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1 Dok. 15446/05, se også Kommissionens meddelelse En strategi for den eksterne dimension af området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed, KOM(2005)0491.

Betydningen af den eksterne dimension af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed er 
voksende, efterhånden som det indre område med frihed, sikkerhed og retfærdighed tager form 
efter det arbejde, der er udført på Det Europæiske Råds møder som f.eks. i Tampere og den 
Haag, og som reaktion på det eksterne pres som følge af terrorangreb, voksende ulovlig 
indvandring og menneskehandel.

På denne baggrund var det nødvendigt at vedtage og gennemføre en strategi for at præcisere 
EU's målsætninger for de eksterne foranstaltninger på dette område. I december 2005 vedtog 
Det Europæiske Råd en "Strategi for den eksterne dimension i området med frihed, sikkerhed 
og retfærdighed"1.

Det interne område for frihed, sikkerhed og retfærdighed kan kun gennemføres i et tæt 
samarbejde med tredjelande i lyset af den iboende internationale karakter af spørgsmål som 
indvandring, terrorisme, organiseret og grov kriminalitet, som truer borgernes sikkerhed i EU, 
og her må EU ikke markere sig alt for kraftigt.

Disse politikker kan kun udarbejdes med legitimitet, hvis Europa-Parlamentet, borgernes 
demokratiske repræsentanter, har mulighed for at spille sin rolle fuldt ud i overensstemmelse 
med EU-traktatens artikel 6, stk. 1.

Inden for netop disse politikker har Parlamentet på grund af formandskabets manglende høring 
af Parlamentet om de centrale aspekter og grundlæggende valg inden for den fælles udenrigs- 
og sikkerhedspolitik i henhold til EU-traktatens artikel 21, ønsket at udtrykke sine synspunkter 
gennem denne initiativbetænkning.

Ordføreren ønsker, at der med initiativbetænkningen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder 
og Retlige og Indre Anliggender sendes en henstilling til Det Europæiske Råds møde i 
2007.

Ordføreren ønsker først og fremmest en præcisering af EU's aktiviteter i forbindelse med den 
eksterne dimension af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Det er nødvendigt med 
en rationalisering af EU-institutionernes arbejde og instrumenter for at undgå dobbeltarbejde 
og sikre bedre samarbejde og koordinering på dette område. Desuden er det også vigtigt med 
en bedre koordinering mellem aktiviteterne inden for områderne frihed, sikkerhed og 
retfærdighed, den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik og den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik.

Ordføreren gentager sin opfordring om, at den europæiske forfatningsproces skal gå videre og 
opfordrer til, at passerelle-klausulen i EU-traktatens artikel 42 aktiveres, hvilket vil føre til 
større effektivitet. Han anser det derfor for beklageligt, at man på Det Europæiske Råds møde i 
Tampere ikke kunne nå til enighed på dette punkt.

I dette arbejdsdokument præsenteres nogle af de mulige hovedtemaer vedrørende området 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som vil blive behandlet i udkastet til betænkning i 
henhold til Parlamentets og formandskabets prioriteringer.
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I dette dokument gøres der status over:

arbejdsprogrammet for den eksterne dimension af retlige og indre anliggender over flere 1)
formandskaber2

det hidtidige arbejde med de handlingsorienterede dokumenter i henhold til strategien2)

konklusionerne og målene som defineret på Det Europæiske Råds møder, bl.a. mødet i 3)
december 2006

de supplerende evalueringsrapporter, som Kommissionen og Rådets sekretariat 4)
udarbejdede om gennemførelsen af strategien.

I. GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

Respekten for de grundlæggende rettigheder er en central forudsætning, der går forud for 
vedtagelsen af enhver strategi udadtil.

Den eksterne dimension af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed bør bidrage til den 
videre konsolidering af beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder i EU og bidrage til 
etablering af et frugtbart og supplerende samarbejde mellem EU, FN's råd for grundlæggende 
rettigheder, Europarådet og alle relevante instanser, der arbejder inden for dette område.

Respekten for de grundlæggende rettigheder og medlemsstaternes internationale 
forpligtelser, som de navnlig har påtaget sig inden for rammerne af den europæiske 
menneskerettighedskonvention, bør være det centrale i alle forbindelser med tredjelande.

Eftersom også EU's politikker skal evalueres i lyset af deres overensstemmelse med de 
grundlæggende rettigheder, skal agenturet for grundlæggende rettigheder være uafhængigt, 
ansvarligt og effektivt. Det skal i første række fokusere på EU's medlemsstater, men det bør 
ikke udelukke muligheden for at tage spørgsmål vedrørende tredjelande op, hvis de er 
relevante for gennemførelsen af interne EU-politikker. Der skal tages behørigt hensyn til 
arbejdet inden for Europarådet og OSCE for at undgå dobbeltarbejde. Samarbejdet med disse 
instanser bør styrkes for at sikre større konsekvens og komplementaritet.

