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1 Dok 15446/05, se även kommissionens meddelande ”En strategi för den yttre dimensionen av området med 
frihet, säkerhet och rättvisa”, KOM(2005)0491.

Den externa dimensionen av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa blir allt viktigare i 
samband med att det inre området med frihet, säkerhet och rättvisa tar form, efter att ha 
utvecklats av Europeiska rådet under dess möten i bland annat Tammerfors och Haag, som en 
reaktion på yttre tryck i form av terroristattentat, ökande olaglig invandring och 
människohandel.

Det var i sammanhanget nödvändigt att anta en strategi för att klargöra EU:s målsättningar för 
den externa verksamheten på det här området. Europeiska rådet enades i december 2005 om
en strategi för den yttre dimensionen av rättsliga och inrikesfrågor – global frihet, säkerhet och 
rättvisa1.

Det inre området med frihet, säkerhet och rättvisa kan endast fullbordas i nära samarbete med 
tredje länder, eftersom den inneboende karaktären hos frågor som migration, terrorism, 
organiserad och allvarlig brottslighet, frågor som hotar medborgarnas säkerhet både inom och 
utanför EU, inte bör uppfattas på ett allt för tvärsäkert sätt.

En sådan här politik kan endast utvecklas på ett legitimt sätt om Europaparlamentet som 
demokratisk företrädare för medborgarna ges möjlighet att spela sin roll fullt ut i enlighet med 
artikel 6.1 i EU-fördraget.

Genom det här initiativbetänkandet, och på grund av att ordförandeskapet inte hört 
parlamentet på ett adekvat sätt om centrala aspekter och grundläggande val i den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken i enlighet med artikel 21 i EU-fördraget, tar parlamentet 
initiativ till att framföra sina ståndpunkter.

Den föredragande föreslår att förslaget till betänkande från utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor inbegriper en rekommendation till Europeiska 
rådets möte i juni 2007.

Den föredragande efterlyser för det första ett klargörande angående EU:s verksamhet i 
samband med den yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet och rättvisa. Det är 
nödvändigt att rationalisera EU-institutionernas arbete för att undvika överlappning och 
garantera bättre samarbete och samordning på det här området. Av grundläggande betydelse är 
också att skapa en bättre samordning i verksamheten på områdena frihet, säkerhet och rättvisa, 
europeisk säkerhets- och försvarspolitik och gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Den föredragande efterlyser fortsättningsvis framsteg i processen med den europeiska 
konstitutionen och kräver i samband med detta att den så kallade passarelle-klausulen i artikel 
42 i EU-fördraget aktiveras då detta skulle leda till större effektivitet. Det är beklagligt att 
man vid mötet i Tammerfors inte kunde enas på denna punkt.

I det här arbetsdokumentet presenteras några tänkbara centrala frågeställningar i anslutning 
till området med frihet, säkerhet och rättvisa. Frågorna kommer att utvecklas vidare i förslaget 
till betänkande, i enlighet med parlamentets och ordförandeskapets prioriteringar.

I detta dokument granskas
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arbetsprogrammet under många ordförandeskap om de yttre förbindelserna på området för 1)
rättvisa och inrikes frågor2,

det arbete som hittills utförts med de verksamhetsorienterade dokumenten som anges i 2)
strategin,

de slutsatser och mål som fastställdes vid Europeiska rådets följande möten, bland annat 3)
mötet i december 2006,

de kompletterande utvärderingsrapporterna om genomförandet av denna strategi som 4)
kommissionen och rådets sekretariat lade fram som förslag i slutet av 2006.

I. GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

Respekt för grundläggande rättigheter är en central förutsättning för antagandet av alla externa 
strategier.

Den yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet och rättvisa bör bidra till att ytterligare 
befästa skyddet av grundläggande rättigheter inom EU och bidra till utvecklingen av ett 
fruktbart och kompletterande samarbete mellan EU, FN:s råd för grundläggande rättigheter, 
Europarådet och andra relevanta organ som verkar på området.

Respekt för grundläggande rättigheter och medlemsstaternas internationella 
förpliktelser, antagna inom ramen för Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna, bör utgöra hjärtpunkten i alla förbindelser med länder utanför EU.

EU:s politik måste utvärderas mot bakgrund av hur den överensstämmer med de 
grundläggande rättigheterna och byrån för grundläggande rättigheter måste därför fungera 
självständigt, ansvarsfullt och effektivt. Den bör i första hand fokusera på medlemsstaterna i 
EU, vilket inte bör utesluta möjligheter att ta upp frågor i förbindelse med tredje länder, om 
dessa är relevanta för genomförandet av EU:s inre politik. Det arbete som utförs vid 
Europarådet och OSSE bör beaktas på ett tillbörligt sätt för att undvika överlappning. 
Samarbetet med dessa organ bör stärkas för att skapa större samstämmighet och 
komplementaritet.

