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ÆNDRINGSFORSLAG 1-8

Udkast til udtalelse (PE398.443v01-00)
Jean-Marie Cavada
om Lissabon-traktaten: følgerne af den nye traktat for gældende lovgivning og igangværende 
procedurer inden for retlige og indre anliggender
 (2007/2286(INI))

Ændringsforslag af Iliana Malinova Iotova

Ændringsforslag 1
Punkt 1, litra g

g) forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden i forbindelserne mellem EU-
institutionerne og borgerne, civilsamfundet, de politiske partier og de nationale 
parlamenter. I denne forbindelse er den særlige ordning, der er blevet skabt med 
henblik på evaluering af politikkerne i tilknytning til området med frihed, sikkerhed 
og retfærdighed i medlemsstater, en meget stor fordel, da den vil inddrage 
Kommissionen, de nationale regeringer, Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter. Med hensyn til god forvaltningspraksis i EU opfordrer Parlamentet 
Kommissionen og Rådet til at fremskynde forhandlingerne om den praktiske 
gennemførelse af den planlagte "europæiske anklagemyndighed", der er den 
vigtigste forudsætning for opfyldelsen af de mål, der angivet i den første sætning i 
dette litra.

Or. en
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Ændringsforslag af Jean-Marie Cavada

Ændringsforslag 2
Punkt 2, litra d a (nyt)

da) Det Forenede Kongerige og Irland vil desuden få mulighed for at undlade at deltage 
i forslag til ændring af foranstaltninger under afsnit IV, som de tidligere har 
deltaget i, og de vil ikke være bundet af nye bestemmelser om databeskyttelse 
vedtaget på grundlag af den nye traktatsbestemmelse, for så vidt som Det Forenede 
Kongerige og Irland ikke er bundet af de materielle bestemmelser om det 
politimæssige og strafferetlige samarbejde;

Or. en

Ændringsforslag af Jean-Marie Cavada

Ændringsforslag 3
Punkt 3, led 1

a) oplyse EU-borgerne om deres nye rettigheder og EU’s nye retlige ramme og 
endvidere opfordre medlemsstaterne til at iværksætte brede oplysningskampagner 
og særlige faglige uddannelsestiltag for de nationale domstole og 
sikkerhedstjenester med henblik på at undgå enhver ulovlig forskelsbehandling 
mellem europæiske byer;

Or. en

Ændringsforslag af Jean-Marie Cavada

Ændringsforslag 4
Punkt 3, led 2

b) inddrage de nationale parlamenter i udarbejdelsen af det næste flerårige program for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed; mener, at denne inddragelse sker 
mest hensigtsmæssigt gennem:

- uformelle fora (som f.eks. "Future"-gruppen, der skal mødes jævnligt under de 
seks rådsformandsskaber i 2008 og 2009);

- formel, regelmæssig og rettidig fremsendelse af alle udkast til lovgivningstekster, 
lige fra de første lovgivningsforslag, for at undgå forskelsbehandling af nationale 
parlamentsmedlemmer og af EU-borgerne;



(Ekstern oversættelse)

AM\698270DA.doc 3/5 PE398.443v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag af Jean-Marie Cavada

Ændringsforslag 5
Punkt 3, led 3

c) i 2008 indlede forhandlinger med henblik på i begyndelsen af 2009 at få vedtaget alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for, at det nyvalgte Parlament i 2010 med succes 
kan lancere det nye område med frihed, sikkerhed og retfærdighed under hensyntagen 
til de nationale og/eller parlamentariske forbehold, der er taget over for en række 
lovgivningsprocedurer; opfordrer Kommissionen og Rådet til at gennemgå følgende 
lovgivningstekster på ny på baggrund af de nye retsgrundlag i Lissabon-traktaten og 
den politiske debat:

Generelle rettigheder

- Rammeafgørelse om visse proceduremæssige rettigheder (2004/0113(CNS))

- Rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger af sikkerhedsmæssige hensyn 
(skal integreres i direktiv 95/46 i forbindelse med en revision) (2005/0202(CNS)) 
(parlamentariske forbehold fra DK, IE, NL, SE og UK).

Retligt samarbejde

- Rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad (2007/2067(CNS)) 
(parlamentariske forbehold fra SE, NL, DK, IE og LV)

- Rammeafgørelse om udeblivelsesdomme (endnu ikke forelagt)

- Rammeafgørelse om en europæisk bevissikringskendelse (2003/0270(CNS)) 
(parlamentariske forbehold fra SE og DK)

- Rammeafgørelse om gensidig anerkendelse af bødestraffe (2005/0018(CNS)) 
(parlamentariske forbehold fra SE, NL og IE)

- Rammeafgørelse om den europæiske kontrolordre under procedurer forud for 
domsafsigelse (2006/0158(CNS))

- Rammeafgørelse om udveksling af oplysninger fra strafferegistre (2005/0267(CNS)) 
(parlamentariske forbehold fra SE, FI, NL, IE, EL og DK)

- Rammeafgørelse om Eurojust (endnu ikke forelagt)

Politisamarbejde
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- Rammeafgørelse om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (parlamentariske 
forbehold fra SE)

- Rammeafgørelse om adgang til VIS-data af sikkerhedsmæssige hensyn (skal 
integreres i VIS-forordningen som en ændring) (2005/0232(CNS))

- Rammeafgørelse om adgang til Eurodac af sikkerhedsmæssige hensyn (skal 
integreres i VIS-forordningen som en ændring) (2006/0310(CNS))

- Rammeafgørelse om Europol (høring af Europa-Parlamentet endnu ikke afsluttet)

Or. en

Ændringsforslag af Jean-Marie Cavada

Ændringsforslag 6
Punkt 3 a (nyt)

3a. er villig til at samarbejde med Kommissionen og Rådets formandskab om en 
revision af disse forslag i løbet af 2008 og forbeholder sig ret til at fremsætte 
nødvendige formelle henstillinger til forbedring af de politiske aftaler, der allerede 
er indgået, i henhold til EU-traktatens artikel 39; foreslår i denne forbindelse, at der 
nedsættes en arbejdsgruppe på højt plan fra begyndelsen af 2008, hvor man åbent 
skal drøfte nødvendige forbedringer af ovennævnte tekster; 

Or. en

Ændringsforslag af Jean-Marie Cavada

Ændringsforslag 7
Punkt 3 b (nyt)

3b. glæder sig over erklæringen vedtaget på konferencen om artikel 10 i protokollen om 
overgangsbestemmelser (erklæring 39a) og opfordrer Kommissionen til allerede i 
2008 at påbegynde arbejdet med at ændre eller erstatte retsakter, der allerede har 
vist sig at være utilfredsstillende eller ineffektive (f.eks. konventionen vedrørende 
gensidig retshjælp i straffesager eller andre tekster, som erfaringen har vist bør 
forbedres);

Or. en
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Ændringsforslag af Jean-Marie Cavada

Ændringsforslag 8
Punkt 3 c (nyt)

3c. mener, at Parlamentet fra 2008 løbende bør underrettes og høres i forbindelse med 
de vigtigste programmer og aftaler vedrørende tredjelande, f.eks. i forbindelse med 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed mellem EU og Rusland, den 
internationale strategi for bekæmpelse af menneskehandel og spørgsmål relateret til 
narkotikahandel og forebyggelse og bekæmpelse af terror, selv når denne høring 
ikke er obligatorisk;

Or. en
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