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I. Indledning

"Stockholmprogrammet - et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres 
beskyttelse", der blev godkendt af Det Europæiske Råd i december 2009 for perioden 2010-
2014, er det tredje flerårige strategiske dokument - efter Tammerfors- og Haagprogrammerne 
- der omhandler bestræbelserne på at oprette et område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed.

Nu er tiden inde til at begynde at evaluere de hidtidige resultater og indkredse manglerne. 
Dette er især vigtigt, fordi Stockholmprogrammet er det første program efter 
Lissabontraktatens ikrafttræden, der har styrket Parlamentets beføjelser, samtidig med at det 
har bevaret en række elementer, der var gældende før Lissabontraktaten, f.eks. 
overgangsperioden på fem år for anvendelse af den almindelige procedure på foranstaltninger 
under den tidligere tredje søjle. Selv om Kommissionen i programmet blev opfordret til 
"inden juni 2012 at forelægge en midtvejsrevision", er dette ikke sket. Kommissærerne 
Malmström og Reding har dog forelagt oversigter over de foranstaltninger, Kommissionen 
har gennemført, og har deltaget i møder i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender desangående. Også Rådet har indledt sin egen evaluering og drøftede 
spørgsmålet i december 20121.

Det foreliggende dokument fastlægger en række horisontale mål, som LIBE-Udvalget kan 
forfølge i sin evaluering, og omhandler fremskridtene inden for de dele af programmet, der 
henhører under udvalgets sagsområde. Det sigter på at levere input til en debat i LIBE-
Udvalget. Udkastet til betænkning vil blive forelagt på et senere stade i fællesskab med 
medordførerne fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Retsudvalget, jf. 
forretningsordenens artikel 51.

II. Mulige mål, der kan benyttes af LIBE ved evalueringen 

A. Mennesket i centrum

Som det udvalg, der er ansvarligt for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, påhviler 
det LIBE-Udvalget at bedømme programmet under hensyntagen til borgerne og deres 
rettigheder og forpligtelser i området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Dette er også 
målestokken i det nu retligt bindende charter, der "sætter mennesket i centrum for sit virke 
med indførelsen af unionsborgerskabet og skabelsen af et område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed". (Præambel) 

Der bør således navnlig fokuseres på virkningerne for borgerne, beskyttelsen af deres 
rettigheder og de konkrete fordele, programmet har givet borgerne. For de foranstaltninger, 
der blev vedtaget under den tidligere tredje søjle, og som endnu ikke er blevet ændret efter 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse, kræves der en særlig omhyggelig vurdering af 
indvirkningen på borgerne. 

For at sætte mennesket i centrum er det nødvendigt at lægge større vægt på uddannelse af 
retsvæsenets aktører. Som følge af vedtagelsen af et stigende antal EU-instrumenter er det 
afgørende, at alle aktører inden for retsvæsenet modtager en passende uddannelse.

                                               
1 Jf. rådsdok. 15921/12.
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B. Fremme af den offentlige debat

Da LIBE-Udvalget er ansvarligt for lovgivningen om gennemsigtighed, foreslås det at 
fremme en bred og offentlig debat om området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvilket 
står i modsætning til holdningen i Rådet, hvis drøftelse om evalueringen af programmet fandt 
sted bag lukkede døre. 

Dette er også påkrævet, fordi det i traktatens allerførste artikel er fastsat, at "beslutningerne 
træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt" (artikel 1 i TEU). Derfor bør 
alle EU-institutionerne, inklusive Rådet, give "borgere og repræsentative sammenslutninger 
mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og 
for at diskutere dem offentligt" og "føre en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med de 
repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet" (artikel 11 i TEU). 

En mere direkte inddragelse af de nationale parlamenter er også påkrævet, ikke blot fordi de 
har til opgave aktivt at bidrage til, "at Unionen kan fungere tilfredsstillende" (artikel 12 i 
TEU), men også på grund af deres udvidede rolle i evalueringen af området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed1 og den rolle, de spiller i forbindelse med gennemførelsen. 

C. Fremme af en sammenhængende EU-politik

Ordføreren finder det påkrævet at gøde jorden for et efterfølgende program. I betragtning af, 
at overgangsperioden for foranstaltninger vedrørende politisamarbejdet og det retlige 
samarbejde i straffesager udløber i 2014, er tiden inde til at foretage en mere 
sammenhængende omdefinering af EU-politikken og de nationale offentlige politikker 
vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. På grundlag af en offentlig debat 
og med borgerne i centrum vil der kunne udvikles idéer for fremtiden.

III. Hidtidige fremskridt ud fra LIBE-Udvalgets synsvinkel 

Det fremgår af nedenstående redegørelse, at der et år før valgperiodens udløb stadig er mange 
foranstaltninger, der ikke er iværksat eller fuldført. På denne baggrund må det beklages, at 
mange kommissionsforslag er forsinkede.

