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Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

– med beaktande av artiklarna 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 23 och 49 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) och artiklarna 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 67.1, 258, 263, 267 och 352 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (nedan kallad Europakonventionen) och 
rättspraxis i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (nedan kallad 
Europadomstolen),

– med beaktande av samförståndsavtalet mellan Europarådet och Europeiska unionen,

– med beaktande av Venedigkommissionens yttranden och förteckning över 
rättsstatskriterier,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den 
internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den 
internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,

– med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld 
mot kvinnor och av våld i hemmet (nedan kallad Istanbulkonventionen), och av sin 
resolution av den 12 september 2017 om förslaget till rådets beslut om ingående på 
Europeiska unionens vägnar av Europarådets konvention om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet1, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2007 om hur respekten för stadgan om 
de grundläggande rättigheterna skall upprätthållas i kommissionens lagstiftningsförslag: 

1 EUT C 337, 20.9.2018, s. 167.



Metoder för en systematisk och strikt kontroll1,

– med beaktande av sina årliga resolutioner om situationen för de grundläggande 
rättigheterna i EU,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2016 med rekommendationer till 
kommissionen om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och 
grundläggande rättigheter2,

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2017 om en europeisk pelare för 
sociala rättigheter3,

– med beaktande av sin resolution av den 14 september 2017 om öppenhet, 
ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av 
den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar5,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om 
inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter6,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 april 2005 Hur respekten för 
stadgan om de grundläggande rättigheterna skall upprätthållas i kommissionens 
lagstiftningsförslag – Metoder för en systematisk och strikt kontroll (COM(2005)0172),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 29 april 2009 om den praktiska 
tillämpningen av metoderna för en systematisk och strikt kontroll av respekten för 
stadgan om de grundläggande rättigheterna (COM(2009)0205),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 oktober 2010 Strategi för 
Europeiska unionens konkreta tillämpning av stadgan om de grundläggande 
rättigheterna (COM(2010)0573),

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 
6 maj 2011 Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in 
Commission Impact Assessments (operativ vägledning för beaktande av de 
grundläggande rättigheterna i kommissionens konsekvensbedömningar) 
(SEC(2011)0567),

– med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens 
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik till Europaparlamentet och 
rådet av den 12 december 2011 Mänskliga rättigheter och demokrati i centrum för EU:s 
yttre åtgärder – effektivare metoder (COM(2011)0886),

– med beaktande av EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter och 

1 EUT C 301E, 13.12.2007, s. 229.
2 EUT C 215, 19.6.2018, s. 162.
3 EUT C 242, 10.7.2018, s. 24.
4 EUT C 337, 20.9.2018, s. 120.
5 EUT L 145, 31.5.2001, s. 43.
6 EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.



demokrati av den 25 juni 2012,

– med beaktande av rådets riktlinjer av den 20 januari 2015 för metoder för att kontrollera 
förenligheten med de grundläggande rättigheterna i rådets förberedande organ,

– med beaktande av riktlinjerna för rådets förberedande organ om kontroll av 
förenligheten med de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av rådsordförandeskapets seminarierapport av den 13 maj 2016 om 
den nationella politiska tillämpningen av EU-stadgan om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av kommissionens riktlinjer av den 19 maj 2015 Guidelines on the 
analysis of human rights impacts in impact assessments for trade-related policy 
initiatives (riktlinjer för analys av konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna i 
konsekvensbedömningar av handelsrelaterade politiska initiativ),

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

– med beaktande av kommissionens årliga konferenser om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av Europeiska unionens domstols dom av den 20 september 2016 i de 
förenade målen C-8/15 P till C-10/15 P, Ledra Advertising Ltd m.fl., mot Europeiska 
kommissionen och Europeiska centralbanken1, 

– med beaktande av domstolens domslut av den 6 november 2018 i de förenade målen 
C-569/16 och C-570/16, Stadt Wuppertal mot Maria Elisabeth Bauer och Volker 
Willmeroth mot Martina Broßonn2,

– med beaktande av domstolens yttrande 2/13 av den 18 december 2014 om Europeiska 
unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna3,

