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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.

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 
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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.

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 

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.
4 Artikel 19 i EU-fördraget, artikel 67.4 EUF-fördraget och artikel 47 i stadgan.
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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 
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.

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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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.

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.

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.
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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