
AD\1212993SV.docx PE654.024v03-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för konstitutionella frågor

2020/2072(INL)

3.9.2020

YTTRANDE
från utskottet för konstitutionella frågor

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

över inrättandet av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och 
grundläggande rättigheter
(2020/2072(INL))

Föredragande av yttrande: Włodzimierz Cimoszewicz

(Initiativ – artikel 47 i arbetsordningen)



PE654.024v03-00 2/9 AD\1212993SV.docx

SV

PA_INL



AD\1212993SV.docx 3/9 PE654.024v03-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott göra följande:

– Infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om att EU:s struktur för rättsstatlighet, demokrati och 
grundläggande rättigheter har utvecklats kontinuerligt sedan Europeiska gemenskapen 
(EG) skapades och stärkts både genom domstolens rättspraxis och genom de ändringar 
av denna struktur som följer av de successiva fördragen, och att Lissabonfördraget 
höjde upp rättsstatsprincipen, demokratin och de grundläggande rättigheterna från 
gemensamma principer till unionens grundläggande värden. Parlamentet är fast 
övertygat om att denna utvecklingsprocess måste fortsätta framåt.

2. Europaparlamentet påminner om att EU i sina anslutningskriterier har stadfäst att 
ett EU-medlemskap kräver att kandidatlandet har uppnått stabilitet inom institutioner 
som garanterar demokrati, rättsstatlighet, mänskliga rättigheter, respekt för och skydd 
av minoriteter.

3. Europaparlamentet noterar den motsägelse det innebär att blivande medlemsstater 
visserligen granskas innan de ansluter sig till unionen för att de ska uppfylla dessa 
EU-värden, som är kodifierade i anslutningskriterierna, men att EU ändå saknar 
effektiva verktyg för att se till att de grundläggande principerna följs när länderna väl 
blivit medlemsstater.

4. Europaparlamentet betonar att bristen på mekanismer för övervakning, utvärdering och 
tillsyn av EU:s rättsliga grundprinciper inte skulle utgöra något problem om bara 
medlemsstaterna höll fast vid principerna när de anslutit sig till Europeiska unionen.

5. Europaparlamentet anser att situationen när det gäller rättsstaten, demokratin och de 
grundläggande rättigheterna har försämrats avsevärt i ett antal medlemsstater, vilket är 
starkt beklagligt. Tyvärr har covid-19-pandemin i vissa medlemsstater även använts för 
att ytterligare begränsa medborgerliga rättigheter och grundläggande friheter som tas 
upp i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet betonar behovet av 
kontinuerlig övervakning av alla sådana åtgärder i syfte att avbryta eller avveckla dem 
när de inte längre är absolut nödvändiga för att skydda folkhälsan.

6. Europaparlamentet betonar att rättsstatsprincipen är nära kopplad till respekten för 
demokrati och grundläggande rättigheter och att dessa tre principer därför måste 
övervakas gemensamt.

7. Europaparlamentet understryker att unionen bygger på en uppsättning gemensamma 
principer för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter enligt artikel 2 
i EU-fördraget. Parlamentet är övertygat om att det behövs en övervakningsmekanism 
som helt täcker artikel 2 i EU-fördraget och inte skapar en värdehierarki utan omfattar 
unionens samtliga värden samt säkerställer att de bedöms och utvärderas på ett korrekt 
sätt. Parlamentet påpekar särskilt vikten av att främja och försvara rättsstaten, som är 
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ett grundläggande värde för unionen, vilken i sin tur är en rättsgemenskap, och 
framhåller medlemsstaternas skyldighet att säkerställa effektivt rättsligt skydd.

8. Europaparlamentet påminner om att unionen fortfarande inte har några effektiva 
mekanismer för att övervaka, förebygga och sätta stopp för systematiska hot mot 
EU:s värden i medlemsstaterna. Parlamentet välkomnar i detta avseende 
kommissionens meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen 
och de åtgärder som anges i meddelandet. Parlamentet uppmanar kommissionen att utan 
onödigt dröjsmål genomföra den föreslagna ramen för rättsstatlighet, och menar att det 
är nödvändigt att överväga hur man i framtiden ska införa sanktioner som skulle kunna 
vara effektiva, avskräckande och proportionella.

9. Europaparlamentet understryker vikten av att utforma en objektiv och evidensbaserad 
mekanism som på ett rättvist och opartiskt sätt kommer att bedöma demokratin, 
rättsstaten och respekten för de grundläggande friheterna, och anser att inrättandet av 
en sådan mekanism måste kopplas till stärkandet av demokratin i unionen. Parlamentet 
beklagar att tidigare önskemål om dialog med vissa regeringar endast har lett till 
begränsade lösningar.

10. Europaparlamentet påminner om att Europeiska unionens anslutning till den 
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna är en rättslig skyldighet enligt artikel 6.2 i EU-fördraget, och 
upprepar behovet av ett snabbt slutförande av denna anslutningsprocess för att 
säkerställa en enhetlig ram för skyddet av de mänskliga rättigheterna i hela Europa och 
för att ytterligare stärka skyddet av grundläggande rättigheter och friheter inom EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att öka sina ansträngningar när det gäller att fullt 
ut genomföra fördragens bestämmelser och slutföra förhandlingarna utan onödigt 
dröjsmål.

