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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 
i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at "respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, 
retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der 
tilhører mindretal" er de værdier, som EU bygger på, jf. artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU); understreger, at der ikke er nogen rangorden mellem EU's 
værdier, og at EU bør sikre beskyttelsen af dem alle, da den ene ikke kan eksistere uden 
den anden;

2. mener, at konklusionerne og udtalelserne fra Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder (FRA) og EU-Domstolens praksis udgør et godt grundlag 
for fortolkningen af artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) og af anvendelsesområdet for rettighederne i chartret om grundlæggende 
rettigheder;

3. fremhæver, at det i artikel 51, stk. 1, i chartret om grundlæggende rettigheder fastsættes, 
at medlemsstaterne respekterer "rettighederne, overholder principperne og fremmer 
anvendelsen heraf"; beklager, at visse medlemsstater ifølge FRA ikke ser ud til at gøre 
en tilstrækkelig indsats for at øge bevidstheden om eller gennemførelsen af chartrets 
bestemmelser; understreger, at der er behov for en bedre fremme af chartret for at gøre 
dets bestemmelser mere effektive og eventuelt tilskynde de nationale lovgivere og 
dommere til at anvende dette som en positiv kilde til fortolkning, selv i tilfælde, der 
ikke nødvendigvis falder inden for EU-rettens anvendelsesområde;

4. påpeger, at EU bygger på værdierne "respekt for den menneskelige værdighed, frihed, 
demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne"; understreger 
betydningen af at sikre, konsolidere og fremme fuld respekt for disse værdier på såvel 
EU-plan som i medlemsstaterne; minder om, at menneskerettighederne er universelle og 
udelelige;

5. understreger betydningen af at sikre fuld respekt for chartret om grundlæggende 
rettigheder gennem hele lovgivningsprocessen; henleder opmærksomheden på 
betydningen af, at der i konsekvensanalyser medtages en analyse af indvirkningen på de 
grundlæggende rettigheder; minder om, at en effektiv og detaljeret gennemførelse af 
EU-retten er afgørende for at sikre EU's værdier, som troværdigheden af EU som helhed 
afhænger af; påpeger, at de nationale regeringer også skal øge offentlighedens 
bevidsthed for at sikre, at EU-borgerne er fuldt bevidste om deres rettigheder og ved, 
hvordan de skal forholde sig, hvis disse rettigheder overtrædes;

6. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte evidensbaserede initiativer og politikker, 
der har til formål at fremme kendskabet til og gennemførelsen af chartret på nationalt 
plan; opfordrer medlemsstaterne til at anvende en "artikel 51-screening" for på et tidligt 
tidspunkt at vurdere, hvorvidt en retssag eller en retsakt er problematisk i forhold til 
chartret; mener, at FRA's håndbog om anvendelsen af chartret kan tjene som inspiration 
i denne henseende; 
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7. mener, at der er behov for større udveksling af oplysninger om erfaringer og tilgange til 
anvendelsen af chartret mellem dommere, advokatsammenslutninger og offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne, samt ud over de nationale grænser, herunder i givet 
fald gennem anvendelse af eksisterende finansieringsinstrumenter såsom dem, der er 
fastsat i programmet for retlige anliggender, samt et behov for at tilrettelægge 
målrettede uddannelsesprogrammer for jurister;

8. støtter kraftigt en hurtig genoptagelse af forhandlingerne om Den Europæiske Unions 
tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i forlængelse af Den 
Europæiske Unions Domstols udtalelse 2/13 af 18. december 20141; gentager, at det er 
vigtigt at fremskynde tiltrædelsesprocessen for at styrke beskyttelsen af de 
grundlæggende rettigheder i Unionen og styrke dens position i drøftelserne om 
retsstatsprincippet og at holde Parlamentet løbende underrettet i overensstemmelse med 
artikel 218, stk. 10, i TEUF; glæder sig over, at der i de kommende måneder allerede er 
planlagt to forhandlingsrunder med Europarådet2, og opfordrer Kommissionen til at 
give møde for de relevante udvalg i Europa-Parlamentet på vigtige politiske tidspunkter 
i forhandlingerne;