– med beaktande av yttrande nr 4/2018 från Europeiska unionens byrå för grundläggande 
rättigheter (nedan kallad FRA) av den 24 september 2018 Challenges and opportunities 
for the implementation of the Charter of Fundamental Rights (utmaningar och 
möjligheter för genomförandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna),

– med beaktande av FRA:s årsrapporter om grundläggande rättigheter,

– med beaktande av FRA:s handbok från oktober 2018 Applying the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union in law and policymaking at national level – 
Guidance (tillämpningen av Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna i lagstiftning och politik på nationell nivå – riktlinjer),

– med beaktande av verktygslådan för bättre lagstiftning, särskilt verktyg nr 28 

1 ECLI:EU:C:2016:701.
2 ECLI:EU:C:2018:871.
3 ECLI:EU:C:2014:2454.



Grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter,

– med beaktande av artikel 38 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet av den 2 december 2016 från Europarådets 
generalsekreterare om Europeiska unionens initiativ för att inrätta en europeisk pelare 
för sociala rättigheter,

– med beaktande av dokumentet från november 2017 från Nederländernas delegation till 
Cosac Opening up closed doors: making the EU more transparent for its citizens (öppna 
stängda dörrar: ge medborgarna större insyn i EU) och av skrivelsen av den 
20 december 2017 från Cosacs delegationer till EU:s institutioner om öppenheten i det 
politiska beslutsfattandet inom EU,

– med beaktande av studierna The implementation of the Charter of Fundamental Rights 
in the EU institutional framework; The interpretation of Article 51 of the EU Charter of 
Fundamental Rights: the Dilemma of Stricter or Broader Application of the Charter to 
National Measures och The European Social Charter in the context of implementation 
of the EU Charter of Fundamental Rights, som offentliggjordes av parlamentets 
generaldirektorat för EU-intern politik den 22 november, 15 februari respektive 
12 januari 20161,

– med beaktade av artikel 52 i arbetsordningen och artikel 1.1 e) och bilaga 3 till 
talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002 om förfarandet för beviljande av 
tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena 
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för medborgerliga fri- 
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, ståndpunkten i form av ändringsförslag 
från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
yttrandet från utskottet för framställningar (A8-0051/2019), och av följande skäl:

A. Genom Lissabonfördraget gavs Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna (nedan kallad stadgan) primärrättslig ställning inom EU:s rättsliga ramar, 
vilket innebär att stadgan har samma rättsliga värde som fördragen.

B. Detta betänkande bedömer inte varje enskild rättighet som anges i stadgan, utan 
analyserar snarare genomförandet av stadgan som ett primärrättsligt instrument.

C. De sociala bestämmelserna är en avgörande del av stadgan och unionens rättsliga 
struktur, och man måste säkerställa respekten för och betona betydelsen av 
grundläggande rättigheter i hela unionen.

D. Enligt domstolen är de grundläggande rättigheterna, såsom de erkänns i stadgan, kärnan 
i EU:s rättsliga konstruktion, och respekten för dem är ett nödvändigt villkor för alla 

1 Studien The Implementation of the Charter of Fundamental Rights in the EU 
institutional framework, Europaparlamentet, generaldirektoratet för EU-intern politik, 
utredningsavdelning C, 22.11.2016, studien The interpretation of Article 51 of the EU 
Charter of Fundamental Rights: the Dilemma of Stricter or Broader Application of the 
Charter to National Measures, generaldirektoratet för EU-intern politik, 
utredningsavdelning C, 15.2.2016, samt studien The European Social Charter in the 
context of implementation of the EU Charter of Fundamental Rights, 12.1.2016.



unionsrättsakters lagenlighet.

E. Stadgan omfattar, i linje med kraven i internationell människorättslagstiftning och 
stadgans artikel 51, både negativa skyldigheter (icke-överträdelse) och positiva 
skyldigheter (aktivt främjande), som bör uppfyllas i lika hög grad för att stadgans 
bestämmelser ska bli fullt operativa. 

F. Artikel 51 i stadgan avgränsar stadgans tillämpningsområde med avseende på respekten 
för subsidiaritetsprincipen, med beaktande av medlemsstaternas och unionens 
befogenheter och med respekt för gränserna för de befogenheter som unionen ges enligt 
fördragen.

G. I artikel 51.2 i stadgan klargörs det att stadgan inte utvidgar tillämpningsområdet för 
unionsrätten utanför unionens befogenheter eller inför någon ny befogenhet eller 
uppgift för unionen och inte heller ändrar de befogenheter och uppgifter som fastställs 
i fördragen.

H. Unionens institutioner, organ och byråer är hela tiden bundna av stadgan, även när de 
agerar utanför EU:s rättsliga ramar.

I. Enligt artikel 51 tillämpas bestämmelserna i stadgan på medlemsstaterna endast när 
dessa tillämpar unionsrätten. De vaga gränserna för denna premiss gör det dock svårt att 
avgöra om och hur stadgan verkligen ska tillämpas.

J. Potentialen för de sociala och ekonomiska rättigheter som anges i stadgan har hittills 
inte utnyttjats i tillräcklig utsträckning. Mot bakgrund av yttrandet från Europarådets 
generalsekreterare är respekten för sociala rättigheter inte bara ett etiskt krav och en 
rättslig skyldighet utan också en ekonomisk nödvändighet.

K. Även i artikel 6 i EU-fördraget betonas det att de grundläggande rättigheterna, så som 
de garanteras av Europakonventionen, måste utgöra allmänna principer i unionsrätten.

L. Enligt artikel 151 i EUF-fördraget är grundläggande sociala rättigheter de som anges 
i den europeiska sociala stadgan.

M. Europaparlamentets studie av den 22 november 2016 The Implementation of the 
Charter of Fundamental Rights in the EU institutional framework1 (genomförandet av 
stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram) tar bland annat 
upp stadgans relevans för kommissionens verksamhet enligt fördraget om inrättande av 
Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM-fördraget) och inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen. I unionens ekonomiska styrning ägnas inte särskilt stor 
uppmärksamhet åt de sociala rättigheter som fastställs i stadgan. Dessa rättigheter måste 
emellertid betraktas som verkliga grundläggande rättigheter.

N. Åtagandet i den europeiska pelaren för sociala rättigheter att skapa nya och mer 
effektiva rättigheter för medborgarna när det gäller lika möjligheter, tillträde till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor, socialt skydd och social inkludering stärker 
ytterligare de rättigheter som fastställs i stadgan.

1 The Implementation of the Charter of Fundamental Rights in the EU institutional 
framework, Europaparlamentet, generaldirektoratet för inre politik, utredningsavdelning 
C – medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor, 22 november 2016.



O. Principen om jämställdhet är ett av EU:s grundläggande värden och fastställs i EU:s 
fördrag och i stadgan. Artikel 8 i EUF-fördraget fastställer principen om integrering av 
ett jämställdhetsperspektiv genom att slå fast att unionen i all sin verksamhet ska syfta 
till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och främja jämställdhet 
mellan dem.

P. Öppenheten i EU:s lagstiftnings- och beslutsprocesser är en naturlig följd av rätten till 
god förvaltning, såsom den fastställs i artikel 41 i stadgan, och en grundläggande 
förutsättning för att medborgarna ska kunna bedöma och ordentligt övervaka 
EU-institutionernas genomförande av stadgan. 

Q. Ett främjande från EU:s institutioners, organs, kontors och byråers sida av det breda 
spektrum av rättigheter som föreskrivs i stadgan – alltifrån medborgerliga och politiska 
rättigheter till sociala, ekonomiska och tredje generationens rättigheter – skulle utgöra 
en avgörande drivkraft för utvecklingen av en europeisk offentlig sfär och för 
konkretiseringen av begreppet europeiskt medborgarskap och EU:s 
deltagandedimension, som är förankrade i fördragen. 

R. FRA har utfärdat ett antal rekommendationer för ett effektivt genomförande av stadgan 
i sina yttranden Improving access to remedy in the area of business and human rights at 
the EU level (förbättrad tillgång till rättslig prövning i frågor som rör företag och 
mänskliga rättigheter på EU-nivå)1 och Challenges and opportunities for the 
implementation of the Charter of Fundamental Rights (utmaningar och möjligheter för 
genomförandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna)2.

