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Ändringsförslag 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Förslag till yttrande
Punkt 2 – led a

Förslag till yttrande Ändringsförslag

a) en ny vision och de huvudsakliga mål 
som EU ska uppnå efter 2009,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2
Ioannis Varvitsiotis

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Det framtida lagstiftningsprogrammet 
för området frihet, säkerhet och rättvisa 
bör främja åtgärder för polisiärt och 
straffrättsligt samarbete i civil- och 
straffrättsliga frågor med beaktande av 
den princip om ömsesidigt erkännande av 
rättsliga avgöranden och domar som 
ingår i det nya fördraget. Detta skulle 
således underlätta det gränsöverskridande 
samarbetet mellan medlemsstaterna och 
bana vägen för en framtida europeisk 
strafflag.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Johannes Voggenhuber

Förslag till yttrande
Punkt 4 – led b

Förslag till yttrande Ändringsförslag

b) upprätta varaktiga och djupare 
förbindelser med europeiska och 
nationella domare och lagstiftare i frågor 
som rör delade befogenheter med 
medlemsstaterna.

b) upprätta varaktiga och djupare 
förbindelser mellan å ena sidan 
europeiska och nationella lagstiftare och 
å andra sidan europeiska och nationella 
domare i frågor som rör delade 
befogenheter med medlemsstaterna

Or. en

Ändringsförslag 4
Maria da Assunção Esteves

Förslag till yttrande
Punkt 4 – led b

Förslag till yttrande Ändringsförslag

b) upprätta varaktiga och djupare 
förbindelser med europeiska och nationella 
domare och lagstiftare i frågor som rör 
delade befogenheter med medlemsstaterna.

b) upprätta varaktiga och djupare 
förbindelser med europeiska och nationella 
lagstiftare i frågor som rör delade 
befogenheter med medlemsstaterna.

Or. pt

Ändringsförslag 5
Johannes Voggenhuber

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Det flerårliga programmet för området 
med frihet, säkerhet och rättvisa bör 
fortsatt diskuteras i en årlig debatt inriktad 
på skyddet av de grundläggande 
rättigheterna inom unionen, införandet av 

6. Det flerårliga programmet för området 
med frihet, säkerhet och rättvisa bör 
fortsatt diskuteras i en årlig debatt inriktad 
på skyddet av de grundläggande 
rättigheterna inom unionen, införandet av 
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stadgan om de grundläggande rättigheterna 
och medlemsstaternas respekterande av de 
normer och principer som fastställs i den 
nya artikel 6 i fördraget om Europeiska 
unionen (FEU). Programmet bör också 
bygga på rapporter från rådet, 
kommissionen och Europeiska unionens 
byrå för grundläggande rättigheter.

stadgan om de grundläggande rättigheterna 
och medlemsstaternas respekterande av de 
normer och principer som fastställs i den 
nya artikel 6 i fördraget om Europeiska
unionen (FEU). Programmet bör också 
bygga på rapporter från rådet, 
kommissionen och Europeiska unionens 
byrå för grundläggande rättigheter, FRA.

Europaparlamentet delar uppfattningen 
från rådets kommande tre 
ordförandeskap1 (Frankrike, Tjeckien, 
Sverige) att ”det är möjligt att en översyn 
av mandatet för byrån för grundläggande 
rättigheter kommer att ske senast den 
31 december 2009” och att en sådan 
översyn ger möjlighet att fördjupa 
samarbetet med Europarådet, dess 
generalsekreterare, dess kommissionär 
för mänskliga rättigheter och behöriga 
parlamentsutskott.

Or. en

Ändringsförslag 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. En mer allmän fråga blir hur de nya 
bestämmelserna om delegering och 
genomförande av befogenheter 
(artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget) 
ska genomföras i fråga om politik som rör 
området frihet, säkerhet och rättvisa. En 
generell princip som bör följas är att en 
åtgärd som kan påverka de grundläggande 
rättigheternas tillämpningsområde bör 
antas inom ramen för delegerade 
befogenheter, vilket ger parlamentet rätt att 
upphäva beslutet.

9. En mer allmän fråga blir hur de nya 
bestämmelserna om delegering och 
genomförande av befogenheter 
(artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget) 
ska genomföras i fråga om politik som rör 
området frihet, säkerhet och rättvisa. Utan 
att det påverkar artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, enligt 
vilken väsentliga delar av ett område, t.ex. 
en begränsning av utövandet av en 
grundläggande rättighet, alltid ska 
förbehållas lagstiftningsakterna, är en 

                                               
1 Utkast till 18-månadersprogram för rådet, nr 10093/08,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/su/08/st10/st10093.sv08.pdf
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generell princip som bör följas att en åtgärd 
som kan påverka de grundläggande 
rättigheternas tillämpningsområde bör 
antas inom ramen för delegerade 
befogenheter, vilket ger parlamentet rätt att 
upphäva beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Under övergångsperioden kommer 
parlamentet att ställas inför ett flertal 
förändringar när det gäller utformningen 
och innehållet i lagförslag under 
behandling. Utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor anser att parlamentet bör 
fortsätta sin strävan att nå ett 
interinstitutionellt avtal om att frysa 
antagandet av lagstiftningsförslag under 
behandling som rör grundläggande 
rättigheter under den tredje pelaren fram 
till dess att det nya fördraget har trätt i 
kraft, för att göra en fullständig juridisk 
granskning möjlig. Detta skulle kunna 
gälla åtgärder såsom omarbetningen av 
rambeslutet om terrorism.

