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MUNTLIG FRÅGA O-?/06
i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen
från Jean-Marie Cavada för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor
till rådet

Angående: Fråga till rådet inför den årliga debatten om framstegen på området med frihet, 
säkerhet och rättvisa (artiklarna 2 och 39 i EU-fördraget)

1. Sju år efter ikraftträdandet av Amsterdamfördraget och sex år efter det att Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna proklamerades verkar det uppenbart att denna text måste
utgöra kärnan i den strategi som skall omvandla EU till ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
(artikel 2 i EU-fördraget). Anser inte rådet att man i samband med uppdateringen av 
Haagprogrammet bättre bör klarlägga sambandet mellan varje mål, hur det skall uppnås och de
principer som rådet har fastställt i stadgan?

I detta syfte uppmanar parlamentet rådet att vidta alla nödvändiga åtgärder särskilt för att:
– se till att befogenheterna för byrån för de grundläggande rättigheterna inte begränsas till första 
pelaren utan även omfattar de områden som hör till tredje pelaren (polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete),
– ändra förordning (EG) nr 1049/2001 för att beakta Europaparlamentets ståndpunkt,
– snarast möjligt anta rambeslutet om skyddet av personuppgifter inom tredje pelaren, i enlighet med 
det åtagande som gjordes under det brittiska ordförandeskapet om att anta rambeslutet tillsammans 
med direktivet om lagring av uppgifter,
– ta nödvändiga initiativ för att åtgärda bristen på ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna och
utan dröjsmål anta rambeslutet om rättssäkerhetsgarantier, om europeiska bevisupptagningsbeslutet
och beslutet om kampen mot rasism och främlingsfientlighet.

2. Eftersom en politik för skydd av rättigheter inte är trovärdig utan möjligheten att vända sig till
domstol har kommissionen nyligen lagt fram ett förslag om att häva de nuvarande begränsningarna 
av de nationella domstolarnas rätt att vända sig till EG-domstolen (artikel 68 i EG-fördraget). Anser 
inte rådet att man utan dröjsmål bör följa kommissionens och parlamentets förslag och i samråd med 
EG-domstolen utvärdera vilka åtgärder som ännu krävs för att man under Haagprogrammet skall 
kunna minska med åtminstone hälften den nuvarande behandlingstiden för besvär vid EG-
domstolen, särskilt då dessa rör de grundläggande rättigheterna? Är rådet berett att anpassa 
domstolens behörigheter när det gäller överskridande av de inre gränserna (artikel 68.2 i EG-
fördraget)?

3. Sedan Tammerfors och framför allt sedan attackerna den 11 september finns det en diskrepans
mellan de strategier som rådet har antagit och deras genomförande. Kommissionen och parlamentet 
föreslår att de ”övergångsklausuler” som föreskrivs i artikel 42 i EU-fördraget och artikel 67 i EG-
fördraget tas i bruk. Avser rådet att följa detta förslag? Tänker rådet också se till att antagna åtgärder 
införlivas och genomförs till fullo i medlemsstaterna? Tänker rådet förhandla med 
Europaparlamentet om integreringen av Europol i de europeiska fördragen, eftersom inget av 
protokollen till Europolkonventionen har trätt i kraft på grund av vissa medlemsstaters ovilja att 
ratificera dem? Tänker rådet engagera sig i en öppen debatt om Prümfördragets följder och inleda 
det förberedande arbetet för att integrera detta fördrag i EU-ramen som förstärkt samarbete?

Har rådet för avsikt att föra förhandlingarna med Europaparlamentet framåt i syfte att anta direktivet 
om återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna för att fastställa 
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gemensamma normer på EU-nivå och skapa en lämplig rättslig grund för Europeiska
återvändandefonden?
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