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Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

PE/XVII/PV/1004_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 4 oktober 2004, kl. 15.00–18.30,

och den 5 oktober 2004 kl. 9.00–12.00
BRYSSEL

Sammanträdet öppnades måndagen den 4 oktober 2004 kl. 15.10 med ordförande Jean-Louis 
Bourlanges som ordförande.

1. Godkännande av förslaget till föredragningslista

Punkt 8 på föredragningslistan, betänkandet av Rosa Díez González, ströks och ersattes med 
betänkandet av Giusto Catania om EU:s strategi mot narkotika (2005–2012). Behandlingen av 
punkt 8 om förslaget till betänkande av Rosa Díez González sköts upp till sammanträdet den 
12 oktober 2004.

2. Meddelanden från ordföranden

Tidsfristen för ändringsförslag till de två betänkandena av Coelho om biometriska uppgifter i 
pass, viseringar och uppehållstillstånd fastställdes till den 13 oktober kl. 12.00. Förslagen till 
betänkande och ändringsförslagen från föredraganden skulle behandlas vid sammanträdet den 
12 oktober 2004.

Den 21 oktober skulle det hållas ett sammanträde med nätverket för oberoende experter på 
grundläggande rättigheter. Här skulle man särskilt ta upp formerna för samarbetet mellan 
expertnätverket och Europaparlamentet.

Ordföranden påminde också om att det den 6 oktober kl. 10.00 i rum ASP 5E1 skulle hållas 
ett möte med experter på biometri. Ursprungligen hade detta möte planerats att hållas i rum 
ASP 3E3, men med tanke på de många anmälningarna hade sekretariatet begärt ett större rum.



PE 349.879v01-00 2/9 PV\545849SV.doc

SV

3. Företrädare för de nationella parlamenten hörs om framtiden för området med 
frihet, säkerhet och rättvisa
LIBE/6/23690

– Invandringspolitikens gränser och framtidsutsikter:
inledning av professor Philippe De Bruycker

De Bruycker pekade på invandringspolitikens gränser och framtidsutsikter. Han gjorde en 
sammanfattning om ämnet Tammerfors I och hävdade att innehållet i kommissionens 
program urvattnas på grund av att det krävs enhällighet i rådet (valmöjligheter – undantag).
Han förordade den öppna samordningsmetoden.

Battisti (Italiens senat): Tecknade en bild av oron i Italien när det gäller invandring och asyl, 
särskilt i samband med den massiva flyktingtillströmningen på ön Lampedusa.

Sarah Ludford yttrade sig.

Canas (Portugals parlament): Uppgav att invandringspolitiken är en tradition i Portugal, som 
för närvarande får ökad betydelse med tanke på födelsetalen i Portugal.

Antoine Duquesne yttrade sig.

Mantouvalos (Greklands parlament): Förklarade att Olympiska spelen varit lyckade i fråga 
om säkerheten på grund av samarbetet med andra länder. Ansåg att samarbetet är slutstenen i 
kampen mot den organiserade brottsligheten och terrorismen.

Följande yttrade sig: Mario Borghezio, Claude Moraes, Barbara Kudrycka och Jaime Mayor 
Oreja.
De Bruycker besvarade inläggen.

– Det europeiska rättsliga områdets gränser och framtidsutsikter:
inledning av professor Henri Labayle

Labayle pekade på det europeiska rättsliga områdets gränser och framtidsutsikter. Han talade 
om den politiska och geografiska uppdelningen av det europeiska straffrättsliga området och 
ställde frågor om vilken plats de grundläggande rättigheterna intar i detta sammanhang och 
om inriktningen på och effektiviteten av gemenskapspolitiken på detta sakområde.

Montag (från det tyska parlamentet Bundestag): Nämnde principen om ömsesidigt 
erkännande, den europeiska arresteringsordern och minimigarantierna för straffrättsliga 
förfaranden. Ansåg att det framför allt handlar om att stärka medborgarnas förtroende.

Rosa Díez González yttrade sig.

Stefano Zappalà tog över som mötesordförande.
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Italiens senat: Tog upp frågan om minimigarantier för fängelsevillkoren för de intagna, vilket 
är särskilt viktigt för Italien.

Othonas (Greklands parlament): Påminde om terrorhotet, som kräver att man bekämpar det 
globalt.

Kessler (Italiens parlament): Påminde om att han önskar att det fastställs mål.

Följande yttrade sig: António Costa och Romano Maria La Russa.

Jean-Louis Bourlanges tog över som mötesordförande igen.

– Insyn i Europeiska unionens beslutsprocess:
förbättrad interparlamentarisk dialog

Anförande av Pat Cox om insyn i Europeiska unionens beslutsprocesser.

Följande yttrade sig: Michael Cashman, Sarah Ludford, Borea (Italiens senat), Charlotte 
Cederschiöld och ordföranden.

Pat Cox besvarade inläggen.

4. Utkast till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa
LIBE/6/23146
Föredragande: Stefano Zappalà (PPE-DE)
– Behandling av förslag till yttrande
– Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

I närvaro av Verwilghen (kommissionen).

