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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 i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att byråns tillkomst inte nödvändigtvis avhänger vad som 
händer med fördraget om upprättande av en konstitution för Europa eftersom EU:s stadga 
om de grundläggande rättigheterna redan är ett faktum, och gällande fördrag utgör 
tillräcklig rättslig grund för att byrån inrättas i syfte att främja stadgans mål.

2. Europaparlamentet påpekar att den pågående integrationsprocessen, varigenom 
gemenskapens nuvarande pelarsystem kommer att avskaffas, gör det än viktigare att de 
grundläggande rättigheterna skyddas på EU-nivå, för att se till att EU själv, under 
utformningen av dess politik, inte kränker dessa rättigheter. Parlamentet anser att det 
därför krävs kontinuerlig övervakning av arbetet vid EU:s institutioner.

3. Europaparlamentet anser att de internationella, europeiska och nationella rättsinstrument 
som redan finns till förfogande räcker för att skydda de grundläggande rättigheterna inom 
EU, och påpekar att kommissionen som ett led i det normala beslutsfattandeförfarandet 
redan granskar alla lagstiftningsförslag, och alla förslag till rättsinstrument, för att se om 
de överensstämmer med stadgan om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet 
konstaterar dock att det vore möjligt att ytterligare förbättra standarden inom EU som 
helhet om kunskaper och erfarenheter delades i större grad.

4. Europaparlamentet understryker att det på intet sätt handlar om att förbereda marken för 
något som liknar en EU-domstol för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet inser att 
behandlingen av enskilda fall av kränkningar av mänskliga rättigheter är något helt annat 
än övervakningen av ett politiskt system, eller dess rättsliga instrument, som eventuellt 
brister i uppfyllandet av vedertagna normer för de mänskliga rättigheterna.

5. Europaparlamentet stöder tanken på en byrå för mänskliga rättigheter, vilket det betraktar 
som ett typexempel på en icke-juridisk lösning, under förutsättning att byrån skapar ett 
mervärde på EU-nivå. Parlamentet anser därför att byråns främsta uppgift bör vara att se 
till att EU:s lagstiftning och politik överensstämmer med normerna för de grundläggande 
rättigheterna, främja nyttan av och effektiviteten hos de arbete som medlemsstaterna, icke-
statliga organisationer och andra aktörer på detta område redan bedriver, samt genomföra 
EU-täckande, horisontella undersökningar som syftar till att belysa specifika brister när 
det gäller efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna.

6. Europaparlamentet understryker att byrån bör fungera som ett internt instrument för att 
främja grundläggande rättigheter inom  EU, inte i världen i övrigt. Parlamentet förväntar 
sig att byrån engagerar sig aktivt för att samla in uppgifter som ger den utrymme att stå på 
egna ben och dra nytta av egna informationskällor för att fullgöra sina uppgifter.

7. Europaparlamentet inser att byrån för mänskliga rättigheter skulle inta en särställning 
bland de olika gemenskapsorganen och att den bör betraktas som helt och hållet 
oberoende och stå över all kritik. Parlamentet anser att byråns legitimitet skulle stärkas om 
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dess styrande organ utsågs av Europaparlamentet.

8. Europaparlamentet anser att byråns styrelse bör utgöras av oberoende experter från 
samtliga medlemsstater, inbegripet tidigare författningsdomare. Parlamentet menar att det 
enda sättet att säkra en neutral och opartisk styrelsens är att se till att dess medlemmar inte 
kan fråntas sitt ämbete under pågående mandatperiod.

9. Europaparlamentet understryker betydelsen av att permanenta kanaler formellt upprättas 
mellan byrån och Europarådet. Parlamentet inser att EU måste ingå en överenskommelse 
med Europarådet på byråns vägnar i enlighet med artikel 300 i EG-fördraget, i syfte att 
etablera ett nära samarbete mellan de båda parterna.
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