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I. Inledning

Stockholmsprogrammet – Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras 
skydd godkändes av Europeiska rådet i december 2009 för perioden 2010–2014 och är det 
tredje fleråriga strategiska dokumentet som vägleder verksamheten för att skapa ett område 
med frihet, säkerhet och rättvisa, efter Tammerfors- respektive Haagprogrammen. 

Det är nu lämpligt att börja utvärdera framstegen hittills och se vad som saknas. Detta är 
särskilt viktigt att göra eftersom Stockholmsprogrammet är det första programmet efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande där parlamentets befogenheter har ökat, samtidigt som vissa 
inslag från tiden före Lissabonfördraget finns kvar, såsom en övergångsperiod på fem år för 
tillämpning av den ordinarie ordningen på åtgärder inom den förra ”tredje pelaren”. Trots att 
kommissionen i programmet fick i uppgift att ”före juni 2012 inlämna en översyn efter halva 
tiden” har så inte skett. Kommissionsledamöterna Malmström och Reding har dock lämnat in 
översikter över vad kommissionen har gjort och deltagit i sammanträden i LIBE för att 
behandla frågan. Rådet har också inlett sin egen utvärdering och hade en debatt i 
december 2012.1

Detta dokument innehåller några övergripande målsättningar som LIBE skulle kunna sträva 
efter i utvärderingen, och det omfattar framstegen i de delar av programmet som hör till 
utskottets behörighetsområde. Målet är att ge underlag för en debatt i LIBE. Förslaget till 
betänkande kommer att presenteras gemensamt i ett senare skede tillsammans med 
medföredragandena från AFCO och JURI (i enlighet med artikel 51 i arbetsordningen).

II. Möjliga målsättningar för LIBE i utvärderingen 

A. Sätta individen i centrum

LIBE är det utskott som ansvarar för skyddet av de grundläggande rättigheterna, och därför är 
det avgörande att LIBE bedömer programmet ur medborgarnas synvinkel med hänsyn till 
deras rättigheter och skyldigheter på området med frihet, säkerhet och rättvisa. Detta är också 
måttstocken för den numera rättsligt bindande stadgan, som sätter ”människan i centrum för 
[unionens] verksamhet genom att inrätta ett unionsmedborgarskap och skapa ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa”. (ingressen) 

Särskild vikt bör därför läggas vid hur medborgarna har påverkats, deras rättigheter skyddats 
och i vilken utsträckning de har kunnat dra nytta av konkreta fördelar. Åtgärder som antogs 
inom den före detta tredje pelaren och som ännu inte modifierats efter Lissabonfördragets 
ikraftträdande kommer att kräva en särskilt ingående bedömning i fråga om deras inverkan på 
medborgarna. 

Ett fokus på individen kommer också att kräva större betoning på rättslig utbildning. