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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 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 
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), inte verkar göra 
tillräckligt för att öka medvetenheten om eller främja genomförandet av stadgans 
bestämmelser. 

2. 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. 

3. 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.

4. Europaparlamentet understryker att ett oberoende rättsväsende är en hörnsten i 
rättsstatsprincipen och rätten till ett effektivt rättsligt skydd2. 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.

5. 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 
friheter3.

6. 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 

1 ECLI:EU:C:2014:2454. 
2 Artikel 19 i EU-fördraget, artikel 67.4 EUF-fördraget och artikel 47 i stadgan.
3 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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parlament tillsammans utövade tillsyn över genomförandet och tillämpningen av avtalet 
om utträde, och skulle gärna se att det inrättades gemensamma strukturer för detta 
ändamål4.

4 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.