En första diskussion ägde rum den 21 september. Den 29 september deltog Stefano Zappalà å 
vårt utskotts vägnar i diskussionen i utskottet för konstitutionella frågor (ansvarigt utskott) om 
betänkandet av Mendez de Vigo och Corbett. Idag presenterade han det slutliga förslaget till 
yttrande, som beaktat den diskussion som utskottet fört i ärendet.

Tidsfrist för ändringsförslag: måndagen den 11 oktober kl. 12.00
Förslaget till yttrande skulle komma att bli föremål för omröstning i utskottet i Strasbourg den 
25 oktober.

Ordföranden gav föredraganden ordet.
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5. Yttre och inre gränser: gemenskapskodex om gränspassage för personer
LIBE/6/22094
Föredragande: Michael Cashman (PSE)
– inledande diskussion

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

DEVE A

I närvaro av Jan de Ceuster (kommissionen).

Sammanhanget

I detta förslag från kommissionen lade man fram en omarbetad version av den gemensamma 
manualen för de yttre gränserna. Men man syftade till att gå längre än så. Målet var att skapa 
en verklig gemenskapskod för systemet för gränspassage för personer, uppdelad i ett avsnitt 
om de yttre gränserna och ett om de inre.

Det rörde sig således om ett viktigt initiativ när det gällde att konsolidera och utveckla 
lagstiftningsområdet för politiken för integrerad gränshantering.

Förfarandets gång

Michael Cashman hade utsetts till föredragande. Nu rörde det sig om en första diskussion.

Diskussion

Ordföranden hälsade Jan de Ceuster från generaldirektoratet för rättsliga och inrikes frågor 
vid kommissionen välkommen, som skulle presentera förslaget.

Han uppmanade föredraganden att ge en inledande kommentar och ställa eventuella frågor till 
företrädaren för kommissionen. 

Tidsplan

Föredraganden hade för avsikt att lägga fram sitt förslag till yttrande den 2 december.

6. EU:s strategi mot narkotika (2005–2012)
Föredragande: Giusto Catania
En andra diskussion
Ansv. utsk.: LIBE

I närvaro av rådets nederländska ordförandeskap: Leendert Erkelens.
I närvaro av kommissionen: Karel Edward och Laura D’Arrigo.
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Sammanhanget

Slutet av 2004 skulle bli tidsgränsen för såväl EU:s strategi mot narkotika (2000-2004) som 
dess handlingsplan mot narkotika (2000-2004).

Därför beslutade rådet (rättsliga och inrikes frågor) vid sitt möte den 8 juni 2004 att man 
måste fastställa en ny strategi mot narkotika för tiden efter 2004.

EU:s strategi mot narkotika (2005-2012) skulle komma att antas vid Europeiska rådets möte 
den 17 december. Det vore mycket viktigt att parlamentet kunde avge ett yttrande om det 
nuvarande förslaget till strategi mot narkotika innan detta slutligt skulle antas.

Förfarandets gång

Vid utskottssammanträdet den 22 september 2004 hölls en inledande diskussion i frågan, som 
man dock av tidsbrist var tvungen att avbryta i slutet av sammanträdet.

Ordföranden föreslog att fortsätta diskussionen på detta så kontroversiella område, kampen 
mot narkotika.

Diskussion

Ordföranden hälsade följande välkomna: Leendert Erkelens, företrädare för rådets 
nederländska ordförandeskap, samt Karel Edward och Laura D'Arrigo, båda företrädare för 
kommissionen.

Tidsplan

Behandling av förslaget till betänkande: den 25 oktober 2004 i Strasbourg
Tidsfrist för ändringsförslag: den 5 november 2004 kl. 12.00
Antagande av förslag till betänkande: den 25 november 2004
Diskussion och omröstning i kammaren: den 13–16 december 2004 i Strasbourg

7. Uppgiftsutbyte i kampen mot terrorism och annan grov brottslighet
LIBE/6/22007
Föredragande: Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)
– Inledande diskussion (i närvaro av kommissionen och rådets ordförandeskap)
* 2004/0069(CNS) – KOM(2004)0221 – C6-0007/2004
Ansv. utsk.: LIBE F – Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)
Rådg. utsk.: AFET A

JURI A

I närvaro av Michèle Coninsx, Belgiens nationella medlem av Eurojust, Verraes 
(kommissionen), Fontanaud och Hänninger (Sveriges representation).

Inledande diskussion om ett två- eller till och med tredelat betänkande, eftersom det – utöver 
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ett meddelande från kommissionen om ”vissa åtgärder som bör vidtas för att bekämpa 
terrorism och annan grov brottslighet” – skulle omfatta 
1) ett förslag till rådets beslut om uppgiftsutbyte och samarbete mot terroristbrott, och
2) ett svenskt initiativ om ett förslag till rambeslut om förenklat informationsutbyte mellan 
brottsbekämpande organ (titeln förkortad).

Ämnet ansågs vara lika viktigt som känsligt, eftersom det även berörde problematiken med 
uppgiftsskyddet inom den tredje pelaren, som utskottet nyligen gjorts medvetet om.

8. Utfrågning av den nominerade kommissionsledamoten med ansvar för området 
med frihet, säkerhet och rättvisa, Buttiglione
LIBE/6/22575

9. Övriga frågor

10. Datum och plats för nästa sammanträde

den 11–12 oktober 2004 i Bryssel
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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/ 
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Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman


