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Det föreliggande meddelandet från kommissionen syftar främst till att förtydliga och starkare 
förankra ett förfarande som varit det sedvanliga förfarandet sedan 2001, nämligen att 
kontrollera att rättsakter är förenliga med Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Det rör sig här alltså egentligen inte om något nytt utan om att ytterligare 
synliggöra resultaten från kommissionens kontroll av de grundläggande rättigheterna för 
övriga institutioner och för allmänheten.

Denna kontroll, som skall vara av ”systematisk och strikt” karaktär, begrepp som behöver 
förklaras, skall genomföras i två etapper: i konsekvensanalysen (impact assessment), som 
innehåller en så fullständig och exakt översikt som möjligt av de olika effekterna på 
individuella rättigheter och i motiveringen, som för vissa lagstiftningsförslag skall omfatta ett 
avsnitt där de rättsliga grunderna till respekten för de grundläggande rättigheterna förklaras.

Föredraganden välkomnar kommissionens initiativ som går i rätt riktning, men vill hänvisa till 
några aspekter av det valda förfarandet som kritiskt bör granskas.

Föredragandens ståndpunkt

Den första kommentaren gäller den roll som tillkommer kommissionen vid kontrollen av 
respekten för de i stadgan förankrade grundläggande rättigheterna. Dessutom kan konstateras 
att det förfarande som kommissionen avser för detta syfte förvisso kan vara lämpligt och 
ändamålsenligt, men ändock är ett ensidigt förfarande av rent intern karaktär. Eller som det 
brittiska överhuset konstaterade i sin 16:e sammanträdesrapport 2005–2006: ”hur förträffliga 
interna förfaranden än må vara [...] menar att oberoende expertis utanför förvaltningen kan 
behövas för att informera, och där så behövs, utöva en kontrollerande funktion över aktörerna 
under lagstiftningsförfarandet”1.

Föredraganden anser att detta är en övertygande ståndpunkt och att man därför bör eftersträva 
att Europaparlamentet, liksom den framtida byrån för grundläggande rättigheter, får en 
starkare roll. För Europaparlamentet skulle detta rent konkret innebära en anpassning av och 
ett fastställande i artikel 34 i arbetsordningen, i likhet med vad som redan gjorts för 
budgetutskottet i samband med de budgetmässiga konsekvenserna och utskottet för rättsliga 
frågor med anledning av den rättsliga grunden, om hur nya åtgärder eller föreskrifter med 
eventuella följder för de medborgerliga rättigheterna kan få konsekvenser för de 
grundläggande rättigheterna. Den skulle då kunna inhämta stöd från den nya byrån för 
grundläggande rättigheter. Denna nämns förvisso i kommissionens förslag, men vilken roll 
den skall ha förblir i stort oklart. Enligt föredraganden bör denna punkt preciseras.

En möjlighet som också bör övervägas, t.ex. genom att en arbetsgrupp inrättas för detta syfte, 
är att de nationella parlamenten involveras i förfarandet för kontrollen av förenligheten med 
stadgan. Dessutom fastställer det brittiska överhuset följande i den ovan nämnda rapporten: 
”större engagemang från Europaparlamentet och nationella parlament skulle räcka långt för 
att ta itu med det demokratiska underskott som upplevs i de mekanismer som förordas i 
meddelandet”2.

Den andra kommentaren gäller de kriterier som skall tillämpas för beslutet om kontroll skall 
ske av huruvida ett lagstiftningsförslag är förenligt med stadgan. Föredraganden anser att 

  
1 Brittiska överhuset, EU-utskottet, 16:e sammanträdesrapporten 2005–2006, ”Human Rights Proofing EU 
Legislation”, 29.11.2005, stycke 149.
2 Brittiska överhuset, i anförda arbete, nr 110.
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förslaget är ganska oprecist på den punkten. Hittills har det varit avgörande för att ett skäl i 
ingressen ”om att stadgan respekteras” skall infogas om de ifrågavarande 
lagstiftningsförslagen eller rättsakterna ”har en specifik koppling till de grundläggande 
rättigheterna”. Nu skall två kriterier vara avgörande för ett ”ingresskäl rörande stadgan”: dels 
när det handlar om ett lagstiftningsförslag som medför en ”begränsning av en grundläggande 
rättighet” för vilken giltiga motiv skall anges, och dels när lagstiftningsförslaget avser ”att 
genomföra eller främja en särskild grundläggande rättighet”1.

Föredraganden anser däremot att alla lagstiftningsförslag bör omfattas av en grundlig 
kontroll. Kommissionen bör alltså i varje enskilt fall motivera varför den anser att dess förslag 
är förenligt med de grundläggande rättigheterna. Enligt föredraganden är detta det minsta man 
kan begära av en ”systematisk” kontroll. Denna kontroll bör dessutom utföras hela 
lagstiftningsförfarandet igenom och ske inom ramen för kommittéförfarandet. Det är som 
kommissionen själv tillstår så att ”problem som berör grundläggande rättigheter ibland inte 
uppstår förrän [...] i samband med de detaljerade genomförandebestämmelserna”2. Problem 
kan dock även uppstå i samband med ändringsförslag som utarbetas för kommissionens 
ursprungliga förslag. Även här ställer sig föredraganden helt bakom det brittiska överhusets 
bedömning: ”Kommissionens rätt att väcka talan om ogiltigförklaring är i många avseenden 
en sista utväg, och processen kan kompliceras av politiska och förfarandemässiga 
överväganden”. Därför vore det önskvärt att kommissionen under lagstiftningsförfarandet 
avvisar varje ändringsförslag som kan medföra att en grundläggande rättighet kränks. Om 
kommissionen gör en sådan invändning under lagstiftningsförfarandet i Europaparlamentet 
anser föredraganden att detta åtminstone bör leda till att utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter behandlar frågan. Kommissionen bör dock i nödfall även förbehålla sig rätten att 
dra tillbaka sitt förslag innan rådet antar det. Dessutom skall nämnas att kommissionen i 
punkt 29 i sitt förslag tillkännager att den förbehåller sig rätten att efter ”en politisk prövning 
från fall till fall” väcka talan om ogiltigförklaring på grund av att de grundläggande 
rättigheterna kränks. I ett sådant fall bör rättsliga överväganden ha företräde framför politiska, 
eftersom detta tillhör grunderna för rättssäkerheten och därmed rättsstaten.

En tredje och sista avslutande kommentar avser kommissionens beslut att vid 
konsekvensanalysen inte skapa någon separat kategori för de grundläggande rättigheterna. 
Kommissionen har i stället föredragit att inordna överväganden som gäller de grundläggande 
rättigheterna i de befintliga kategorierna ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter. 
Föredraganden motsätter sig bestämt att kommissionen avser göra på detta sätt. 
Kommissionen argumenterar att ”stadgans olika grundläggande rättigheter är av olika art och 
skär igenom alla sektorer”. Just detta argument talar dock enligt föredraganden för skapandet 
av en separat kategori med vars hjälp man främst kan förhindra att vissa rättigheter som inte 
låter sig inordnas i en av de tre nämnda kategorierna inte beaktas. Att skapa en egen kategori 
skulle dessutom bättre ”synliggöra” kommissionens ansträngningar att värna om de 
grundläggande rättigheterna, vilket tillhör ett av kommissionens uttryckliga mål.3

  
1 KOM(2005)0172, punkt 22.
2 KOM(2005)0172, punkt 14.
3 KOM(2005)0172, punkt 31.
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Föredraganden förordar att de nämnda punkterna tas i beaktande när den allmänna 
utvärderingen av den interna kontrollen 2007 läggs fram för den grupp av 
kommissionsledamöter som ansvarar för ”Grundläggande rättigheter, kamp mot 
diskriminering och jämställdhet” som avses i detta meddelande.

Främjande av en kultur för hänsyn till de grundläggande rättigheterna

I dagsläget finns inget förvarningssystem som skulle göra det möjligt att systematiskt 
konstatera en risk för att en medlemsstat entydigt kränker principerna enligt artikel 6.1 i 
EU-fördraget. Enligt artikel 7.1 i EU-fördraget kan dock rådet ”på motiverat förslag från en 
tredjedel av medlemsstaterna, från Europaparlamentet eller från kommissionen” slå fast att en 
sådan risk föreligger och därigenom också anmoda oberoende personer att lägga fram en 
rapport om situationen i den berörda medlemsstaten. Det finns dock ingen hänvisning till på 
vilka grunder sådana förslag kan läggas fram. I fördraget föreskrivs med andra ord ett 
förfarande som gör det möjligt att reagera på en fara men inget förfarande som gör det möjligt 
att i tid identifiera faran eller att möta faran redan då den uppstår. Enligt föredraganden rör det 
sig om en lucka som måste täppas till. Genom Europaparlamentets rätt att ta initiativ till ett 
förfarande i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget har också parlamentet ett oundvikligt, 
självständigt ansvar för att inrätta ett lämpligt förvarningssystem. Eftersom även en tredjedel 
av medlemsstaterna och kommissionen enligt artikel 7.1 har rätt att lägga fram förslag bör ett 
sådant förvarningssystem kunna inrättas i nära samarbete och genom ömsesidigt samförstånd. 
Om man verkligen vill främja en ”kultur för hänsyn till de grundläggande rättigheterna” som 
kommissionen fastställer i sitt meddelande måste man rusta sig på det sätt som behövs för att 
inte tvivel skall uppstå om trovärdigheten i sådana förklaringar.