Med alla dessa element i åtanke bör parlamentet förbättra sitt sätt att granska genomförandet 
av grundläggande rättigheter utanför EU, något som utrikesutskottet i sitt tidigare arbete på
området också har indikerat.

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid konsekvensbedömningen av grundläggande rättigheter, 
vilket framhölls i Voggenhubers betänkande om kommissionens lagstiftningsförslag och 
överensstämmelsen med stadgan om de mänskliga rättigheterna: metoder för en systematisk 
och strikt kontroll.

II. YTTRE GRÄNSER OCH VISUM

En effektiv och integrerad förvaltning av de yttre gränserna är av livsviktig betydelse när det 
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gäller att bekämpa hoten från terrorismen och den organiserade brottsligheten. 
Gränsförvaltningen har högsta prioritet inom den europeiska grannskapspolitiken inom vars 
ramar handlingsplanerna är avsedda att skapa en atmosfär av samarbete i kampen mot 
terrorism, organiserad brottslighet och narkotika.

Användningen av högteknologisk utrustning och biometrik i samband med gränskontroller
rymmer fortfarande en rad juridiska problem (särskild i samband med frågor som rör sekretess 
och personskydd) och dessa problem måste definitivt lösas.

I anslutning till viseringen (VIS, ändring av de gemensamma konsulära föreskrifterna) dyker 
frågan om användning av biometriska uppgifter upp igen. Det här är en fråga som bör 
underställas strikt kontroll.

Överenskommelse med Ryssland för att underlätta visering

En överenskommelse som undertecknades 2006 har gett upphov till farhågor beträffande 
huruvida målsättningen att underlätta förfarandena verkligen är ömsesidig, detta eftersom det 
fortfarande är mycket svårt att resa till Ryssland. Vidare bör inga bestämmelser om underlättad 
visering träffas innan bestämmelserna som avser demokrati och rättssäkerhet efterlevs 
(avsaknad av den sedvanliga ömsesidiga klausulen om mänskliga rättigheter och demokrati).

III. TERRORISM

EU:s politik för att bekämpa terrorism bör till fullo överensstämma med principerna om 
legitimitet, proportionalitet och effektivitet. Alla säkerhetsåtgärder som tas fram i 
sammanhanget bör dessutom utgå från att det handlar om att skydda enskilda personer och 
värna om frihet. 

Det finns kanske, med modell av vad Förenta staterna har gjort med sin Patriot Act, skäl att 
sex år efter 11 september utvärdera hur effektiva en del av de internationella initiativen på det 
här området har varit (penningtvätt, finansiering etc.).

EU bör ge tredje länder ytterligare stöd för institutionsbyggande och samarbeta med tredje 
länder för att tackla frågan om rekrytering av terrorister och finansiering av terrorister. EU bör 
fortsättningsvis stöda den nyckelroll som FN innehar och bygga vidare på förbindelserna med
Förenta staterna. I överenskommelser som ingås med tredje länder bör antiterrorist-klausuler 
införas. Samarbetet mellan EU och Ryssland bör förbättras när det gäller skyddet av livsviktig 
infrastruktur.

IV. ORGANISERAD BROTTSLIGHET

EU förfogar över många genomförandeåtgärder på det här området som i tämligen hög grad 
överensstämmer med andra internationella initiativ (FN). Det finns emellertid ett behov av att 
förbättra samordningen av EU:s taktik i kampen mot organiserad brottslighet, eftersom den i 
dagens läge är alltför indelad i olika fack.

Tonvikten bör i det här skedet ligga på att
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stärka dialogen med tredje länder och tackla grundläggande orsaker till organiserad •
brottslighet,

bygga upp institutioner och kapacitet i tredje länder,•

effektivt genomföra handlingsplanerna för att tackla korruption. FN:s konvention mot •
korruption (2003) har undertecknats av alla medlemsstater i EU utom Slovenien och 
Estland. Flera av medlemsstaterna har fortfarande inte ratificerat konventionen. En snabb 
ratificering är viktig i det här skedet,

fokusera på att skydda offer och bedriva förebyggande verksamhet,•

förbättra utbytet av uppgifter om brottslighet och säkerhetsunderrättelser,•

förbättra det operationella polisiära och rättsliga samarbetet.•

FN:s konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess tre protokoll
–vissa medlemsstater har fortfarande inte ratificerat konventionen, nämligen Tjeckien, 
Grekland, Irland och Luxemburg.

Människohandel måste tacklas genom en samstämmig politisk strategi som inom sig 
kombinerar migration, sysselsättning, sociala frågor, utveckling, yttre förbindelser, 
grannskapspolitik och visumpolitik (med åtgärder som tacklar underliggande orsaker i 
ursprungsländerna).

Narkotikahandel – att föra en dialog om narkotika med olika regioner i världen är av 
avgörande betydelse i sammanhanget (särskild uppmärksamhet bör fästas vid Balkan, 
Afghanistan, Pakistan och Gulfområdet).

V. SAMARBETE MELLAN POLIS, UNDERRÄTTELSETJÄNSTER OCH 
RÄTTSLIGA MYNDIGHETER

Skickliga och effektiva polisstyrkor med förmåga att samarbeta med sina motsvarande partner i 
andra länder och med organisationer (Europol) är av grundläggande betydelse när det gäller 
att bekämpa alla former av terrorism och organiserad brottslighet.

Överenskommelserna om utlämnande och rättsligt samarbete i brottmål mellan EU och 
Förenta staterna, som stärker möjligheterna till uppgiftsutbyte av säkerhetsskäl, kan i det här 
sammanhanget betraktas som en verklig framgång.

Skydd av personuppgifter – bristen på överensstämmelse i fråga om personskydd inom den 
första och tredje pelaren påverkar inte bara medborgarnas rätt till skydd av personuppgifter,
utan också effektiviteten när lagstiftningen skall genomföras, liksom även det ömsesidiga 
förtroendet mellan medlemsstaterna. Parlamentet upprepar sitt önskemål om en fusion av 
pelarna, en idé som redan fått konsensus i medlemsstaterna när konstitutionsförslaget 
utarbetades. I nuläget skulle en aktivering av den så kallade passarelle-klausulen i artikel 42 i 
EU-fördraget tillåta inrättandet av en konsekvent ram för personskydd mellan pelarna som 
skulle göra det möjligt att undvika konstgjord uppdelning mellan pelarna.
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Överenskommelse om passageraruppgifter – EU behöver ingå en överenskommelse med 
Förenta staterna som garanterar respekt för grundläggande rättigheter och fastställer svar på
vissa nyckelfrågor

vilka uppgifter som är nödvändiga av identifieringsskäl och vilka relaterar till passagerares –
”beteenden” (behov att begränsa uppgifterna),

vilka myndigheter som kan ha delad tillgång till uppgifter (förteckning över myndigheter),–

bestämmelser om hur länge uppgifter skall bevaras,–

möjlighet att begära korrigering, flygbolagens ansvar, rätt att överklaga etc.–

Parlamentet bör i sin egenskap av de berörda medborgarnas lagliga och demokratiska 
företrädare aktivt involveras i dialogen med Förenta staterna i samband med förhandlingarna 
om en överenskommelse.

VI. INVANDRING

En övergripande, gemensam invandringspolitik på EU-nivå bör fastställas. Denna politik 
bör parallellt gripa sig an både olaglig och laglig invandring. Politiken måste baseras på respekt 
för grundläggande rättigheter, lagar och förpliktelser. Den måste föras i samarbete med 
ursprungs- och transitländerna – EU bör främja sina förbindelser med dessa länder (gemensam 
utveckling, tackla invandringens orsaker, stöda integrering av invandrare i deras hemländer 
sedan de återvänt, hindra begåvningsflykt, hindra pendelmigration...).

Samarbetet med afrikanska länder och genomförandet av den övergripande strategin för 
migration som rådet antog i december 2005 bör prioriteras när det gäller invandring.

Politik för återvändande – EU behöver klara och gemensamma bestämmelser om 
återvändande, bestämmelser som respekterar de berörda individernas mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter. En intensifierad och bättre strukturerad dialog med FN:s 
flyktingkommissariat och Europarådet bör föras.

Ingåendet av överenskommelser om återtagande utgör en prioritering. Rådet och 
kommissionen bör regelbundet informera parlamentet under sina förhandlingar med 
tredje länder och här tillämpa principen om samarbete i god tro.

Överenskommelsen med Ryssland om återtagande väcker en del allmänna frågor (hur garantera 
att mänskliga rättigheter respekteras om återsändande (i massiv omfattning) blir aktuellt? Vilka 
kriterier skall stå som grund för beslut som tas om att ett visst land till vilket invandrare 
återvänder kan erbjuda garantier när det gäller demokrati, rättssäkerhet, det rättsliga systemet, 
och i vissa specifika frågor (ingen distinktion mellan asylsökande och olagliga invandrare)?

VII. ASYL

I enlighet med 1951 års Genèvekonvention är det viktigt att garantera att flyktingar ges ett 
snabbt och effektivt skydd, samtidigt som missbruk av systemet bör förhindras och man bör se 



DT\649441SV.doc 7/7 PE 384.292v01-00

SV

3 KOM(2005)0388.

till att personer som har förvägrats asyl återsänds till sina ursprungsländer. Ett gemensamt 
asylsystem inom EU bör införas senast 2010 och rådet bör förhindra alla försök att blockera 
att ett sådant inrättas.

Externalisering av asylärenden och gemensamt ansvar med tredje länder när det gäller 
flyktingförvaltning. Den stora majoriteten av flyktingar är kvar i sina ursprungsregioner och det 
är därför viktigt att erbjuda dem skydd så snabbt som möjligt, innan de nödgas fly från hela 
regionen. Kommissionen har i det här sammanhanget tagit fram regionala skyddsprogram3 i 
nära samarbete med FN:s flyktingkommissariat och tredje länder.
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