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Artikel 6
(f.d. artikel 6 FEU)

1.
Unionen ska erkänna de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens
stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, anpassad den 12 december
2007 i Strasbourg, som ska ha samma rättsliga värde som fördragen.
Bestämmelserna i stadgan ska inte på något sätt utöka unionens befogenheter så som de definieras i
fördragen.
Rättigheterna, friheterna och principerna i stadgan ska tolkas i enlighet med de allmänna bestäm
melserna i avdelning VII i stadgan om dess tolkning och tillämpning och med vederbörlig hänsyn till
de förklaringar som det hänvisas till i stadgan, där källorna till dessa bestämmelser anges.
2.
Unionen ska ansluta sig till europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna. Denna anslutning ska inte ändra unionens befogenheter såsom de
definieras i fördragen.
3.
De grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i europeiska konventionen om skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och såsom de följer av medlemsstaternas
gemensamma konstitutionella traditioner, ska ingå i unionsrätten som allmänna principer.
Artikel 7
(f.d. artikel 7 FEU)

1.
Rådet får på motiverat förslag från en tredjedel av medlemsstaterna, från Europaparlamentet
eller från Europeiska kommissionen med en majoritet på fyra femtedelar av sina medlemmar och
efter Europaparlamentets godkännande slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat
allvarligt åsidosätter värden som anges i artikel 2. Innan detta slås fast ska rådet höra den berörda
medlemsstaten och får i enlighet med samma förfarande framföra rekommendationer till denna stat.
Rådet ska regelbundet kontrollera om de skäl som har lett till ett sådant fastslående fortfarande äger
giltighet.
2.
Europeiska rådet får på förslag från en tredjedel av medlemsstaterna eller från Europeiska
kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande, samt efter att ha uppmanat ifrågavarande
medlemsstat att framföra sina synpunkter, enhälligt slå fast att en medlemsstat allvarligt och ihållande
åsidosätter värden som anges i artikel 2.
3.
När ett fastslående enligt punkt 2 har gjorts får rådet, som ska fatta beslut med kvalificerad
majoritet, besluta om att tillfälligt upphäva vissa av de rättigheter som den ifrågavarande medlems
staten har till följd av tillämpningen av fördragen, inbegripet rösträtten i rådet för företrädaren för
den medlemsstatens regering. Rådet ska därvid beakta de möjliga följder som ett sådant tillfälligt
upphävande kan få för fysiska och juridiska personers rättigheter och skyldigheter.