S. I artikel 24 i stadgan fastställs barnets rättigheter, som ålägger offentliga myndigheter 
och privata institutioner att i första hand ta hänsyn till barnets bästa.

T. I artikel 14 i stadgan betonas varje barns rätt till en kostnadsfri utbildning.

En större integrering av stadgan i lagstiftnings- och beslutsprocesserna

1. Europaparlamentet är fast övertygat om att kommissionens strategi för Europeiska 
unionens konkreta tillämpning av stadgan om de grundläggande rättigheterna 
(COM(2010)0573) utgör en första ansträngning efter ikraftträdandet av stadgan, men att 
den snarast behöver uppdateras. Parlamentet välkomnar kommissionens årliga rapporter 
om tillämpningen av stadgan, och efterlyser en översyn av denna strategi, som 
utarbetades 2010, i syfte att uppdatera den för att beakta nya utmaningar och den nya 
institutionella verkligheten, särskilt efter brexit.

2. Europaparlamentet är medvetet om de många viktiga åtgärder som EU-institutionerna 
har vidtagit för att integrera stadgan i EU:s lagstiftnings- och beslutsprocesser. 
Parlamentet konstaterar att stadgans huvudsakliga uppgift är att se till att EU:s 
lagstiftning till fullo respekterar de rättigheter och principer som fastställs i stadgan, och 
är medvetet om svårigheterna med att aktivt främja dem och säkerställa att de fullgörs. 

3. Europaparlamentet betonar att alla förslag till unionslagstiftning måste respektera de 
grundläggande rättigheter som fastställs i stadgan. 

4. Europaparlamentet påminner om att EU-institutionernas förfaranden för att bedöma 

1 FRA:s yttrande 1/2017, 10 april 2017.
2 FRA:s yttrande 4/2018, 24 september 2018.



huruvida lagstiftningsförslag är förenliga med stadgan huvudsakligen är interna. 
Parlamentet begär möjlighet att tillhandahålla förbättrade former för samråd, 
konsekvensbedömningar, inklusive könsspecifika konsekvensbedömningar, och rättslig 
granskning med medverkan av oberoende experter på området för grundläggande 
rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja ett strukturerat och reglerat 
samarbete med människorättsorgan, såsom FRA, Europeiska jämställdhetsinstitutet 
(EIGE) och relevanta organ i Europarådet och FN, samt med organisationer i det civila 
samhället som är verksamma på området, varje gång som ett lagstiftningsärende 
potentiellt sett kan främja eller inverka negativt på grundläggande rättigheter.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och parlamentet att se över 
förordning (EG) nr 168/2007 så att FRA på eget initiativ kan avge icke-bindande 
yttranden över förslag till EU-lagstiftning, och att främja systematiska samråd med 
byrån.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, övriga EU-institutioner och styrande på 
nationell och regional nivå i medlemsstaterna att samråda med FRA i frågor som gäller 
de grundläggande rättigheterna.

7. Europaparlamentet erkänner den viktiga roll som FRA spelar när det gäller att bedöma 
hur stadgan efterlevs, och välkomnar det arbete som byrån har utfört. Parlamentet 
uppmuntrar FRA att fortsätta att ge råd och stöd till EU-institutionerna och 
medlemsstaterna avseende hur de kan förbättra hanteringen av grundläggande 
rättigheter i hela unionen. Parlamentet välkomnar den strategi för 2018–2022 som FRA 
nyligen antog.