11. Europaparlamentet vidhåller att unionens institutioner måste samarbeta lojalt med 
varandra i enlighet med artikel 13.2 i EU-fördraget, och därför bör alla bidra, utan 
politiska särintressen, till försvaret av unionens värden i överensstämmelse med 
fördragens föreskrifter. Parlamentet önskar att detta arbete ska styras genom 
ett interinstitutionellt avtal och att befintliga mekanismer ska konsolideras, samtidigt 
som det utarbetas årliga rapporter om situationen i alla medlemsstater på basis av 
en bedömning av oberoende experter och fastställande av förebyggande och 
korrigerande åtgärder.

12. Europaparlamentet menar att det framtida interinstitutionella avtalet om förstärkning av 
unionens värden, för ett effektivt genomförande och i enlighet med artikel 295 
i EUF-fördraget, även bör fastställa tydliga förfaranden för samordning av samarbetet 
mellan institutionerna på detta område. Parlamentet konstaterar att onödigt införande av 
nya strukturer eller dubbelarbete bör undvikas och att integrering och införlivande av 
befintliga instrument är att föredra.

13. Europaparlamentet betonar behovet av ett övervakningssystem som noga följer 
situationen i alla medlemsstater. Parlamentet vill se en debatt i rådet om 
årsrapportens slutsatser och en debatt vid en interparlamentarisk konferens som 
anordnas av parlamentet i en årlig övervakningscykel.
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14. Europaparlamentet insisterar på att den årliga övervakningscykeln i alla skeden bör 
styras av principerna om insyn, opartiskhet och jämlikhet mellan medlemsstaterna, vara 
evidensbaserad och utgå från mätbara indikatorer och kriterier samt skyddas mot varje 
form av försåtliga strategier för att sprida desinformation.

15. Europaparlamentet betonar att Europarådet spelar en avgörande roll när det gäller att 
övervaka respekten för demokratin, de grundläggande rättigheterna och rättsstaten 
i Europa. Parlamentet insisterar därför på att samråd med rådet och i första hand 
Venedigkommissionen bör äga rum regelbundet, och att deras bedömning bör ligga till 
grund för utvärderingarna och rekommendationerna i den nya gemensamma 
övervakningsmekanismen.

16. Europaparlamentet påminner om att EU:s rättsliga ram uttryckligen nämner rättsstaten 
som ett värde som är gemensamt för EU och dess medlemsstater (artikel 2 
i EU-fördraget), men att EU-fördragen inte innehåller någon definition av begreppet. 
Parlamentet påpekar att rättsstaten är ett komplext och i många avseenden vagt begrepp 
och att inrättandet av den årliga övervakningscykeln därför skulle kräva samförstånd om 
de rättsstatliga principer som är gemensamma för alla medlemsstater. Parlamentet anser 
att en strikt minimiinnebörd av begreppet rättsstat är ett system där lagar tillämpas och 
verkställs, och att kommissionen vid sin definition av begreppet bör använda en bred 
betydelse som bygger på de principer som fastställts i rättspraxis från 
Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 
samt de begrepp och principer som anges i Venedigkommissionens checklista för 
rättsstatsprincipen.

17. Europaparlamentet anser att institutionerna både när de utarbetar det interinstitutionella 
avtalet och när de sköter den årliga övervakningscykeln bör upprätthålla en öppen 
dialog, i enlighet med artikel 11 i EU-fördraget, med företrädare för civilsamhället och 
berörda parter, och deras synpunkter och bidrag i den processen bör offentliggöras och 
ingå i de årliga rapporterna. Den årliga övervakningscykeln bör därför föreskriva 
regelbundna och öppna samråd med organisationer i det civila samhället i alla faser av 
cykeln. Parlamentet föreslår att andra EU-institutioner, organ och byråer, internationella 
organisationer, rättsliga nätverk och sammanslutningar, den akademiska världen och 
tankesmedjor samt nationella parlament i medlemsstaterna i förekommande fall bör 
bidra med sina synpunkter. 

18. Europaparlamentet påpekar att det för Rumänien och Bulgarien inrättades en samarbets- 
och kontrollmekanism när dessa stater anslöt sig till EU den 1 januari 2007, som 
en övergångsåtgärd för att hjälpa dem att åtgärda brister i fråga om reformer av 
rättsväsendet, korruption och organiserad brottslighet, och att mekanismen fortfarande 
tillämpas för båda staterna tretton år efter deras anslutning. Parlamentet anser att den 
årliga övervakningscykeln, som skulle tillämpas jämlikt på alla medlemsstater 
i Europeiska unionen, bör ersätta samarbets- och kontrollmekanismen, och att de 
riktmärken som kommissionen fastställt för att bedöma framstegen inom samarbets- och 
kontrollmekanismen kan användas inom ramen för den årliga övervakningscykeln.

19. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna i samband med den årliga 
övervakningscykeln bör ges möjlighet att framföra sina ståndpunkter fullt ut, med 
respekt för alla medlemsstaters lika värde men utan att detta hindrar förfarandets 
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effektivitet, och understryker vikten av att medlemsstaterna har ett aktivt och 
ansvarsfullt förhållningssätt till den årliga övervakningscykeln.

20. Europaparlamentet betonar att alla mekanismer är ofullständiga utan positiva incitament 
såsom konkret finansiering för att stödja organisationer i det civila samhället som 
arbetar med att främja grundläggande rättigheter, rättsstatsprincipen och demokratiska 
principer. För att säkerställa ett framgångsrikt försvar av EU:s värden poängterar 
parlamentet därför att lämpligt ekonomiskt stöd bör inrättas för organisationer i det 
civila samhället som försvarar demokrati, rättsstaten och grundläggande rättigheter, 
både på nationell och regional nivå, i enlighet med förslaget till förordning om 
programmet för rättigheter och värden, och att övergripande stöd bör ges till enskilda 
personer som rapporterar brott mot EU:s värden. Parlamentet betonar vikten av att 
upprätthålla segmentet Unionens värden i programmet för rättigheter och värden i den 
fleråriga budgetramen 2021–2027.

21. Europaparlamentet insisterar på att den årliga övervakningscykeln helt ska integreras 
med förordningen om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller 
rättsstatens principer i medlemsstaterna1, genom att budgetöverföringar kopplas till 
resultaten av övervakningsprocessen, samtidigt som man skyddar de legitima intressena 
hos slutmottagarna och dem som drar nytta av EU-finansieringen. Parlamentet anser att 
förordningen måste innehålla kriterier och indikatorer som är tillräckligt detaljerade och 
mätbara för att överträdelser av rättsstatsprincipen ska kunna bedömas och sanktioner 
utlösas.

22. Europaparlamentet anser att den bedömning som görs inom ramen för den årliga 
övervakningscykeln bör ligga till grund för kommissionens beslut och ge 
rekommendationer om huruvida systemrelaterade överträdelseförfaranden ska inledas. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut använda sina befogenheter i detta 
avseende.

23. Europaparlamentet understryker dessutom att stora eftersläpningar vad gäller 
kapaciteten att avkunna domar, särskilt när det gäller rättsstatsrelaterade fall, visserligen 
kan leda till oåterkalleliga och allvarliga skador genom att orsaka en tillbakagång för 
rättsstatligheten, men att man ändå ytterligare bör överväga att stärka 
Europeiska unionens domstols potential och roll när det gäller att försvara 
rättsstatsprincipen. Parlamentet anser att ett alternativ skulle kunna vara att erbjuda 
ett påskyndat förfarande i alla sådana fall, med systematisk tillämpning av interimistiska 
åtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt begära att domstolen 
beviljar interimistiska åtgärder enligt artikel 279 i EUF-fördraget i de brådskande fall 
som rör unionens värden, särskilt när avsaknaden av sådana åtgärder kan orsaka 
irreparabel skada för EU-medborgarna eller för EU:s rättsordning, och att lämna in 
en begäran om att böter ska utdömas om de interimistiska åtgärderna inte följs i enlighet 
med artikel 260 i EUF-fördraget.

24. Europaparlamentet insisterar på att det vid sidan av den årliga cykeln, i särskilda 
undantagsfall som motiveras av allvaret i de möjliga konsekvenserna av kränkningar av 

1 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna, COM(2018)0324. 
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demokratin, rättsstaten och grundläggande rättigheter och omfattningen av effekterna, 
bör vara möjligt för Europaparlamentet eller rådet att begära att kommissionen utarbetar 
en brådskande rapport om situationen.

25. Europaparlamentet betonar att konferensen om Europas framtid ger tillfälle att bättre 
förstå behovet av att skydda unionens grundläggande värden och ta itu med den kris 
som hotar dem, och att konferensen därför skulle kunna ge möjlighet att diskutera att 
låta en process för en mer operativ verkställighet ingå i fördragen. Parlamentet 
understryker att konferensen kommer att ge ny kraft åt den europeiska diskussionen om 
att stärka den europeiska demokratin.

26. Europaparlamentet föreslår att artikel 7 ska bli mer effektiv genom att man säkerställer 
parlamentets närvaro vid utfrågningar enligt artikel 7, och, om fördragsändringar görs 
i framtiden, genom att kravet på enhällighet avskaffas och sanktionsmekanismen 
förstärks.

27. Europaparlamentet kräver att Europeiska unionens domstol förstärks genom att det 
införs ett instrument för medborgarna för enskilda klagomål. Parlamentet understryker 
behovet av att inrätta en skiljedomsmekanism för konstitutionella frågor. Parlamentet 
föreslår att dessa frågor diskuteras under den kommande konferensen om 
Europas framtid.

28. Europaparlamentet efterlyser en översyn av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av 
den 15 februari 2007 om Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, 
i syfte att stärka byråns mandat och förmåga att agera för att försvara de värden som 
fastställs i artikel 2 i EU-fördraget och på eget initiativ kunna avge icke-bindande 
yttranden om unionslagstiftningsförslag, samt främja systematiska samråd med byrån.
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