Föredraganden skulle här vilja ta upp ytterligare två aspekter, vilka bör finnas med i 
kommissionens fortsatta funderingar. Stadgan om de grundläggande rättigheterna utgår på 
området för grundläggande sociala rättigheter tydligt från Europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna. Beaktandet av dessa ”nya” grundläggande sociala rättigheter, vilka 
utgör stadgans egentliga historiska ”mervärde”, måste därför uppmärksammas särskilt. Mot 
bakgrund av att nya medlemsstater anslutit sig och de pågående 
medlemsskapsförhandlingarna höjs allt fler röster för ett övervakningsförfarande, så att det 
kan garanteras att reformerna fortsätter i de nya medlemsstaterna. I detta sammanhang spelar 
beaktande av de grundläggande rättigheterna en central roll. Man bör överväga att låta den 
kommande byrån för grundläggande rättigheter bli delaktig i ett sådant eventuellt 
övervakningsförfarande.

För att främja en ”kultur för hänsyn till de grundläggande rättigheterna” bör man också ställa 
frågan om man i tillräcklig utsträckning har utnyttjat det arbete som utförs av nätverket av 
oberoende experter på området mänskliga rättigheter, som nu sedan mer än tre år tillbaka 
utarbetar en årlig rapport om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU på grundval 
av en systematisk analys av hur artiklarna i stadgan följs. Man bör också fråga sig om denna 
rapport, utöver de rättsliga aspekterna, inte även borde ligga till grund för en ”politisk” 
bedömning och för hur Europaparlamentet skall agera mot de överträdelser som fastställs i 
denna rapport. Med direkt valda företrädare för EU:s medborgare har Europaparlamentet 
rollen som de grundläggande rättigheternas väktare och bör beakta denna uppgift i större 
utsträckning, så att Europaparlamentet är ”helt opartiskt i sin roll som försvarare av 
gemensamma principer, grundläggande värden och grundläggande rättigheter och fullgöra 
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den på ett försiktigt, ansvarsfullt och rättvist sätt.”1. Eftersom behörigheten för utarbetandet av 
en årsrapport i framtiden överförs till byrån för grundläggande rättigheter vore det 
meningsfullt att redan nu överväga hur konkret nytta kan dras av denna rapport.

Europaparlamentet skulle i sin tur kunna överväga en ändring av artiklarna 91 och 115 i 
arbetsordningen för att skapa möjlighet för att resolutioner som läggs fram för plenum även 
avser situationen i medlemsstaterna. Eftersom det i allmänhet handlar om brådskande 
resolutioner bör möjlighet ges till kommissionen och rådet att avge ett första svar. Detta skulle 
bidra till större trovärdighet eftersom det framstår som allt tydligare att den inre och yttre 
dimensionen av de mänskliga rättigheterna är svåra att hålla isär.

Med tanke på en kontinuerlig ”övervakning” inställer sig även frågan med vilka medel man 
lämpligast kan uppnå en verklig samordningsvinst mellan EU och i synnerhet 
Europaparlamentet och andra internationella organisationer som arbetar för mänskliga 
rättigheter. Mot bakgrund av de erfarenheter och kunskaper som Europarådet tillägnat sig på 
området vore det önskvärt att ingå avtal enligt artikel 300 i EG-fördraget och artiklarna 24 och 
38 i EU-fördraget för att främja samarbetet och informationsutbytet som väsentliga 
förutsättningar för inrättandet av en effektiv och väl fungerande byrå för grundläggande 
rättigheter.

  
1 Se Europaparlamentets resolution av den 20 april 2004 om kommissionens meddelande om artikel 7 i fördraget 
om Europeiska unionen – Att respektera och främja unionens värden (KOM(2003)0606 – C5-0594/2003 –
2003/0249(INI).


