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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om hur respekten för stadgan om de grundläggande rättigheterna skall upprätthållas i 
kommissionens lagstiftningsförslag: Metoder för en systematisk och strikt kontroll
(2005/2169(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande om hur respekten för stadgan om de 
grundläggande rättigheterna skall upprätthållas i kommissionens lagstiftningsförslag
(KOM(2005)0172),

– med beaktande av artiklarna 6 och 7 i EU-fördraget,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna1 som 
antogs i Nice den 7 december 2000,

– med beaktande av det konstitutionella fördraget som undertecknades i Rom den 
29 oktober 2004, och som genomför stadgan om de grundläggande rättigheterna, vilket 
gör dem en rättsligt bindande,

– med beaktande av sin resolution av den 20 april 2004 om kommissionens meddelande om 
artikel 7 i Fördraget om Europeiska unionen - att respektera och främja unionens värden2,

– med beaktande av sin resolution av den 26 maj 2005 om främjande och skydd av 
grundläggande rättigheter: rollen för nationella institutioner och EU-institutioner, 
inklusive byrån för de grundläggande rättigheterna3,

– med beaktande av årsrapporten för 2005 om situationen för de grundläggande 
rättigheterna i Europeiska unionen, som utarbetats av EU:s nätverk av oberoende experter,

– med beaktande av förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens 
byrå för grundläggande rättigheter (KOM(2005)0280) och förslaget till rådets beslut om 
att ge Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter rätt att bedriva verksamhet 
på de områden som avses i avdelning VI av Fördraget om Europeiska unionen
(KOM(2005)0280),

– med beaktande av det tal som José Manuel Barrosos höll i egenskap av Europeiska 
kommissionens ordförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde den 
17 november 2004,

– med beaktande av artiklarna 45, 34 och 91 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för konstitutionella frågor
(A6-.../2006), och av följande skäl:

  
1 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 EUT C 104 E, 30.4.2004, s. 408.
3 EUT C 117 E, 18.5.2006, s. 242.
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A. Unionen bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga 
rättigheterna och för de grundläggande friheterna samt på rättsstatsprincipen, vilka 
principer är gemensamma för medlemsstaterna (artikel 6 i EU-fördraget).

B. Parlamentet är unionsmedborgarnas direktvalda företrädare, och har därmed ett 
framträdande ansvar när det gäller genomförandet av dessa principer.

C. Ett förfarande för att pröva huruvida kommissionens lagstiftningsförslag är förenliga med 
stadgan om de grundläggande rättigheterna behövs med tanke på att parlamentet, rådet 
och kommissionen samt alla medlemsstater har antagit stadgan, och med tanke på att detta
högtidligt förkunnades inför unionsmedborgarna i Nice den 7 december 2000.

D. Stadgan om de grundläggande rättigheterna införlivades i Fördraget om en konstitution för 
Europa efter samtliga medlemsstaters samtycke. Därmed är stadgan oomstridd och 
ratificerad av allmänheten i nästan hela Europeiska unionen, med undantag för Frankrike 
och Nederländerna, och kan anses vara ett uttryck för en mycket djup och omfattande 
enighet i Europa.

E. Med tanke på att stadgan för de grundläggande rättigheterna tyvärr inte är rättsligt 
bindande ännu bör man i ännu högre grad se till att förfarandet genomförs under
systematiska, noggranna, objektiva och öppna former.

F. Kommissionens förslag om att stärka och förbättra allmänhetens kunskaper om detta 
förfarande som tillämpas sedan 2001, har inneburit ett tydligt framsteg när det gäller 
utvecklandet av en kultur för att värna de grundläggande rättigheterna i 
Europeiska unionen. 

G. Det föreslagna förfarandet är för introvert, kriterierna är för restriktiva, 
Europaparlamentets roll är otillräcklig och förslagen om integrering av medlemsstaternas 
parlament, såsom det brittiska House of Lords1, har inte beaktats, vilket även är fallet 
rörande den välbehövliga, kontinuerliga dialogen mellan gemenskapsinstitutionerna och 
samarbetet med oberoende organisationer för att stärka objektiviteten.

H. För att uppnå en äkta kultur för att värna de grundläggande rättigheterna inom EU krävs 
ett gemensamt system för övervakningen av de grundläggande rättigheterna, vilket bör 
inbegripa rådet och omfatta resolutioner om mellanstatlig verksamhet.

I. Frågetecknen kring exempelvis CIA:s fängelser och kidnappningar, långsamma 
uppklaranden och bristfälligt samarbete från flera regeringars sida, samt spridning av 
passageraruppgifter utan någon rättslig grund bidrar endast till att skada medborgarnas 
förtroende för gemenskapsinstitutionernas förmåga och vilja att värna de grundläggande 
rättigheterna och bestraffa kränkningar av dessa. 