8. Europaparlamentet noterar det interaktiva onlineverktyget CLARITY som har 
utvecklats av FRA för att underlätta fastställandet av det mest lämpliga icke-rättsliga 
organ som arbetar med mänskliga rättigheter för ett visst ärende som rör grundläggande 
rättigheter.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa omfattande 
konsekvensbedömningar genom en balanserad bedömning av ekonomiska, sociala och 
miljömässiga konsekvenser och en översyn av sitt beslut att dela upp sina överväganden 
om de grundläggande rättigheterna i de tre befintliga kategorierna – ekonomiska, 
sociala och miljömässiga konsekvenser – och att inrätta två specifika kategorier – 
konsekvenser för grundläggande rättigheter och konsekvensanalys ur ett 
jämställdhetsperspektiv – för att garantera att alla aspekter av de grundläggande 
rättigheterna bedöms.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta systematiska åtgärder på 
unionsnivå för att upprätthålla och uppfylla stadgans bestämmelser, och för att se till att 
unionsrätten anpassas så att den tar hänsyn till den rättsliga utvecklingen och 
utvecklingen av rättspraxis på området för internationell människorättslagstiftning. 
Parlamentet upprepar i detta avseende dessutom sin uppmaning till kommissionen att 
lägga fram ett förslag som ger verkan åt parlamentets resolution av den 25 oktober 2016 
om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande 
rättigheter1, som skulle göra det möjligt att systematiskt kontrollera sådan utveckling 
i EU:s institutioner och organ och i medlemsstaterna som kräver åtgärder för att skydda 
och uppfylla stadgans rättigheter, friheter och principer. Parlamentet föreslår särskilt att 

1 EUT C 215, 19.6.2018, s. 162.



de villkor som fastställs i Köpenhamnskriterierna om grundläggande rättigheter inte 
bara ska tillämpas en gång som en förutsättning för anslutning, utan att 
medlemsstaternas efterlevnad av dem ska bedömas regelbundet.

11. Europaparlamentet noterar att ombudsmannen också spelar en relevant roll för att 
garantera respekten för de grundläggande rättigheterna inom ramen för stadgan, inte 
enbart när det gäller artikel 41 om rätten till god förvaltning, utan även med hänsyn till 
att en god förvaltning är en hörnsten för skyddet av andra grundläggande rättigheter. 
Parlamentet påminner om ombudsmannens exemplariska arbete, bland annat på 
området för öppenhet och informationsfrihet, och den särskilda rapporten om Frontex1 
under denna valperiod, som särskilt tar upp asylsökandes och migranters rätt att 
framföra klagomål.

12. Europaparlamentet är medvetet om att rättspraxis kommer att påverka stadgans 
tillämpningsområde och att detta måste beaktas.

13. Europaparlamentet uppmanar EU:s lagstiftare att erkänna och agera på utslaget i 
tribunalens dom av den 22 mars 2018 (mål T-540/15) om tillgång till handlingar från 
trepartsmöten2. Parlamentet insisterar på behovet av att öka öppenheten och tillgången 
till handlingar mellan EU:s institutioner, i syfte att utveckla ett mer effektivt 
interinstitutionellt samarbete, inbegripet ansvarsskyldighet i frågor som rör 
grundläggande rättigheter. Rådet uppmanas med kraft att skyndsamt bemöta de farhågor 
som framförts med avseende på insynen i dess beslutsprocess och tillgången till 
handlingar i linje med Europeiska ombudsmannens relevanta rekommendationer.

Integrering av stadgan i EU:s politik

14. Europaparlamentet påminner om att utformningen av EU:s politik vilar på de principer 
och mål som anges i artiklarna 2, 3, 4, 5 och 6 i EU-fördraget, samtidigt som kraven i de 
allmänna bestämmelserna i avdelning II del I i EUF-fördraget till fullo måste stödjas 
och genomföras.

15. Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner att stärka genomförandet av 
jämställdhetsintegrering i all EU-verksamhet för att bekämpa könsdiskriminering och 
främja jämställdhet.

16. Europaparlamentet bekräftar att alla rättsakter som antas av EU måste vara förenliga 
med alla bestämmelser i stadgan, inklusive dess sociala bestämmelser. Parlamentet 
betonar vikten av uttryckliga hänvisningar till stadgan i den rättsliga ram som reglerar 
EU:s ekonomiska och monetära politik. Parlamentet betonar att användningen av 
mellanstatliga arrangemang inte befriar EU-institutionerna från deras skyldigheter att 
bedöma hur förenliga dessa instrument är med EU-rätten, inbegripet stadgan. 

17. Europaparlamentet anser att unionen måste vidta kraftfulla åtgärder för att stärka sitt 
eget engagemang avseende att garantera åtnjutandet av alla rättigheter i stadgan, 
inbegripet sociala rättigheter.

1 Europaparlamentets resolution av den 2 december 2015 om Europeiska 
ombudsmannens särskilda rapport om undersökningen på eget initiativ OI/5/2012/BEH-
MHZ angående Frontex, EUT C 399, 24.11.2017, s. 2.

2 Tribunalens dom av den 22 mars 2018, Emilio De Capitani mot Europaparlamentet, T-
540/15, ECLI:EU:T:2018:167.



18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att den europeiska 
planeringsterminen, inklusive de landsspecifika rekommendationerna och 
rekommendationerna i den årliga tillväxtöversikten, överensstämmer med de normativa 
delarna av de sociala rättigheterna i stadgan.

19. Europaparlamentet stöder införandet av kraftfulla och konsekventa klausuler om 
grundläggande rättigheter i tillämpningstexterna till förslagen till förordningar om 
inrättande av EU-fonder.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att fatta makroekonomiska 
beslut med vederbörligt beaktande av bedömningar av grundläggande rättigheter som 
grundas på hela det spektrum av medborgerliga, politiska och sociala rättigheter som 
garanteras av de europeiska och internationella instrumenten för 
människorättslagstiftning.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka åtgärder som krävs för 
att Europeiska unionen ska kunna ansluta sig till den europeiska sociala stadgan, och att 
föreslå en tidsram för att uppnå detta mål.

22. Europaparlamentet påminner om att det, på grundval av de befogenheter som fastställs 
i fördragen, i första hand är medlemsstaternas ansvar att tillämpa socialpolitiken, och 
därmed också att göra de sociala bestämmelserna i stadgan verkningsfulla och ge dem 
ett konkret uttryck. Parlamentet upprepar dock sitt förslag om att, i samband med en 
eventuell översyn av fördragen, införliva ett socialt protokoll i dem i syfte att stärka 
grundläggande sociala rättigheter i förhållande till ekonomiska friheter.

23. Europaparlamentet konstaterar att Eurogruppen har en i praktiken avgörande men 
informell roll i den ekonomiska styrningen av euroområdet, och noterar det inflytande 
som dess beslut kan få över politiken utan att det finns lämpliga mekanismer för 
demokratisk ansvarsskyldighet och rättslig kontroll som motvikt. Parlamentet påminner 
gruppens medlemmar om deras övergripande skyldigheter enligt artiklarna 2 och 6 
i EU-fördraget och enligt stadgan.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska centralbanken att till fullo 
efterleva stadgan när de fullgör sina uppgifter enligt Europeiska stabilitetsmekanismen, 
inbegripet mekanismens utlåningsrutiner, i ljuset av domstolens rättspraxis.

25. Europaparlamentet påminner om att unionens agerande på den internationella arenan 
måste vägledas av principerna i artikel 21.1 i EU-fördraget. Parlamentet är övertygat om 
att full respekt för och främjande av stadgans bestämmelser inom EU utgör ett 
riktmärke för bedömning av lagenligheten och trovärdigheten hos unionens agerande 
i dess internationella förbindelser, inbegripet inom ramen för utvidgningsprocessen 
enligt artikel 49 i EU-fördraget.

26. Europaparlamentet noterar domstolens begränsade behörighet på området för den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp), och varnar för eventuella 
inskränkningar av rätten till ett effektivt rättsmedel, som fastställs i stadgan.

27. Europaparlamentet påminner EU:s institutioner om deras skyldigheter på 
människorättsområdet inom stadgans tillämpningsområde, även på det 
handelspolitiska området. Parlamentet uppmanar kommissionen att utföra specifika 
konsekvensbedömningar avseende mänskliga rättigheter innan några 



handelsförhandlingar avslutas genom att hänvisa till FN:s vägledande principer för 
konsekvensbedömningar avseende mänskliga rättigheter inför handels- och 
investeringsavtal.

28. Europaparlamentet påminner om att både fördragen och stadgan hänvisar till skyddet 
av nationella minoriteter och till diskriminering på grund av språk. Parlamentet 
uppmanar EU-institutionerna att vidta konkreta administrativa åtgärder för att 
uppmuntra nationella förvaltningar att finna hållbara lösningar och främja en kultur av 
språklig mångfald i sina medlemsstater, utöver de officiella EU-språken. 

29. 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 unionens anslutning 
till Europakonventionen med positiva lösningar på de invändningar som EU-domstolen 
framförde i sitt yttrande 2/13 av den 18 december 2014. 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 mänskliga rättigheter, nämligen möjligheten att inge ett klagomål till 
Europadomstolen vid en kränkning av mänskliga rättigheter i samband med en EU-
institutions eller en medlemsstats agerande som omfattas av konventionen. Parlamentet 
anser dessutom att Europadomstolens rättspraxis kommer att ge ytterligare underlag för 
nuvarande och framtida EU-åtgärder när det gäller respekten för och främjandet av 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på områdena för medborgerliga fri- 
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, utöver domstolens rättspraxis på detta 
område.

30. Europaparlamentet begär att det övergripande direktivet mot diskriminering1 ska antas 
utan dröjsmål för att ytterligare garantera de grundläggande rättigheterna inom EU 
genom konkret unionslagstiftning.

Stadgan och EU:s byråer

31. Europaparlamentet framhåller vissa EU-byråers potential att stödja medlemsstaterna i 
deras fullgörande av sina skyldigheter enligt stadgan, i och med att de ofta fungerar som 
en operativ länk mellan EU och den nationella nivån. Parlamentet påpekar att denna 
uppgift kan utföras på ett effektivt sätt endast om man utformar fullt utvecklade metoder 
för grundläggande rättigheter inom de byråer som arbetar på området för rättsliga och 
inrikes frågor och/eller de byråer vars verksamhet skulle kunna ha en inverkan på de 
rättigheter och principer som härrör från stadgan, med beaktande av både den interna 
och den externa dimensionen av skyddet och främjandet av grundläggande rättigheter.

32. Europaparlamentet uppmanar berörda EU-byråer att intensifiera arbetet med att 
genomföra jämställdhetsprinciperna i stadgan, bland annat genom att se till att EU:s alla 
institutioner och byråer bedriver en nolltoleranspolitik mot alla former av sexuellt våld 
och fysiska eller psykiska trakasserier. EU:s alla institutioner och byråer uppmanas att 
till fullo genomföra parlamentets resolution av den 26 oktober 2017 om bekämpandet 

1 Kommissionens förslag av den 2 juli 2008 till rådets direktiv om genomförande av 
principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (COM(2008)0426).



av sexuella trakasserier och övergrepp i EU1.

33. Europaparlamentet noterar de differentierade strategier och instrument som de olika 
byråerna har utvecklat för att fullgöra sina skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter, 
vilket har lett till varierande grader av genomförande. Parlamentet betonar att 
samarbetet mellan EU:s byråer och strukturerade dialoger med oberoende 
människorättsexperter behöver främjas, och att man behöver bygga vidare på befintlig 
bästa praxis för att främja en gemensam och förstärkt människorättsram.

34. Europaparlamentet uppmanar de EU-byråer som är verksamma på området för rättsliga 
och inrikes frågor och/eller de byråer vars verksamhet skulle kunna inverka på de 
rättigheter och principer som härrör från stadgan att anta interna strategier för 
grundläggande rättigheter och främja regelbundna utbildningstillfällen för sin personal 
på alla nivåer avseende grundläggande rättigheter och stadgan.

35. Europaparlamentet beklagar att många EU-byråers inrättandeförordningar saknar en 
uttrycklig hänvisning till stadgan. Parlamentet uppmanar medlagstiftarna att där så 
behövs åtgärda denna brist när förordningar eller beslut om inrättande av byråer 
utarbetas eller ses över, och att, med beaktande av varje enskild byrås uppdrag och 
särskilda situation, tillhandahålla ytterligare operativa mekanismer som säkerställer att 
stadgan efterlevs. 

Stöd till medlemsstaternas genomförande av stadgan på nationell nivå

36. Europaparlamentet påminner om att stadgans europeiska och nationella dimensionen är 
oupplösligt förbundna med och kompletterar varandra i säkerställandet av att stadgans 
bestämmelser tillämpas konsekvent inom EU:s övergripande regelverk. 

37. Europaparlamentet framhåller de ihållande kunskapsluckorna angående stadgan, dess 
räckvidd och tillämpning, såväl hos innehavarna av rättigheterna, som drar nytta av dess 
skydd, som hos juridiska experter och människorättsexperter, och beklagar djupt 
avsaknaden av nationella insatser för att komma till rätta med dessa brister.

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka sin verksamhet för att öka 
medvetenheten om stadgan, med fullt deltagande från det civila samhällets 
organisationer, och att främja och finansiera utbildningsmoduler om stadgan för 
nationella domare, rättstillämpare och tjänstemän som också syftar till att förbättra 
kunskaperna om unionens politik och unionsrätten, inbegripet materiell rätt och 
processrätt, användningen av EU:s instrument för rättsligt samarbete, domstolens 
relevanta rättspraxis, juridiskt språkbruk och komparativ rätt. Kommissionen uppmanas 
vidare att förse medlemsstaterna med praktiska riktlinjer som stöd i deras genomförande 
av stadgan på nationell nivå. I detta sammanhang uppmanar parlamentet kommissionen 
att till fullo synliggöra FRA:s nyligen offentliggjorda handbok Applying the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union in law and policymaking at national level 
(tillämpningen av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
i lagstiftning och politik på nationell nivå).

39. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att regelbundet utbyta information och 
erfarenheter om användningen, tillämpningen och tillsynen av stadgan och att integrera 
de exempel på bästa praxis som redan utvecklats på nationell nivå. Parlamentet 

1 EUT C 346, 27.9.2018, s. 192.



uppmuntrar medlemsstaterna att se över sina förfaranderegler om rättslig granskning 
och konsekvensbedömningar av lagförslag ur stadgans perspektiv. Parlamentet 
konstaterar att sådana förfaranden uttryckligen bör hänvisa till stadgan, precis som de 
hänvisar till nationella människorättsinstrument, för att minimera risken att stadgan 
förbises.

40. Europaparlamentet påpekar att kryphålen vid införlivandet och det ordentliga 
genomförandet av unionsrätten i medlemsstaterna kan ha faktiska konsekvenser för 
åtnjutandet av EU:s grundläggande rättigheter. Parlamentet påminner i detta avseende 
om kommissionens roll som fördragens väktare, och om att den därmed är ytterst 
ansvarig för – eller huvudansvarig för – att skydda de grundläggande rättigheterna, om 
så krävs genom överträdelseförfaranden. Parlamentet efterlyser i detta avseende ett mer 
beslutsamt ledarskap för att säkerställa ett korrekt genomförande av EU:s lagstiftning.

På väg mot en mer enhetlig tolkning av stadgan

41. Europaparlamentet är övertygat om att olika tolkningar avseende tillämpningen av 
stadgans bestämmelser i EU:s institutioner, organ och byråer samt i medlemsstaterna 
skadar det mervärde som stadgan tillför, nämligen en uppsättning gemensamma 
miniminormer för skydd som ska tillämpas horisontellt på alla institutionella aktörer 
och all politik och verksamhet med koppling till EU-sfären.

42. Europaparlamentet betonar att införlivandet av stadgan i EU:s primärrätt inte utvidgar 
unionens befogenheter, och sker med respekt för subsidiaritetsprincipen så som den 
definieras i artikel 51 i stadgan. Det skapar emellertid nya ansvarsområden för 
beslutsfattande och verkställande institutioner samt för medlemsstaterna när de 
genomför EU-lagstiftningen på nationell nivå, och bestämmelserna i stadgan har 
därmed blivit direkt verkställbara av europeiska och nationella domstolar.

43. Europaparlamentet uppmuntrar EU:s institutioner och medlemsstater att möjliggöra en 
mer okomplicerad tillämpning av stadgan som helhet.

44. Europaparlamentet beklagar att Polen och Förenade kungariket hittills inte har beslutat 
sig för att dra sig ur protokoll 30 till fördragen.

o

o     o

45. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.


