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Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
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PROTOKOL
fra mødet den 4. oktober 2004 kl. 15.00 - 18.30 

og den 5. oktober 2004 kl. 9.00-12.00
BRUXELLES

Mødet åbnet mandag den 4. september 2004 kl. 15.10 af Jean-Louis Bourlanges (formand).

1. Vedtagelse af den foreslåede dagsorden

Punkt 8, betænkning af Rosa Díez González, blev taget af dagsordenen og erstattet af Giusto 
Catanias betænkning om EU's strategi for narkotikabekæmpelse (2005-2012).   Punkt 8 om 
udkast til betænkning af Rosa Díez González udsattes til mødet den 12. oktober 2004.

2. Meddelelser fra formanden:

Fristen for ændringsforslag for de to betænkninger fra Carlos Coelho om biometriske 
identifikatorer i pas, visa og opholdstilladelser var fastsat til den 13. oktober 2004 kl. 12.00.
Ordførerens udkast til betænkninger ville blive drøftet ved mødet den 12. oktober 2004.

Mødet i netværket af uafhængige eksperter i grundlæggende rettigheder ville finde sted den 
21. oktober 2004. Her ville blandt andet de nærmere retningslinjer for samarbejdet mellem 
netværket af eksperter og Europa-Parlamentet blive drøftet.

Formanden mindede ligeledes om, at der den 6. oktober 2004 kl. 10.00 i mødelokale ASP 5E1 
ville blive afholdt et møde med eksperter i biometri.  Mødet skulle have fundet sted i ASP 
3E3, men grundet de mange tilmeldinger havde sekretariatet anmodet om et større lokale.

3. Høring af de nationale parlamenter om OFSR's fremtid
LIBE/6/23690

- Indvandringspolitikkens begrænsninger og perspektiver:
indledning ved Philippe De Bruycker

Philippe De Brycker redegjorde for begrænsningerne og perspektiverne for 
indvandringspolitikken. Han gjorde status over Tampere I og insisterede på, at der på grund af 
kravet om enstemmighed i Rådet ville ske en udvanding af substansen i programmerne 
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(muligheder-undtagelser). Han gik ind for den åbne metode til koordinering af 
indvandringspolitikken.

Battisti (Italiens senat) gennemgik en opstilling af de områder, der vakte bekymring i Italien 
på indvandrings- og asylområdet, navnlig problemet med den massive indvandring til øen 
Lampedusa. 

Sarah Ludford tog ordet.

Canas (Nationalforsamlingen, Portugal) gjorde opmærksom på, at der var tradition for en 
indvandringspolitik i Portugal, og at den fik stigende betydning på grund af fødselsraten i 
landet.

Antoine Duquesne tog ordet.

Mantouvalos (det græske parlament) forklarede de olympiske leges succes - for så vidt angik 
sikkerheden - med det samarbejde, der var etableret med andre lande, og var af den opfattelse, 
at samarbejde var nøglen til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og terrorisme.

Mario Borghezio, Claude Moraes, Barbara Kudrycka og Jaime Mayor Oreja tog ordet.
De Bruycker besvarede indlæggene.

- Begrænsninger og perspektiver for det europæiske retlige område:
indledning ved Henri Labayle

Henri Labayle redegjorde for begrænsningerne og perspektiverne for det europæiske retlige 
område. Herunder berørte han problemet med den politiske og geografiske fragmentering af 
det europæiske strafferetlige område og satte i denne forbindelse spørgsmålstegn ved de 
grundlæggende rettigheders placering og ved meningen og formålet med den europæiske 
politik på dette område.   

Montag (Forbundsdagen) mindede om princippet om gensidig anerkendelse og herunder 
navnlig om den europæiske arrestordre samt om mindstegarantier i forbindelse med 
straffeprocesser.  Efter hans mening gjaldt det først og fremmest om at styrke borgernes tillid.

Rosa Díez González tog ordet.

Stefano Zappalà overtog forsædet.

En repræsentant for Italiens senat berørte spørgsmålet om mindstegarantier for forholdene for 
de indsatte, hvilket havde særlig betydning for Italien. 

Othonas (det græske parlament) insisterede på, at terrortruslen krævede en forståelse af 
bekæmpelsen af den globale trussel.

Kessler (det italienske deputeretkammer) opfordrede til, at der fastsattes målsætninger.

António Costa, Romano Maria La Russa tog ordet.

Jean-Louis Bourlanges overtog forsædet.
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- Åbenhed i EU's beslutningsproces:
styrkelse af den interparlamentariske dialog

Indlæg af Pat Cox om åbenheden i EU's beslutningsproces.

Michael Cashman, Sarah Ludford, Borea (det italienske senat), Charlotte Cederschiöld og 
formanden tog ordet.

Pat Cox besvarede indlæggene.

