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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om overholdelse af chartret om grundlæggende rettigheder i Kommissionens 
lovgivningsforslag: fremgangsmåde for en systematisk og stringent kontrol
(2005/2169(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om overholdelse af chartret om 
grundlæggende rettigheder i Kommissionens lovgivningsforslag (KOM(2005)0172),

– der henviser til artikel 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder1, som 
blev proklameret i Nice den 7. december 2000, 

– der henviser til forfatningstraktaten, der blev underskrevet den 29. oktober 2004 i Rom, 
og som omfatter bestemmelserne i chartret om grundlæggende rettigheder og dermed 
giver dem en juridisk bindende karakter,

– der henviser til sin beslutning af 20. april 2004 om meddelelse fra Kommissionen om 
artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union: Respekt for og fremme af de værdier, 
som EU bygger på2,

– der henviser til sin beslutning af 26. maj 2005 om forslag til fremme og beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder: de nationale og europæiske institutioners rolle, herunder 
agenturet for grundlæggende rettigheder3,

– der henviser til årsberetningen om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den 
Europæiske Union, udarbejdet af EU-netværket af uafhængige eksperter,

– der henviser til forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder (KOM(2005)0280) og forslag til Rådets 
afgørelse om bemyndigelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder til at udføre opgaver på de områder, der er nævnt i Afsnit VI i traktaten om 
Den Europæiske Union (KOM(2005)0280),

– der henviser til José Manuel Barrosos tale i sin egenskab af indstillet formand for 
Europa-Kommissionen på Europa-Parlamentets plenarmøde den 17. november 2004,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45, 34 og 91,

  
1 EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
2 EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 408.
3 EUT C 117 E af 18.5.2006, s. 242.
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– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A6-0000/2006),

A. der henviser til, at EU bygger på principperne om frihed, demokrati og respekt for 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet, 
og at disse principper er fælles for alle medlemsstater (EU-traktatens artikel 6),

B. der henviser til, at Parlamentet som EU-borgernes direkte valgte repræsentation har et 
fremtrædende ansvar for at gennemføre disse principper,

C. der henviser til, at en fremgangsmåde, der skal undersøge, om alle lovgivningsforslag er 
forenelige med chartret om grundlæggende rettigheder, er en af konsekvenserne af, at 
Parlamentet, Rådet og Kommissionen samt alle medlemsstaterne har anerkendt chartret, 
og af den højtidelige offentliggørelse af chartret for EU-borgerne den 7. december 2000 
i Nice,

D. der henviser til, at chartret om grundlæggende rettigheder blev optaget i traktaten om en 
forfatning for Europa med alle medlemsstaters samtykke, at det under 
ratificeringsprocessen i hele den europæiske offentlighed, selv i Frankrig og 
Nederlandene, ikke blev anfægtet og dermed må betragtes som et udtryk for den dybeste 
og mest omfattende europæiske konsensus,

E. der henviser til, at der må lægges meget større vægt på systematikken, grundigheden, 
objektiviteten, åbenheden og gennemsigtigheden i denne fremgangsmåde, eftersom 
chartret om grundlæggende rettigheder indtil nu desværre ikke har opnået retsgyldighed,

F. der henviser til, at Kommissionens forslag om at uddybe og forbedre offentlighedens 
kendskab til fremgangsmåden, der har været anvendt siden 2001, udgør et tydeligt 
fremskridt i Kommissionens mål om at udfolde en virkelig kultur for grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union,

G. der henviser til, at den foreslåede fremgangsmåde er for intern, at kriterierne er for 
restriktive, at Europa-Parlamentets rolle er utilstrækkelig, og at der stadig tages for lidt 
hensyn til forslagene om at integrere medlemsstaternes parlamenter, f.eks. forslaget fra 
det britiske Overhus1 og den nødvendige konstante dialog mellem EU-institutionerne og 
konsultationen af uafhængige organisationer for at styrke objektiviteten,

H. der henviser til, at en virkelig kultur for grundlæggende rettigheder i EU kræver, at der 
udvikles et samlet system til kontrol af de grundlæggende rettigheder, som omfatter 
Rådet og beslutninger angående regeringssamarbejde,

I. der henviser til, at hændelser som CIA-fængslinger og bortførelser, flere regeringers 
langsomme opklaring og manglende samarbejde eller videregivelse af 
passagerlisteoplysninger uden hjemmel kan ryste borgernes tillid til, at EU-

  
1 House of Lords, European Union Committee, 16. rapport fra mødeperioden 2005-06 om "Human Rights 
Proofing EU Legislation", 29. november 2005, punkt 149.
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institutionerne kan og vil beskytte de grundlæggende rettigheder og retsforfølge 
overtrædelser,

1. gør opmærksom på den historiske opgave, det er også at skabe redskaber til frihed i 
"processen hen imod en stadig snævrere union" (EU-traktatens artikel 1) foruden at 
udvikle redskaber til sikkerhed og retfærdighed, økonomiske og sociale fremskridt;

2. understreger nødvendigheden af at overvinde krisen i forfatningsprocessen, fastholde 
forfatningens vigtigste resultater og anerkende, at chartret om grundlæggende 
rettigheder har retsgyldighed;

3. bifalder Kommissionens forslag om at uddybe og forbedre synligheden af 
fremgangsmåden til overholdelse af de grundlæggende rettigheder i dens 
lovgivningsforslag og ser deri det første positive resultat af de ambitiøse 
foranstaltninger, som kommissionsformand José Manuel Barroso fremlagde i 
Parlamentet den 17. november 2004, og som skulle beskytte de grundlæggende 
rettigheder, og af den arbejdsgruppe, han nedsatte til formålet;

4. understreger, at den "systematiske" kontrol, som Kommissionen har foreslået, gør det 
ubetinget nødvendigt, at praktisk talt alle lovgivningsforslag prøves grundigt, og at 
resultatet begrundes;

5. opfordrer Kommissionen til i konsekvensanalysen at overveje sin beslutning om at 
indordne overvejelserne om de grundlæggende rettigheder i de tre eksisterende 
kategorier, nemlig økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger, og oprette en 
specifik kategori for "virkninger på de grundlæggende rettigheder", da det er den eneste 
måde, hvorpå man kan sikre, at der tages hensyn til alle aspekter af de grundlæggende 
rettigheder;

6. understreger Kommissionens ret til under hele lovgivningsproceduren at trække sit 
forslag tilbage inden Rådets vedtagelse, når der er tale om ændringer, hvor en 
grundlæggende rettighed overtrædes;

7. tilbageviser Kommissionens forbehold om at rejse annullationssøgsmål efter politisk 
kontrol af det enkelte tilfælde og betoner eftertrykkeligt, at forsvaret af de 
grundlæggende rettigheder og frihedsrettighederne har ubetinget forrang for enhver 
politisk overvejelse;

8. anser det for nødvendigt at udvide fremgangsmåden med hensyntagen til chartret om 
grundlæggende rettigheder både til den samlede lovgivningsfremgangsmåde og 
komitologien, styrke Parlamentets stilling, præcisere den rolle, det nye Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder har, og i højere grad gøre brug af dets støtte;

9. har desuden til hensigt at ændre forretningsordenens artikel 34 for at overdrage 
kontrollen af virkningerne af lovgivningsforslag, foranstaltninger og forskrifter med 
relevans for de grundlæggende rettigheder til Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
ændre artikel 91 og 115 således, at Parlamentets beslutninger også kan gælde forhold i 



(Ekstern oversættelse) 

PE 378.675v01-00 6/6 PR\630865DA.doc

DA

medlemsstaterne, så Parlamentet dermed i god tid påtager sig sit ansvar inden for 
rammen af EU-traktatens artikel 6 og 7;

10. opfordrer Rådet til også at styrke den systematiske kontrol af de grundlæggende 
rettigheder inden for regeringssamarbejdet, at offentliggøre resultaterne og sikre sig 
støtte fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder;

11. anmoder medlemsstaternes parlamenter om, navnlig hvad angår politisamarbejde og 
retligt samarbejde samt den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, at undersøge, om alle 
beslutninger og foranstaltninger er forenelige med chartret om grundlæggende 
rettigheder, så de grundlæggende rettigheders udelelighed sikres, og at der i alle EU's 
politikker finder en systematisk og grundig kontrol af de grundlæggende rettigheder 
sted;

12. opfordrer Rådet og Kommissionen til, jf. EU-traktatens artikel 4 og EF-traktatens artikel 
200 og 212, at fremlægge en årsberetning om EU's politik for grundlæggende 
rettigheder og deltage i en systematisk, åben og permanent dialog om overholdelsen af 
de grundlæggende rettigheder i EU;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes, tiltrædelseslandenes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter.