11. Under övergångsperioden kommer 
parlamentet att ställas inför ett flertal 
förändringar när det gäller utformningen 
och innehållet i lagförslag under 
behandling. Utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor anser att parlamentet bör 
fortsätta sin strävan att nå ett 
interinstitutionellt avtal om att frysa 
antagandet av lagstiftningsförslag under 
behandling som rör grundläggande 
rättigheter under den tredje pelaren fram 
till dess att det nya fördraget har trätt i 
kraft, för att göra en enhetlig juridisk 
granskning i hela unionen möjlig. Detta 
skulle kunna gälla åtgärder såsom 
omarbetningen av rambeslutet om 
terrorism. 

Or. en
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Ändringsförslag 8
Maria da Assunção Esteves

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Under övergångsperioden kommer 
parlamentet att ställas inför ett flertal 
förändringar när det gäller utformningen 
och innehållet i lagförslag under 
behandling. Utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor anser att parlamentet bör 
fortsätta sin strävan att nå ett 
interinstitutionellt avtal om att frysa 
antagandet av lagstiftningsförslag under 
behandling som rör grundläggande 
rättigheter under den tredje pelaren fram 
till dess att det nya fördraget har trätt i 
kraft, för att göra en fullständig juridisk 
granskning möjlig. Detta skulle kunna 
gälla åtgärder såsom omarbetningen av 
rambeslutet om terrorism.

11. Under övergångsperioden kommer 
parlamentet att ställas inför ett flertal 
förändringar när det gäller utformningen 
och innehållet i lagförslag under 
behandling. Utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor anser att parlamentet bör 
fortsätta sin strävan att nå ett 
interinstitutionellt avtal, som grundat på 
de lagstiftningsförslag under behandling 
som rör grundläggande rättigheter under 
den tredje pelaren, bör innebära att 
samrådsförfarandet vid första 
behandlingen blir likvärdigt med 
medbeslutandeförfarandet, för att göra en 
fullständig juridisk granskning möjlig. 

På så vis kan alla lagstiftningsförslag 
under behandling under den tredje 
pelaren, vilka har begränsad inverkan på 
grundläggande fri- och rättigheter, antas 
utan dröjsmål, t.ex. rambesluten om 
verkställighet av utevarodomar, beslutet 
om att förstärka Eurojust samt beslutet 
om det europeiska rättsliga nätverket. Alla 
dessa ärenden är viktiga för att förbättra 
det juridiska samarbetet.

Or. pt
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Ändringsförslag 9
Maria da Assunção Esteves

Förslag till yttrande
Punkt 16a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

16a. När medlemsstaterna utnyttjar 
förfarandet för tillfälligt upphävande som 
fastslås i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (artikel 82.3 och 
artikel 83.3) ska ordföranden för utskottet 
för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor skicka ett 
skriftligt meddelande till Europeiska rådet 
som talar om vilken ståndpunkt som då 
uppnåtts i dess överläggningar.

Or. pt

Ändringsförslag 10
Renate Weber

Förslag till yttrande
Punkt 17 – led d

Förslag till yttrande Ändringsförslag

d) inrättandet av en europeisk 
åklagarmyndighet för att förbättra 
Eurojust.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 11
Renate Weber

Förslag till yttrande
Punkt 17 – led da (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

da) utarbetandet av en grönbok om 
europeisk straffrätt avseende den 
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jurisdiktion på vilken den europeiska 
åklagarmyndigheten sedan kan inrättas,

Or. en

Ändringsförslag 12
Johannes Voggenhuber

Förslag till yttrande
Punkt 17a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet välkomnar 
följande bedömning från de tre 
kommande ordförandeskapen: 
”Tvingande åtgärder bör åtföljas av 
motsvarande bestämmelser för att stärka 
den enskildes rättigheter, oavsett om det 
är fråga om en misstänkt, ett brottsoffer 
eller ett vittne. Möjligheten att utveckla 
brottsoffrens rättigheter kommer att 
undersökas på grundval av 
kommissionens utvärdering av 
genomförandet av rambeslutet om 
brottsoffrets ställning i straffrättsliga 
förfaranden.”

Or. en
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