Med alle disse aspekter for øje bør Parlamentet forbedre sine metoder til at gøre status over 
gennemførelsen af grundlæggende rettigheder uden for EU som angivet i AFET's hidtidige 
arbejde på dette område.

Man skal være særligt opmærksom på konsekvensvurderingen vedrørende de grundlæggende 
rettigheder som angivet i Voggenhuber-betænkningen om "Overholdelse af charteret om 
grundlæggende rettigheder i Kommissionens lovgivningsforslag: metodologi for en systematisk 
og stringent kontrol".

II. YDRE GRÆNSER OG VISA

En effektiv, integreret forvaltning af de ydre grænser er af vital betydning i kampen mod 
trusler som terror og organiseret kriminalitet. Forvaltning af grænserne prioriteres meget højt 
inden for den europæiske naboskabspolitik, og inden for rammerne af denne politik skaber 
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handlingsplanerne et klima af samarbejde i kampen mod terror, organiseret kriminalitet og 
narkotika.

Brugen af højteknologisk udstyr og biometri inden for grænsekontrol indebærer fortsat en 
række juridiske problemer (navnlig vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger), som der 
helt klart må findes en løsning på.

Spørgsmålet om visa (VIS, ændring af De Fælles Konsulære Instrukser) drejer sig også om 
brugen af biometriske data, som bør være underlagt stringent kontrol.

Aftale med RUSLAND om lettelse af udstedelsen af visa:

Der blev indgået en aftale i 2006, som giver anledning til bekymring over den faktiske 
gensidighed i forbindelse med visumlettelsen, eftersom det fortsat er vanskeligt at rejse til 
Rusland. Desuden bør der ikke indføres nogen lettelse af udstedelsen af visa, før 
bestemmelserne om demokrati og retsstatsforhold er opfyldt (den normale gensidige 
"menneskerettigheds- og demokratiklausul" mangler).

III. TERRORISME

EU's politik for bekæmpelse af terrorisme skal være i fuld overensstemmelse med principperne 
om legitimitet, proportionalitet og effektivitet. Desuden bør beskyttelsen af den enkelte og 
frihed være et centralt aspekt af alle de sikkerhedsforanstaltninger, der udarbejdes.

Som det skete i USA med Patriot Act, 6 år efter den 11. september, bør man foretage en 
vurdering af effektiviteten af nogle af de internationale initiativer på dette område 
(hvidvaskning af penge, det finansielle område osv.).

EU bør yde større bistand til institutionsopbygning i tredjelande; samarbejde med tredjelande 
om at forhindre rekruttering af terrorister og finansiering af terrorisme; fortsat yde støtte til 
FN's centrale rolle; videreudbygge forholdet til USA; indsætte terrorbekæmpelsesklausuler i 
aftaler med tredjelande, forbedre samarbejdet mellem EU og Rusland om beskyttelse af kritisk 
infrastruktur.

IV. ORGANISERET KRIMINALITET

EU har mange håndhævelsesforanstaltninger på dette område, som i hovedsagen er i 
overensstemmelse med andre internationale initiativer (FN). Men der findes et behov for at 
forbedre koordineringen af EU's indfaldsvinkel til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, 
som i dag er for opdelt.

I denne fase skal følgende prioriteres:

Forbedre dialogen med tredjelande, hvor man angriber de grundlæggende årsager til den §
organiserede kriminalitet

Institutions- og kapacitetsopbygning i tredjelande§

Gennemførelse af handlingsplaner til effektiv bekæmpelse af korruption - FN-§
konventionen mod korruption (2003) - blev underskrevet af samtlige EU-
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medlemsstater med undtagelse af Slovenien og Estland. Mange EU-medlemsstater har 
endnu ikke ratificeret den - på nuværende tidspunkt er det vigtigt med en hurtig 
ratificering.

Fokusering på beskyttelse af ofrene og forebyggelse§

Forbedring af udvekslingen af information og efterretninger om kriminalitet§

Styrkelse af det operationelle politisamarbejde og det retlige samarbejde.§

FN-konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og 
dens tre protokoller - nogle medlemsstater har endnu ikke ratificeret konventionen: Den 
Tjekkiske Republik, Grækenland, Irland og Luxembourg.

Menneskehandel skal derfor løses gennem en samlet tilgang til politikkerne, hvor man 
kombinerer foranstaltninger vedrørende indvandring, beskæftigelse, sociale anliggender, 
udvikling, eksterne anliggender, naboskab og visumpolitik (sammen med foranstaltninger rettet 
mod de grundlæggende årsager i oprindelseslandene).

