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EUROPA-PARLAMENTET 
UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE 

ANLIGGENDER 

OFFENTLIGT SEMINAR

ET EFFEKTIVT OG ANSVARLIGT POLITISAMARBEJDE 
I EU

VEJEN FREM

Mandag den 18. december kl. 15.00-18.30

Europa-Parlamentet,
Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse PHS 5B001

Rue Wiertz 60 - Bruxelles

Som anført i artikel 29 og 30 i traktaten om Den Europæiske Union er et af Unionens vigtigste mål at 
give borgerne et højt tryghedsniveau i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed gennem 
udformning af fælles handling mellem medlemsstaterne inden for politisamarbejde. I et Schengen-
område uden kontrol ved de indre grænser er det af afgørende betydning at udvikle et effektivt 
politisamarbejde med henblik på at forhindre kriminelle i at skjule sig og undgå straf.

Siden Maastricht-traktaten, som inddrog politisamarbejdet i EU-traktaten, trådte i kraft, har EU truffet 
en betydelig mængde foranstaltninger til at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaternes 
politimyndigheder. Senere har Haag-programmet afspejlet betænkelighederne i forbindelse med 
udvidelse og terrorisme og har haft til formål at sætte gang i det operationelle samarbejde, navnlig ved 
hjælp af en øget udveksling af oplysninger mellem de retshåndhævende myndigheder og EU-
databaser.

Selv om der er sket mange fremskridt med hensyn til detaljer, er EU endnu ikke nået frem til en fælles 
tilgang på dette område generelt, og politisamarbejdet i EU er blevet kritiseret, fordi de nuværende 
rammer hverken sikrer optimale resultater eller en perfekt beskyttelse af den enkeltes rettigheder.

Dette seminar vil behandle de eksisterende institutionelle og uformelle rammer for politisamarbejdet.
Formålet er, at dette møde skal fungere som et konstruktivt forum for overvejelse af, med hvilke 
midler politisamarbejdet i EU kan forbedres, samtidig med at den enkeltes rettigheder beskyttes, og 
den demokratiske kontrol fremmes. Der vedlægges et udkast til program. Der vil være 
baggrundsmateriale til rådighed i forbindelse med de emner, der drøftes.



PE 382.320v02-00 2/8 OJ\643527DA.doc

DA

UDKAST TIL PROGRAM

15.00-15.30 - ÅBNING AF SEMINARET

Indledning ved 

§ Jean-Marie Cavada, formand for Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender 

§ Franco FRATTINI, næstformand for Kommissionen med ansvar for retlige anliggender, 
frihed og sikkerhed,  

§ Kari RANTAMA, vicerigspolitichef i Finland, formand for Artikel 36-udvalget, på det finske 
formandskabs vegne

15.30 – 16.30 - 1. AFDELING
HVAD ER DE STØRSTE HINDRINGER FOR POLITISAMBARJEDE OG 

KOMMUNIKATION I EU?

De største hindringer for politisamarbejde

Indlæg af dr. Valsamis MITSILEGAS, lektor ved det juridiske fakultet, Queen Mary University of 
London (15.30 - 15.45)

§ Uensartede retlige og konstitutionelle systemer i EU
- Spørgsmålet om medlemsstaternes forskellige retlige og konstitutionelle traditioner med hensyn til 
politibeføjelser, indsamling af personoplysninger på nationalt plan og databeskyttelse
- Spørgsmålet om et Europa med forskellige hastigheder, som kan føre til manglende konsekvens i 
beskyttelsen af borgerne i det fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.
- Spørgsmålet om tilgængelighedsprincippet, der blev indført med Haag-programmet og efter planen 
tages i anvendelse fra 1. januar 2008, og som er baseret på idéen om integration via gensidig 
anerkendelse i stedet for harmonisering, og som kan udgøre et problem, hvis der ikke findes nogen 
fælles sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af konstitutionelle principper og grundlæggende 
rettigheder. 