9. opfordrer til vedtagelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder baseret på tidligere beslutninger3, som ikke skaber et 
hierarki af værdier og sikrer, at ikke blot retsstatsprincippet, men også andre EU-
værdier, herunder et bredere spektrum af grundlæggende rettigheder, vurderes korrekt;

10. understreger, at et uafhængigt retsvæsen er hjørnestenen i retsstaten og retten til effektiv 
retsbeskyttelse4; anbefaler, at man forlader den nuværende tilgang til håndtering af 
retsstatssager i de enkelte lande på ad hoc-basis, og opfordrer til, at der udarbejdes 
kriterier og kontekstuelle vurderinger for at vejlede medlemsstaterne med hensyn til at 
anerkende og tackle eventuelle retlige spørgsmål på en regelmæssig og komparativ 
måde; opfordrer medlemsstaterne til altid at være parate til at forsvare 
retsstatsprincippet; tilskynder til, at der opnås en fælles kultur for retsstatsprincippet i de 
27 medlemsstater og i EU-institutionerne gennem anvendelse af fælles definitioner, 
standarder og benchmarks, således at begrebet "retsstat" defineres, og der kan foretages 
en kontrol af, at retsstatsprincippet fungerer korrekt; påpeger, at retsstatsprincippet ikke 
kun gælder for lovgivningsprocessens kvalitet, men også for den faktiske og 
ikkediskriminerende anvendelse af allerede eksisterende lovgivning. mener endvidere, 
at regelmæssige evalueringer foretaget af uafhængige eksperter vil være nyttige, da de 
vil gøre det muligt for Kommissionen at træffe afgørelse om nødvendigheden af at 
iværksætte traktatbrudsprocedurer på et mere sammenhængende grundlag;

11. understreger, at der er andre internationale instrumenter, der vil indføre yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til at beskytte de grundlæggende rettigheder for 
unionsborgere og personer med bopæl i Unionen, såsom Istanbulkonventionen og den 

1 ECLI:EU:C:2014:2454
2 Skrivelse af 11. februar 2020 fra kommissær Věra Jourová.
3 Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en 
EU‑mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder ‑ EUT C 215 af 19.6.2018, 
s. 162. Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2018 om behovet for en omfattende EU-mekanisme til 
beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (Vedtagne tekster, 
P8_TA(2018)0456).
4 Artikel 19 i TEU, artikel 67, stk. 4, i TEUF og chartrets artikel 47.
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europæiske socialpagt; opfordrer indtrængende Rådet til at afslutte EU's ratificering af 
Istanbulkonventionen og opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til EU's tiltrædelse af den europæiske socialpagt;

12. gentager betydningen af at styrke menneskerettighederne og barnets rettigheder i alle 
medlemsstater, men understreger, at den enkelte medlemsstat er ansvarlig for eventuelle 
overtrædelser heraf, der konstateres på dens område;

13. gentager, at der inden for den kommende konference om Europas fremtid kunne 
bestemmes på forhånd fastlagte, men ikke udtømmende, politiske prioriteter såsom 
europæiske værdier, grundlæggende rettigheder og friheder5; glæder sig over, at 
beskyttelsen af europæiske værdier og navnlig EU-borgernes grundlæggende 
rettigheder og friheder er at finde blandt Kommissionens seks politiske prioriteter og i 
Det Europæiske Råds strategiske dagsorden for 2019-2024, eftersom de uden tvivl vil 
være et debatemne, der ligger borgerne meget på sinde; anser det for vigtigt, at 
vedtagelsen af nye mekanismer til beskyttelse af europæiske værdier, herunder 
grundlæggende rettigheder og friheder, samt sanktionsmekanismerne i artikel 7, stk. 3, i 
TEU drøftes på konferencen;

14. gentager, at der er behov for foranstaltninger til at sikre, at EU-borgernes stemme tages 
i betragtning ved fastlæggelsen af Europas fremtid, og for en reel åben, inklusiv og 
demokratisk høring, der inddrager alle borgere i alle Unionens regioner og byer; 
påpeger, at EU efter konferencen skal fortsætte sin direkte dialog med borgerne med 
henblik på at etablere en permanent mekanisme til dialog;

15. foreslår, at konferencen om Europas fremtid bør overveje at give Den Europæiske 
Unions Domstol jurisdiktion over alle aspekter af EU-retten i overensstemmelse med 
princippet om magtens tredeling;

16. minder om, at forslaget til forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet vil gøre 
det muligt at indføre sanktioner rettet mod medlemsstater, hvis tilsidesættelse af 
retsstatsprincippet er til fare for en forsvarlig gennemførelse af EU's budget og EU's 
finansielle interesser; understreger imidlertid, at der er behov for ændringer af EU-
traktaten for at styrke de generelle sanktionsmekanismer i artikel 7, stk. 3;

17. understreger betydningen af, at der i alle medlemsstater sikres effektiv og konsekvent 
beskyttelse af retsstatsprincippet og forebyggelse af krænkelser af de grundlæggende 
rettigheder; anerkender, at retsstatsprincippet spiller en central rolle i forebyggelsen af 
krænkelser af de grundlæggende rettigheder; minder om, at de grundlæggende 
rettigheder er en integrerende del af EU's værdier, og at artikel 7 i TEU indeholder en 
mekanisme til at håndtere en medlemsstats vedvarende overtrædelser eller klare fare for 
alvorlige overtrædelser af de grundlæggende rettigheder, der er nævnt i artikel 2 i TEU; 
fremhæver, at artikel 7 bør anvendes ensartet i alle medlemsstater for at sikre 
ligebehandling;

5 Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2020 om Europa-Parlamentets holdning til konferencen om 
Europas fremtid. Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0010, punkt 7.
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18. minder om, at kravet om enstemmighed i Rådet er den største hindring for anvendelsen 
af artikel 7, stk. 2, i TEU som en sidste udvej til beskyttelse af Unionens værdier; 
bemærker, at en så høj tærskel er særlig vanskelig at nå i et organ, hvor politiske 
overvejelser spiller en fremtrædende rolle, og at denne mekanisme derfor endnu ikke er 
blevet anvendt effektivt;

19. foreslår, at respekt for retsstatsprincippet som et af kriterierne for tiltrædelse af nye 
medlemsstater ikke blot skal være en forudsætning for tiltrædelse, men et bindende og 
retskraftigt kriterium med henblik på at overvåge medlemsstaternes overholdelse heraf 
under hele deres medlemskab af EU6;

20. understreger, at EU mere systematisk skal udnytte de særlige bestemmelser i 
traktaterne, der styrker beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder; opfordrer i den 
forbindelse til, at bestemmelserne i artikel 83, stk. 1, i TEUF aktiveres så hurtigt som 
muligt for at medtage kønsbaseret vold i kataloget over forbrydelser, der er blevet 
anerkendt af EU;

21. glæder sig over, at Kommissionen har bebudet en ny strategi for gennemførelsen af 
chartret om grundlæggende rettigheder i sit arbejdsprogram for 2020; forventer, at den 
vil fokusere på at øge bevidstheden på nationalt plan;

22. anerkender, at Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union vil påvirke 
borgernes rettigheder som omhandlet i anden del af TEUF og kapitel V i chartret om 
grundlæggende rettigheder; mener, at en fælles kontrol udført af Europa-Parlamentet og 
det britiske parlament med gennemførelsen og anvendelsen af udtrædelsesaftalen ville 
være gavnlig, og ville glæde sig, hvis der kunne etableres fælles strukturer med henblik 
herpå7; glæder sig over, at Kommissionen i løbet af de første fem år efter 
udtrædelsesaftalens ikrafttræden skal aflægge en årlig rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen og anvendelsen af aftalen, navnlig med hensyn til anden del 
(borgerrettigheder); forventer, at Kommissionen også fortsætter med at rapportere om 
anden del af aftalen efter denne periode;

6 Europa-Parlamentets beslutning af 12. februar 2019 om gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder inden for EU's institutionelle rammer. Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0079, punkt 
10.
7 Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2020 om gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om 
borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen. Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0006, punkt 22.
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