Narkotikasmugling - det er vigtigt at føre en dialog om narkotika med forskellige regioner i 
verden (særlig opmærksomhed på Balkan, Afghanistan, Pakistan og Golf-regionen).

V. POLITI-, EFTERRETNINGS- OG RETSSAMARBEJDE

Effektive og omkostningseffektive politistyrker, der kan samarbejde med deres kolleger i andre 
lande og med organisationer (Europol), er vigtige for bekæmpelsen af alle former for 
terrorisme og organiseret kriminalitet.

I denne henseende kan aftalerne om udlevering og om retligt samarbejde i straffesager 
mellem EU og USA, der øger muligheden for udveksling af oplysninger til sikkerhedsformål, 
kan anses for at være en reel succes.

Beskyttelse af personoplysninger - Forskellene på databeskyttelse inden for første og tredje 
søjle påvirker ikke kun borgernes ret til beskyttelse af personoplysninger, men også
effektiviteten af retshåndhævelsen og den gensidige tillid mellem medlemsstaterne. Parlamentet 
gentager sit ønske om en sammenlægning af de to søjler, en tanke, der allerede opnåede 
enighed blandt medlemsstaterne ved udarbejdelsen af forfatningen. I øjeblikket vil aktiveringen 
af passerelle-klausulen i henhold til EU-traktatens artikel 42 give mulighed for at oprette en 
databeskyttelsesstruktur på tværs af søjlerne, hvorved man kan undgå kunstige forskelle
mellem søjlerne.

Flypassagerdataaftalen - EU har brug for en aftale med USA, hvor de grundlæggende 
rettigheder respekteres, og som indeholder nogle centrale aspekter:

hvilke data er nødvendige til identifikationsformål, og hvilke vedrører passagerernes -
"adfærd" (nødvendigt at begrænse disse data)

listen over myndigheder, der kan videreformidle data-

dataopbevaringsperioden-

muligheden for at bede om ændringer, flyselskabernes ansvar, appelret osv.-
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Som den legitime, demokratiske repræsentant for de borgere, der berøres af aftalen, bør 
Parlamentet inddrages aktivt i dialogen med USA under forhandlingerne om aftalen.

VI. INDVANDRING

Der bør indføres en overordnet indvandringspolitik på europæisk plan, som både er rettet 
mod ulovlig og lovlig indvandring. Denne politik skal baseres på respekten for grundlæggende 
rettigheder, lovgivning og forpligtelser. Dette skal ske i samarbejde med oprindelses- og 
transitlandene - EU skal fremme sine forbindelser med disse lande (fælles udvikling, 
afhjælpning af de grundlæggende årsager til indvandringen, støtte til integration af 
indvandrerne i deres hjemland, når de er vendt tilbage; begrænsning af hjerneflugt, cirkulær 
migration osv.)

På indvandringsområdet bør samarbejdet med de afrikanske lande og gennemførelsen af den 
"Samlede migrationsstrategi", som Rådet vedtog i december 2005, prioriteres.

Tilbagesendelsespolitik - EU har behov for klare, fælles regler for tilbagesendelse, hvor de 
pågældendes menneskerettigheder og grundlæggende friheder respekteres. Der bør 
gennemføres en mere intensiv og struktureret dialog med FN's Flygtningehøjkommissær og 
Europarådet.

Indgåelsen af tilbagesendelsesaftaler bør prioriteres. Rådet og Kommissionen bør 
regelmæssigt orientere Parlamentet under forhandlingerne med tredjelande med anvendelse af 
princippet om samarbejde i god tro.

Tilbagesendelsesaftalen med Rusland giver anledning til overordnede spørgsmål (hvordan 
sikres det, at menneskerettighederne respekteres ved (masse)hjemsendelser? Hvilke kriterier 
anvender man til at vurdere, hvorvidt landet, som indvandrerne vender tilbage til, yder 
garantier vedrørende demokrati, retsstatsprincippet og retssystemet og specifikke spørgsmål 
(manglende sondring mellem asylansøgere og ulovlige indvandrere)?

VII. ASYL

I henhold til Genève-konventionen fra 1951 skal flygtninge have hurtig og effektiv 
beskyttelse, idet man samtidig forhindrer misbrug af systemet og sikrer, at afviste asylansøgere 
sendes tilbage til deres oprindelseslande. Et fælles europæiske asylsystem skal være på plads i 
2010, og Rådet bør fjerne alle forhindringer for dets indførelse.

Eksternalisering af asyl og deling af ansvaret for forvaltningen af flygtninge med 
tredjelandene. Det store flertal af flygtninge bliver i deres oprindelsesregioner, og derfor er det 
vigtigt at beskytte dem så hurtigt som muligt, før de tvinges til at flygte fra regionen som 
sådan. I denne forbindelse har Kommissionen udarbejdet regionale beskyttelsesprogrammer3.