"Fremme af borgernes rettigheder: Et Europa baseret på rettigheder"

Kapitlet om grundlæggende rettigheder er særlig ambitiøst. Hidtil har fremskridtene imidlertid 
været begrænsede, og en særlig indsats er påkrævet på dette område, navnlig for så vidt angår 
det såkaldte "Københavnsdilemma", som går ud på, at EU fortsat står fast med hensyn til 
kandidatlandenes overholdelse af de grundlæggende rettigheder, men mangler effektive 
overvågnings- og sanktioneringsredskaber, når landene har tiltrådt EU. 

Kommissionen har foreslået mange foranstaltninger, der af forskellige årsager endnu ikke har 
kunnet gennemføres. Dette indbefatter udvidelse af Schengenområdet til også at indbefatte 
Bulgarien og Rumænien samt en revision af lovgivningen om aktindsigt. Det er også stadig for 
tidligt at vedtage den databeskyttelsespakke, der blev foreslået sidste år. Der er kun sket få 
fremskridt med hensyn til den generelle aftale om databeskyttelse med USA, selv om EU 

                                               
1 Jf. artikel 69, 70, 71, 81, 85 og 88 i TEUF
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allerede har opfyldt USA's krav om udveksling af PNR- og SWIFT-data. Det har endelig 
været muligt at afslutte forhandlingerne om EU's tiltrædelse af den europæiske 
menneskerettighedskonvention.

Den nye flerårige ramme for Agenturet for Grundlæggende Rettigheder er endelig blevet 
vedtaget af Rådet, men det er dybt foruroligende, at Rådet ikke har indvilliget i at medtage 
politisamarbejdet og det retlige samarbejde i straffesager i rammen og dermed ikke lever op 
til sine forpligtelser i medfør af Lissabontraktaten.

Der er også blevet fremlagt en række policy-dokumenter som f.eks. en EU-dagsorden for 
børns rettigheder, handlingsplanen om uledsagede mindreårige, EU-rammen for de nationale 
strategier for romaernes integration og en første rapport om gennemførelsen heraf, mens 
andre stadig mangler, f.eks. rapporten om racisme og fremmedhad.

"Et Europa for Ret og Retfærdighed"

På området for samarbejde i straffesager er der sket fremskridt med køreplanen med henblik 
på at styrke den mistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager, men 
der er stadig meget, der mangler: direktivet om ret til information under straffesager (direktiv 
2012/13) og direktivet om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager (direktiv 
2010/64) er vedtaget, der er stillet forslag om retten til adgang til advokatbistand i 
straffesager og retten til kommunikation ved anholdelse, mens vigtige forslag om f.eks. 
retshjælp og sårbare mistænkte endnu ikke er vedtaget.

"Et Europa, der yder beskyttelse" 

Som planlagt er der vedtaget en strategi for den indre sikkerhed, men der mangler en 
kohærent og samlet tilgang.

Der er sket visse fremskridt, hvad angår de nødvendige redskaber. Det grænseoverskridende 
politisamarbejde, herunder samarbejdet mellem Europol og de nationale 
retshåndhævelsesmyndigheder, synes at blive bedre. Der er stadig problemer med hensyn til 
udveksling af information og den bedste måde, hvorpå sikkerhedshensyn kan kombineres med 
beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, f.eks. databeskyttelse. Kommissionen har stillet 
et forslag om et EU-PNR-system, og der kan indgås en aftale med Australien, mens en aftale 
med Canada nu synes at være inden for rækkevidde. Desuden er forhandlingerne om 
direktivet om angreb på informationssystemer afsluttet. Der er for nylig fremsat forslag om 
bl.a. en pakke om internetsikkerhed og et forslag om fusion mellem Europol og Cepol.

En række yderst vigtige tekster er vedtaget, herunder det reviderede direktiv om 
minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse
(direktiv 2012/29), direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse 
af børn og børnepornografi (direktiv 2011/92) og direktivet om forebyggelse og bekæmpelse 
af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor (direktiv 2011/36), medens et forslag om 
kriminalitetsstatistikker blev forkastet af Parlamentet.

Med hensyn til terrorbekæmpelse er der opnået enighed om markedsføring og brug af 
sprængstofprækursorer og om EU/USA-aftalen om programmet til sporing af finansiering af 
terrorisme. Arbejdet vedrørende narkotikaprækursorer og konfiskation af udbyttet fra 
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strafbare forhold fortsætter stadig. Der er vedtaget en ny narkotikastrategi 2013-20. 

Der er næsten ikke gjort fremskridt med hensyn til beskyttelse af kritisk infrastruktur. 

