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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over den nye holdning, Kommissionen indtager, for så vidt angår 
overholdelsen af de grundlæggende rettigheder, som udgør et ideelt udgangspunkt for 
initiativer med henblik på at sikre, at EU's grundlæggende rettigheder er bedre beskyttet 
og mere synlige;

2. håber, at der kan findes frem til specifikke praktiske måder at gennemføre de nævnte 
metoder på, hvormed Kommissionen agter at gennemføre EU's charter om 
grundlæggende rettigheder i sine lovforslag;

3. mener, at Kommissionens interesse i at beskytte de grundlæggende rettigheder på 
ethvert stadium i lovgivningsproceduren bør modtages med glæde; understreger 
imidlertid, at det er nødvendigt, at Europa-Parlamentet - som et demokratisk organ par 
excellence - i højere grad er inddraget i proceduren med henblik på at efterprøve, om 
lovforslag er i overensstemmelse med de i charteret fastlagte rettigheder;

4. opfordrer Kommissionen til at fastlægge en særlig alarmprocedure med henblik på at 
beskytte de grundlæggende rettigheder, i forbindelse med hvilken Europa-Parlamentet 
skal spille en betydningsfuld rolle;

5. mener, at Europa-Parlamentets udvalg bør være inddraget i større omfang i at føre tilsyn 
med lovforslagenes overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder, og foreslår 
herunder, at Europa-Parlamentets forretningsorden bør ændres med henblik på:

- at muliggøre, at udvalget med ansvar for at beskytte de grundlæggende rettigheder 
kan vurdere indvirkningen af alle Kommissionens lovforslag, som kan have 
indflydelse på de i charteret fastlagte rettigheder;

- at sikre, at når Europa-Parlamentet eller et af dets udvalg under en 
lovgivningsprocedure rejser et spørgsmål vedrørende beskyttelse af de 
grundlæggende rettigheder, kan det pågældende spørgsmål henvises til det 
kompetente udvalg med henblik på efterprøvning, således at den nødvendige 
samordning kan finde sted;

6. understreger, at selv om der findes generelle konsultationsprocedurer, bør uafhængige 
eksterne organer og organisationer, som specifikt beskæftiger sig med spørgsmål 
vedrørende de grundlæggende rettigheder, inddrages i større omfang; opfordrer med 
henblik herpå Kommissionen til at fastlægge en særlig ordning med henblik på at høre 
disse organer og organisationer under proceduren vedrørende udarbejdelse af lovforslag, 
som har indvirkning på de grundlæggende rettigheder;

7. mener, at det bør være muligt for det kommende EU-Agentur om Menneskerettigheder 
på eget initiativ eller efter anmodning fra de berørte institutioner at blive inddraget 
gennem udstedelse af udtalelser og/eller henstillinger vedrørende spørgsmål om de 
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grundlæggende rettigheder, der rejses, når et lovforslag er ved at blive udarbejdet eller i 
løbet af en bestemt lovgivningsprocedure;

8. understreger, at systematisk intern kontrol for at sikre, at de grundlæggende rettigheder 
overholdes, når lovgivningsforslag er ved at blive udarbejdet, bør være emne for en 
forklarende rapport, som belyser retsgrundlaget for overholdelsen af disse rettigheder;

9. understreger betydningen af at fastlægge passende kommunikationsmetoder over for 
befolkningen og orientering af offentligheden og EU-institutionerne vedrørende den 
interne kontrol af overholdelsen af de grundlæggende rettigheder, bl.a. ved at udarbejde 
regelmæssige rapporter om emnet.


