanske innebär att de 
utnyttjas, för att få hälso- och sjukvård, 
utbildning eller arbete.

Ändringsförslag 75
Förslag till resolution
Punkt 13b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13b. Europaparlamentet uppmanar 
eftertryckligen EU att mobilisera alla 
nödvändiga medel för att bekämpa 
människohandel och sexuellt utnyttjande. 
Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att vidta åtgärder för att 
förhindra och motverka att nya tekniker 
används som verktyg för att rekrytera 
kvinnor och flickor till människohandel, 
särskilt för sexuellt utnyttjande och 
arbetskraftsexploatering.

Ändringsförslag 76
Förslag till resolution
Punkt 4m (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4m. Europaparlamentet begär därför 
att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 
den digitala klyftan mellan könen, som 
har en avsevärd inverkan på tillgången 
till arbete och tjänster, och därmed 
kvinnors rätt till sysselsättning.
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