4. Udkast til traktat om en forfatning for Europa
LIBE/6/23146
Ordfører: Stefano Zappalà (PPE-DE)
- Behandling af udkast til udtalelse
- Fastsættelse af frist for ændringsforslag

Under deltagelse af Verwilghen (Kommissionen).

Der havde fundet indledende drøftelser sted den 21. september 2004. Den 29. september 2004 
havde Stefano Zappalà på vegne af udvalget deltaget i drøftelsen i Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender om betænkning af de Íñigo Méndez de Vigo og Richard Corbett 
fra det korresponderende udvalg. Han forelagde dermed et udkast til udtalelse, der tog hensyn 
til de drøftelser, der havde fundet sted om dette spørgsmål. 

Frist for ændringsforslag: mandag den 11. oktober kl. 12.00
Afstemningen i udvalget om udkastet til udtalelse ville finde sted i Strasbourg, den 25. 
oktober 2004.

Formanden gav ordet til ordføreren.

5. Ydre og indre grænser: fællesskabskodeks for personers passage af de fælles 
grænser
LIBE/6/22094
Ordfører: Michael Cashman (PSE)
- Indledende drøftelse

*  2004/0127(CNS)  KOM(2004)0391 - C6-0080/2004
Korr. udv.: LIBE F - Michael Cashman (PSE)
Rådg. udv.: AFET A

  DEVE A

Med deltagelse af Jan de Ceuster (Kommissionen).

Baggrund

Dette forslag fra Kommissionen var i første omgang en omarbejdelse af den fælles håndbog 
om de ydre grænser. Men det endte med at gå et godt stykke videre, da det sigter på at indføre 
en egentlig fællesskabskodeks for personers passage af de fælles grænser, der er opdelt i to 
dele, hvoraf den ene omhandler "ydre grænser" og den anden "indre grænser".

Der var således tale om et vigtigt initiativ i forbindelse med en konsolidering og udvikling af 
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"det lovgivningsmæssige aspekt" af politikken vedrørende den integrerede grænseforvaltning. 

Procedurens forløb

Michael Cashman blev valgt til ordfører. Der var således tale om indledende drøftelser.

Drøftelse

Formanden bød velkommen til Jan de Ceuster fra DG JAI (Kommissionen), der skulle 
forelægge forslaget. 

Han gav ordet til ordføreren for nogle indledende bemærkninger samt spørgsmål til 
Kommissionens repræsentant. 

Tidsplan

Ordføreren ville forelægge sit udkast til betænkning den 2. december 2004.

6. EU's strategi for narkotikabekæmpelse (2005 - 2012)
Ordfører: Giusto Catania
- Anden drøftelse
Korr. udv.: LIBE

Med deltagelse af det nederlandske rådsformandskab: Leendert Erkelens.
Med deltagelse af Kommissionen: Karel Edward og Laura D'Arrigo.

Baggrund

Fristen for EU's strategi for narkotikabekæmpelse (2000-2004) samt for EU's 
narkotikahandlingsplan (2000-2004) var slutningen af 2004.

Derfor besluttede Rådet (retlige og indre anliggender) på sit møde den 8. juni 2004, at der 
skulle etableres en ny strategi for narkotikabekæmpelse for tiden efter 2004.

EU's strategi for narkotikabekæmpelse (2005-2012) ville blive vedtaget på Rådets møde den 
17. december 2004, og det var meget vigtigt, at vores institution udtalte sig om det aktuelle 
udkast til en strategi til narkotikabekæmpelse inden den endelige vedtagelse. 

Procedurens forløb

Den indledende drøftelse om dette emne fandt sted på et møde i udvalget den 22. september 
2004 men blev afbrudt på grund af tidnød.

Formanden foreslog, at drøftelsen om dette kontroversielle emne genoptoges.

Drøftelse

Formanden bød velkommen til Leenderr Erkelens, repræsentant for det nederlandske 
rådsformandskab, samt til Karel Edward og Laura D'Arrigo (Kommissionen).

Tidsplan
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Behandling af udkast til betænkning: 25. oktober 2004 i Strasbourg.
Frist for ændringsforslag: 5. november 2004 kl. 12.00
Vedtagelse af udkast til betænkning: 25. november 2004
Afstemning på plenarmødet: december 2004 (13.-16.) i Strasbourg.

7. Informationsudveksling som led i bekæmpelsen af terrorisme og andre former 
for grov kriminalitet
LIBE/6/22007
Ordfører: Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)
- Indledende drøftelse (med deltagelse af Kommissionen og Rådets formandskab)
*  2004/0069(CNS)   KOM(2004)0221 C6-0007/2004
Korr. udv.: LIBE F - Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)
Rådg. udv.: AFET A

  JURI A

Med deltagelse af Michèle Coninsx, Belgiens nationale medlem i Eurojust, Verraes 
(Kommissionen), Fontanaud og Hänninger (den svenske repræsentation).