1. Europaparlamentet påpekar att den historiska uppgift som det innebär att skapa ”en allt 
fastare sammanslutning” (artikel 1 i EU-fördraget) innebär att man måste utarbeta inte 
bara frihetsinstrument utan även säkerhetsinstrument och rättigheter samt skapa 

  
1 House of Lords, EU-utskottet, 16:e rapporten från sammanträdesperioden 2005-06, ”Human Rights Proofing 
EU Legislation”, den 29 november 2005, punkt 149.
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ekonomisk och social utveckling.

2. Europaparlamentet betonar att man måste ta sig genom den konstitutionella krisen, bevara 
de viktigaste framstegen som man lyckats införa i konstitutionen och göra stadgan om de 
grundläggande rättigheterna otvetydigt rättsligt bindande.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att stärka och förbättra insynen 
i förfarandet för att se till att kommissionens lagstiftningsförslag respekterar de 
grundläggande rättigheterna. Parlamentet anser att detta är det första positiva resultatet av 
de planerade åtgärderna för skyddet av de grundläggande rättigheterna, som 
kommissionens ordförande José Manuel Barroso redogjorde för inför parlamentet den 
17 november 2004, och den arbetsgrupp som inrättats för detta ändamål.

4. Europaparlamentet betonar att den ”systematiska” kontroll som kommissionen föreslagit
innebär att varje lagstiftningsförslag måste kontrolleras ingående, och att resultatet måste 
motiveras.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga sitt beslut om att i 
konsekvensanalysen dela upp sina skäl om de grundläggande rättigheterna i de tre 
befintliga kategorierna - ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter - och att skapa en 
särskild kategori för ”konsekvenser för de grundläggande rättigheterna”, eftersom det är 
det enda sättet att se till att samtliga aspekter av de grundläggande rättigheterna beaktas.

6. Europaparlamentet betonar att kommissionen har rätt att när som helst under 
lagstiftningsförfarandet dra tillbaka sitt förslag innan det antas av rådet, om det skulle ha 
gjorts ändringar som innebär att de grundläggande rättigheterna kränks.

7. Europaparlamentet tillbakavisar kommissionens förbehåll i fråga om att väcka talan om 
ogiltighetsförklaring efter en ”politisk prövning från fall till fall”, och betonar att skyddet 
av de grundläggande rättigheterna och friheterna alltid måste ha prioritet framför alla 
politiska överväganden.

8. Europaparlamentet anser att förfarandet rörande respekt för stadgan om de grundläggande 
rättigheterna måste utökas så att det omfattar hela lagstiftningsförfarandet inklusive
kommittéförfarandet. Dessutom måste man stärka parlamentets ställning, man måste 
fastställa vilken roll den nya byrån för de grundläggande rättigheterna skall ha, och man 
måste se till att utöka stödet för denna byrå.

9. Europaparlamentet vill därför ändra artikel 34 i arbetsordningen, för att på så sätt ge 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i uppgift 
att kontrollera effekterna av lagstiftningsförslag, åtgärder och bestämmelser som berör de 
grundläggande rättigheterna. Parlamentet vill även ändra artiklarna 91 och 115 så att 
parlamentets resolutioner även skall kunna handla om frågor som rör medlemsstaterna, så 
att parlamentet så snabbt som möjligt kan uppfylla sin skyldighet i enlighet med 
artiklarna 6 och 7 i EU-fördraget.

10. Europaparlamentet uppmanar rådet att stärka den systematiska kontrollen av att de 
grundläggande rättigheterna respekteras även i samband med det mellanstatliga 
samarbetet, och informera om resultatet av dessa kontroller. Parlamentet uppmanar även 



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

SV

rådet att säkerställa stödet för byrån för de grundläggande rättigheterna.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas parlament att, framför allt när det gäller 
polissamarbete och rättsligt samarbete samt den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, kontrollera att samtliga beslut och åtgärder respekterar stadgan, så att 
man tydliggör de grundläggande rättigheternas odelbarhet och säkerställer en systematisk 
och ingående kontroll av respekten för de grundläggande rättigheterna.

12. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att i enlighet med artikel 4 i 
EU-fördraget och artiklarna 200 och 212 i EG-fördraget lägga fram en årsrapport om EU:s 
politik i fråga om de grundläggande rättigheterna och att föra en systematisk, öppen och 
permanent dialog om skyddet för de grundläggande rättigheterna i EU.

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