§ De mange aktører og strukturer i forbindelse med politisamarbejdet - spørgsmålet om 
komplementaritet, koordination og risiko for overlapning

§ Behovet for en samlet trusselsvurdering

Begrebet efterretningsstyret politiarbejde tager sigte på at forbedre kendskabet til trusler, eftersom det 
er vanskeligt at bekæmpe trusler og opstille prioriter på dette område uden at have et godt kendskab til 
de vigtigste forbrydere og forbrydernetværk. Den af Europol udarbejdede trusselsvurdering af 
organiseret kriminalitet (OCTA) beskriver de væsentligste typer forbrydelser, organiserede 
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forbrydergruppers struktur, og hvordan de arbejder.  Er OCTA tilstrækkelig forudseende og proaktiv, 
eller er den stadig temmelig reaktiv?

§ Vanskeligheder med hensyn til fastlæggelse af strategier - behov for en klar definition af 
mål og prioriteter

Det er nødvendigt at udvikle en intern sikkerhedsstrategi.

§ Manglen på fælles kultur og gensidig tillid mellem politimyndigheder og den stærke følelse 
af ejendomsret til oplysninger

Der er blevet iagttaget vanskeligheder ved udveksling af oplysninger mellem retshåndhævende 
myndigheder og modvilje mod at arbejde sammen med kolleger i udlandet. Den gensidige tillid 
mellem retshåndhævende myndigheder bør forbedres, navnlig fordi tilgængelighedsprincippet er 
baseret på gensidig anerkendelse, hvilket forudsætter total tiltro til de andre medlemsstaters 
retssystemer og operative systemer. 

§ Problemerne på operativt plan (inkompatibilitet mellem kommunikations- og 
overvågningsudstyr, sproghindringer, manglende evaluering og kvalitetsstatistikker)

§ Spørgsmålet om demokratisk underskud og ansvarlighed i forbindelse med udvikling af 
databaser og EU-agenturer såsom Europol og i forbindelse med vedtagelse af afledt ret på 
grundlag af komitologi

Databeskyttelse - Er de nuværende normer for politisamarbejdet tilfredsstillende?

Indlæg af Peter HUSTINX, europæisk tilsynsførende for databeskyttelse (15.45 - 16.00)

Det er af afgørende betydning, at de retshåndhævende myndigheder er i stand til at udveksle 
oplysninger, men ekstern kontrol og bemyndigelse er også nødvendig. Desuden er spørgsmålet om 
databeskyttelse blevet mere akut, siden idéen om at gøre databaser med politioplysninger (SIS, 
Europols database) interoperable, er dukket op. 

DRØFTELSE (16.00 – 16.30)

16.30 – 17.30 - 2. AFDELING
HIDTIDIGE LØSNINGER OG BEDSTE PRAKSIS I 

POLITISAMARBEJDET

Hvilke løsninger er der hidtil fundet på fælles operative problemer? Vil det være ønskeligt at 
udbrede visse former for bedste praksis til alle medlemsstater?  

Indlæg af Pierre BERTHELET, lektor i jura og statskundskab, ekspert i interne europæiske 
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sikkerhedsanliggender (16.30 - 16.40)

Nogle eksempler: 

- Schengen-konventionen
- Prüm-konventionen
- Det regionale samarbejde mellem medlemsstaterne og med tredjelande. (For eksempel: Taskforce 

om Organiseret Kriminalitet i Østersøområdet)

Bilaterale og multilaterale aftaler og etablering af centre for politisamarbejde - hvilken 
merværdi skaber sådanne centre: baner de vejen for et mere udbygget samarbejde mellem nabostater 
inden for rammerne af Schengen-konventionen? 

Indlæg af Bernd BELLE, politichef i Baden-Württemberg og tysk koordinator i det fransk-tyske 
politi- og toldsamarbejdscenter i Kehl (16.40 - 16.50)

Forslag til Rådets afgørelse om forbedring af politisamarbejdet mellem Den Europæiske 
Unions medlemsstater, særligt ved de indre grænser, og om ændring af konventionen om 
gennemførelse af Schengen-aftalen (KOM(2005)0317 - LIBE 6/29788)

Indlæg af Herbert REUL, medlem af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og ordfører (16.50 - 17.00)

Dette forslag fra 2005 opsummerer de former for bedste praksis, der er dukket op i løbet af det sidste 
årti, og opstiller fælles rammer for politisamarbejdet, med minimumsstandarder, der giver 
medlemsstaterne mulighed for at gå videre med hensyn til det grænseoverskridende samarbejde. 
Afgørelsen behandler udveksling af oplysninger, det operationelle samarbejde (fælles patruljeringer 
samt fælles interventioner og observationer), kompatibilitet og interoperabilitet mellem udstyr, 
uddannelse af politifolk.  Det pålægger medlemsstaterne at etablere permanente samarbejdsstrukturer 
for at understøtte opbygningen af tillid mellem politifolk i forskellige lande. Desuden ændrer 
afgørelsen Schengen-konventionens bestemmelser om grænseoverskridende overvågning og 
"forfølgelse over grænserne".

DRØFTELSE (17.00 – 17.30)

17.30 – 18.30 - 3. AFDELING 
HVILKE ANDRE LØSNINGER KAN KOMME PÅ TALE TIL AT 

FORBEDRE POLITISAMARBEJDET?

Hvad kan der gøres på strategisk og operativt plan for at udvide politisamarbejdet?

Indlæg af Patrick ZANDERS, politichef og direktør for det belgiske føderale politis afdeling for 
internationalt politisamarbejde, Belgien (17.30 - 17.45)



OJ\643527DA.doc 5/8 PE 382.320v02-00

DA

§ Hvilken rolle skal Det Europæiske Råd og Den Europæiske Unions Råd spille? - evt. bedre 
inddragelse af Europa-Parlamentet?

§ Hvilken rolle skal EU's operative taskforce af politichefer spille? - hvad er merværdien efter 
syv års eksistens? Hvordan kan gennemsigtigheden forbedres?

§ G6
Vil det være muligt at give de nationale parlamenter, Europa-Parlamentet og offentligheden 

fuldstændige oplysninger om resultatet af G6-møder? Hvordan informeres de andre EU-medlemsstater 
om forslag, der fremsættes af G6-landene? Er de tilstrækkelig involveret? 

Mellemstatslige grupperinger af denne art har tidligere ført til udvikling af f.eks. Schengen-aftalen, 
Schengen-konventionen og Prüm-konventionen. Er det virkeligt rimeligt, at denne form for udvikling 
er åben for lande, som slet ikke har været inddraget i forhandlingerne?

Går G6-forslagene videre end den nuværende EU-politik og springer over nogle vigtige 
foranstaltninger, som i øjeblikket er under forhandling? 

§ Europol1  
Er samarbejdet mellem nationale politistyrker og Europol tilfredsstillende?  Hvordan kan Europols 
merværdi forbedres? Hvordan kan den parlamentariske kontrol forbedres? Er Europols nuværende 
karakter i overensstemmelse med dens opgaver og mål? Hvilke ændringer er der planlagt for Europol? 

§ Interpol
Er samarbejdet mellem medlemsstaterne og Interpol tilfredsstillende? Hvordan kan det forbedres? 
Hvorfor videregiver nogle af medlemsstaterne ikke deres oplysninger til Interpol? Hvad er 
forbindelserne med Europol? 

§ COSI - Den Stående Komité for den Indre Sikkerhed 
Hvad kan der gøres for at udvide det praktiske samarbejde om indre sikkerhed, så lægge forfatningen 
er blokeret? 

§ Hvad er den bedste strategiske anvendelse af.de fælles efterforskningshold i kampen mod 
alvorlig grænseoverskridende kriminalitet?

§ Hvordan kan der skabes gensidig forståelse og tillid, en fælles kultur blandt politifolk? 
Hvordan kan CEPOL hjælpe på dette punkt? 

§ Bør det praktiske samarbejde mellem politi, toldmyndigheder, grænsevagter og andre 
specialiserede retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne være mere bindende for at 
bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet i EU? Harmonisering eller gensidig 
anerkendelse?  

§ Hvordan forbedres samarbejdet mellem politi, toldmyndigheder, grænsevagter og andre 
ansvarlige myndigheder på medlemsstatsniveau?

  
1 Der blev rejst mange spørgsmål vedrørende Europol på det parlamentsmøde, der blev organiseret af LIBE i oktober 2005 
om forbedret parlamentarisk kontrol med det retlige og politimæssige samarbejde i Europa. Europols virksomhed og dens 
årsberetning for 2005 blev præsenteret af Europols direktør, Ratzel, på udvalgets møde i juli 2006.
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§ Påvirkes samarbejdet på nationalt niveau af det samarbejde, der foreskrives på EU-niveau?

§ Hvilken indflydelse har det operative niveau på det strategiske niveau?  Problemer med 
topstyret beslutningstagning.

§ Spørgsmålet om passerelle-bestemmelsen i EU-traktatens artikel 42,

Hvordan kan den parlamentariske kontrol forbedres?

Indlæg af dr. Willy Bruggeman, professor ved Centre Universitaire Benelux, formand for den 
føderale belgiske politistyrelse og tidligere vicedirektør for Europol. (17.45 - 17.55)

Forfatningstraktaten har til formål at indføre mere demokrati og større ansvarlighed i det retlige og 
politimæssige samarbejde. Hvilke løsninger kan der findes for at afhjælpe den manglende eksterne 
kontrol, så længe der ikke eksisterer nogen forfatning?

DRØFTELSE (17.55 – 18.25)

§ Kari RANTAMA, vicerigspolitichef i Finland, formand for Artikel 36-udvalget,
§ Günter KRAUSE, leder af generaldirektoratet for politimæssige anliggender, 

indenrigsministeriet, Tyskland
§ Ulf GORANSSON, direktør, CEPOL
§ Michel QUILLE, vicedirektør, Europol
§ Jean Michel LOUBOUTIN, direktør for direktoratet for operativ politistøtte, Interpol
§ Gilles DE KERCHOVE, direktør for Rådets generalsekretariat for retlige og indre 

anliggender, lektor ved institut for europæiske studier ved ULB, UCL og Fusl, Belgien 

Med deltagelse af Herbert REUL, medlem af EP's Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender og ordfører, og Claude MORAES, medlem af EP's Udvalg om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og ordfører for Europol-dossieret.

AFSLUTNING

Jean-Marie CAVADA, formand for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender.
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BILAG

PRAKTISKE RETNINGSLINJER FOR DRØFTELSEN

Indlæggene begrænses til 10 minutter.

Under drøftelserne et taletiden begrænset til tre minutter pr. bidrag eller spørgsmål for at give det størst 
mulige antal parlamentsmedlemmer mulighed for at deltage. 

Medlemmerne vil få ordet i den rækkefølge, som anmodningerne indgår i.

Talere, der ønsker at supplere deres taler, kan gøre dette skriftligt ved på forhånd at indlevere dokumenter  
(fortrinsvis på engelsk eller fransk) til sekretariatet (email: ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Disse 
dokumenter vil blive distribueret under mødet.

VIGTIG MEDDELELSE TIL PERSONER, DER ØNSKER AT DELTAGE I SEMINARE

Seminaret er åbent for offentligheden. Af sikkerhedsmæssige årsager må deltagere, der ikke er i 
besiddelse af et adgangskort til Europa-Parlamentet, imidlertid skaffe sig et sådant på forhånd. Personer, 
der ønsker at skaffe sig et sådant adgangskort, bør kontakte seminarsekretariatet (Ryszard de Groot) senest 
den 14. december 2006.

Der vil være simultantolkning til følgende sprog: EN, FR, DE, IT, NL, ES, DA, EL, PT, FI, SV, PL.
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KONTAKT TIL SEMINARSEKRETARIATET

Seminarsekretariat Telefon Adresse E-mail-adresse 

Ana DUMITRACHE
Administrator

+32.2.284.14.16 LIBE-sekretariatet
Europa-Parlamentet 
Rue Wiertz 
RMD 1J 038
1047 Bruxelles

Ryszard DE GROOT
Assistent 

+32.2.284.07.95 LIBE-sekretariatet
Europa-Parlamentet 
Rue Wiertz 
RMD 1J 036
1047 Bruxelles

Anne DE CONINCK
Sekretær  

+32.2.284.21.79 LIBE-sekretariatet
Europa-Parlamentet
Rue Wiertz
RMD 01J026
1047 Bruxelles

ip-libe@europarl.eu.int
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