"Adgang til Europa i en globaliseret verden"

Schengen er et område, der stadig er under udvikling, og som med forslagene i pakken om 
intelligente grænser kunne antage nye dimensioner. Imidlertid mangler der stadig en samlet 
plan.

Foreløbig er der vedtaget en revideret Frontex-forordning (forordning nr. 1168/11), og der er 
sket en yderligere udvikling af Frontex' rolle, hvorimod den langsigtede udvikling stadig 
mangler at blive drøftet. Der er forhandlinger i gang vedrørende Eurosur-forslaget, og der er 
netop blevet forelagt et forslag om overvågning af de ydre søgrænser. 

Pakken vedrørende forvaltning af Schengensamarbejdet er stadig til forhandling, medens SIS 
II endelig kan tages i brug. Siden 2011 er VIS blevet anvendt med held i Nordafrika, og det er 
efterfølgende blevet udvidet til andre regioner. Forvaltningen af disse systemer og af Eurodac 
er i færd med at blive overtaget af It-Agenturet (forordning 1077/2011).

Med hensyn til visumpolitikken er bilagene til forordning 539/2001 blevet ændret, særlig 
hvad angår landene på det vestlige Balkan, og der er yderligere blevet forelagt et forslag.
Desuden har Kommissionen foreslået en revision af gensidighedsmekanismen i forordning nr. 
539/2001 samt indførelse af en suspensionsordning, som der i øjeblikket forhandles om, 
medens der, navnlig for nogle af de nye medlemsstater, fortsat er tale om ensidig visumpligt.
En række aftaler om lempelse af visumreglerne er også blevet vedtaget, mens andre befinder 
sig på forskellige forberedelsesstadier.

Meddelelsen om de økonomiske virkninger af visumpolitikken har givet anledning til en debat 
om den videre udvikling af den fælles visumpolitik, og en meddelelse om mulighederne for at 
indføre en fælles europæisk udstedelsesmekanisme forventes til næste år.

"Et Europa for ansvar, solidaritet og partnerskab i migrations- og asylanliggender"

Der blev opnået et konkret resultat vedrørende lovlig migration med vedtagelsen af direktivet 
om en kombineret tilladelse (direktiv 2011/98). Arbejdet på forslagene om sæsonarbejdere og 
virksomhedsinternt udstationerede fortsætter. Der blev fremsat et forslag om indrejse- og 
opholdsbetingelser for studerende og forskere.

Der arbejdes videre med den samlede strategi for migration.

Ellers fokuserer arbejdet på dette område i høj grad på debat og udveksling af bedste praksis.
Dette gælder navnlig for integration.

Som et led i bekæmpelsen af ulovlig migration er arbejdet vedrørende tilbagetagelsesaftaler 
fortsat, og Kommissionen har forelagt en evaluering af dem. 

Der blev gjort betydelige fremskridt vedrørende det fælles europæiske asylsystem, idet 
samtlige forhandlinger blev afsluttet. Efter vedtagelsen af direktivet om anerkendelse (direktiv 
2011/95) er man også nået til enighed om de reviderede Dublin- og Eurodac-forordninger 
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samt om direktiverne om modtagelsesforhold og asylprocedurer. Den eksterne dimension 
blev styrket gennem vedtagelsen af det fælles EU-genbosættelsesprogram (afgørelse 
281/2012).

Med oprettelsen af det europæiske asylstøttekontor (forordning nr. 439/2010) bliver det stadig 
lettere at yde praktisk støtte.

På dette område vil der nu blive fokuseret på gennemførelse og på konkret 
solidaritetstilkendegivelse (på grundlag af artikel 80 i TEUF) og yderligere debat, eftersom 
der endnu ikke er truffet afgørelse om en række policy-dokumenter om bl.a. tiltrædelse af 
Genèvekonventionen, fælles behandling af asylansøgninger eller udflytning. 

IV. Mod en evaluering af fremskridtene

I de kommende måneder vil det blive drøftet, hvorledes de hidtidige fremskridt kan evalueres.
Blandt andet kunne følgende spørgsmål tages op til diskussion:

- Hvilke positive udviklinger, navnlig for borgerne, bør fremhæves, og hvad mangler stadig? 

- Hvis der er mål, som ikke er blevet nået, hvad er så årsagen dertil? Er der tilstrækkelig 
politisk vilje? Mangler der redskaber og især ressourcer? Var tidshorisonten for kort? Hvilke 
virkninger har forsinkelserne i Kommissionens initiativer? Hvad er årsagerne til 
blokeringerne i Rådet? Virker det interinstitutionelle maskineri, navnlig trilogsystemet?

- Har inddragelsen af Parlamentet i de forskellige foranstaltninger været tilfredsstillende? Har 
det været i stand til at tilpasse sine arbejdsmetoder til de nye beføjelser?

- Hvilke initiativer er der behov for i fremtiden? 