Indledende drøftelse om en todelt - eller endog tredelt - betænkning, der ud over en 
meddelelse fra Kommissionen "om visse foranstaltninger, der bør indføres til bekæmpelse af 
terrorisme og andre former for grov kriminalitet", også indeholdt 
1) et forslag til Rådets beslutning om informationsudveksling og samarbejde vedrørende 
terrorhandlinger, og
2) et svensk initiativ om et forslag til rammeafgørelse om at forenkle udvekslingen af 
oplysninger mellem de retshåndhævende myndigheder (forkortet titel).

Emnet var både afgørende og vanskeligt, da det også berørte spørgsmålet om databeskyttelse i 
tredje søjle, som blev drøftet for nyligt.

8. Høring af den indstillede kommissær med ansvar for politikkerne i tilknytning til 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, Rocco Buttiglione
LIBE/6/22575

9. Diverse sager

10. Tid og sted for næste møde

Den 11.-12. oktober 2004 i Bruxelles
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/
ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)
Jean-Louis Bourlanges (P) (1,2), Stefano Zappalà (VP) (1,2), Stavros Lambrinidis (VP) (1,2), Patrick Gaubert 
(VP) (1,2)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
Alexander Nuno Alvaro (1,2), Edit Bauer (1,2), Johannes (Hans) Blokland (1,2), Mario Borghezio (1), Mihael 
Brejc (1,2), Kathalijne Maria Buitenweg (2), Maria Carlshamre (2), Michael Cashman (1,2), Giusto Catania (1,2), 
Charlotte Cederschiöld (1,2), Carlos Coelho (1), António Costa (1,2), Agustín Díaz de Mera García Consuegra 
(1), Rosa Díez González (1), Antoine Duquesne (1,2), Kinga Gál (1,2), Elly de Groen-Kouwenhoven (1), Lilli 
Gruber (1), Adeline Hazan (1,2), Lívia Járóka (2), Ewa Klamt (1,2), Magda Kósáné Kovács (1,2), Barbara 
Kudrycka (1,2), Henrik Lax (1,2), Raffaele Lombardo (1), Sarah Ludford (1,2), Edith Mastenbroek (1,2), Jaime 
Mayor Oreja (1,2), Claude Moraes (1,2), Hartmut Nassauer (2), Athanasios Pafilis (1,2), Bogdan Pęk (2), Lapo 
Pistelli (1), Martine Roure (1,2), Michele Santoro (1), Inger Segelström (1), Frank Vanhecke (1,2), Ioannis 
Varvitsiotis (1), Manfred Weber (1,2), Tatjana Ždanoka (1,2)

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Frederika Brepoels (1,2), Richard Corbett (1), Marek Aleksander Czarnecki (1,2), Panayiotis Demetriou (1,2), 
Giorgos Dimitrakopoulos (2), Evelyne Gebhardt (1), Ignasi Guardans Cambó (2), Jeanine Hennis-Plasschaert (1), 
Sophia in 't Veld (1,2), Katalin Lévai (2), Vincent Peillon (1), Herbert Reul (1), Marie-Line Reynaud (1,2), Agnes 
Schierhuber (2), Bogusław Sonik (1,2), Antonio Tajani (1), Kyriacos Triantaphyllides (1,2), Rainer Wieland (1), 
Jan Zahradil (2)

Art. 178(2)
Art. 183(3) Romano Maria La Russa

Endv. deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi΄/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) lundi 04/10/2004
(2) mardi 05/10/2004
(3)
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/
På ordförandens inbjudan:
Représentants des Parlements nationaux : Bundestag : M. Jerzy Montag, Grèce : M. Petros Mantouvalos, M. Manolis Othonas -
Italie : Camera dei Deputati : M. Giovanni Kessler, Senato della Repubblica : M. Leonzio Borea, M. Alessandro Battisti - Portugal :
Assembleia da República : M. Luis Campos Ferreira, M. Vitalino Canas.

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)
Erkelens, Schulte-Nordholt

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
Shah, Haustrate-Assam, Verwilghen, De Ceuster, Edwards, Verraes, Fontanaud, Swetenham, Lundin

Cour des comptes:

CdR : Ioannidou
C.E.S.:

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

De Bruycker, Labayle, Cox, Hänninger, Coninsx

Gruppernes sekretariat  
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία των Πολ. Ομάδων
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Poliittisten ryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ELDR
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
IND/DEM
NI

Isaacs, Alvargonzalez Figaredo, Mangold, Scriban
Lemarchal, Moleres
Rasmussen, Pal
Robert, Sidenius
Engel, Tamburini, Tonsberg
Locati
Laikauf
Marzocchi

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção-Geral
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Kalb
Perroni, Barrau, Antoine-Gregoire
De Paepe

Duintjer-Tebbens, Castillo

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτροπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretariado da comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

De Capitani, Bultena, Castagnoli, Huber, Martinez  Sanchez, 
Pondeville

Assist./Βοηθός Götz, Hamacher

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ 

Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman


