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FORESPØRGSEL TIL MUNDTLIG BESVARELSE O-?/06
jf. forretningsordenens artikel 108
af Jean-Marie Cavada for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
til Rådet

Om: Forespørgsel til Rådet med henblik på den årlige drøftelse om fremskridtene på området 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EU-traktatens artikel 2 og 39)

1. Syv år efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden og seks år efter proklamationen af chartret om 
grundlæggende rettigheder forekommer det indlysende, at denne tekst bør udgøre kernen i den
strategi, der skal gøre EU til et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EU-traktatens 
artikel 2). Mener Rådet ikke, at forbindelserne mellem de enkelte mål, deres gennemførelse 
og de principper, det selv har proklameret i chartret, bør tydeliggøres i forbindelse med 
ajourføringen af Haag-programmet?
Med dette for øje opfordrer Parlamentet Rådet til at træffe de nødvendige foranstaltninger, 
navnlig med henblik på
- at sikre, at de beføjelser, som er tillagt Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, ikke er 

begrænset til første søjle, men også omfatter områderne under tredje søjle (politisamarbejde 
og retligt samarbejde);
- at ændre forordning 1049/2001 for at tage højde for Europa-Parlamentets holdning;
- snarest muligt at vedtage rammeafgørelsen om beskyttelse af personoplysninger under tredje 
søjle i overensstemmelse med det tilsagn, der blev givet under det britiske formandskab, om 
at vedtage den sammen med direktivet om tilbageholdelse af oplysninger,
- at tage de nødvendige initiativer med henblik på at løse problemet vedrørende den 
manglende gensidige tillid mellem medlemsstaterne og ufortøvet at vedtage rammeafgørelsen 
om proceduremæssige rettigheder, den europæiske bevissikringskendelse og afgørelsen om 
bekæmpelse af racisme og fremmedhad.

2. Ud fra den betragtning, at en politik til beskyttelse af rettigheder ikke er troværdig, hvis der 
ikke er mulighed for at anlægge retssag, har Kommissionen netop foreslået at afskaffe de 
nuværende restriktioner, hvad angår de nationale domstoles mulighed for at anmode 
Domstolen om at afgøre et spørgsmål (EF-traktatens artikel 68). Finder Rådet det ikke 
påkrævet snarest at følge Kommissionens og Europa-Parlamentets forslag og sammen med 
Domstolen at undersøge, hvilke tiltag der er nødvendige for inden udløbet af Haag-
programmet at halvere behandlingstiden for klager, der er indbragt for Domstolen, navnlig når 
det drejer sig om grundlæggende rettigheder? Er Rådet rede til at tilpasse Domstolens 
beføjelser med hensyn til passage af de indre grænser (EF-traktatens artikel 68, stk. 2)?

3. Siden Tampere og navnlig efter attentaterne den 11. september har der været en vis diskrepans 
mellem de strategier, Det Europæiske Råd har vedtaget, og deres gennemførelse. 
Kommissionen og Parlamentet har foreslået at udnytte de overgangsklausuler, der er fastlagt i 
EU-traktatens artikel 42 og EF-traktatens artikel 67. Agter Rådet at følge dette forslag? Vil 
Rådet endvidere sørge for, at de vedtagne foranstaltninger omsættes til national ret og 
gennemføres fuldt ud i medlemsstaterne? Agter Rådet at forhandle med Europa-Parlamentet
om indføjelse af Europol i de europæiske traktater, eftersom ingen af de protokoller, der er 
knyttet til Europol-konventionen, er trådt i kraft, fordi en række medlemsstater tøver med at 
ratificere dem? Vil Rådet gå ind i en åben debat om konsekvenserne af Prüm-aftalen, og vil 
det tage de indledende skridt til at lade den være omfattet af det forstærkede samarbejde inden 
for EU's rammer?
Har Rådet i sinde at gøre fremskridt i forhandlingerne med Europa-Parlamentet med henblik 
på vedtagelse af direktivet om tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold i 
EU, så der kan indføres fælles standarder i Europa og skabes et rimeligt retsgrundlag for den 
europæiske tilbagesendelsesfond?
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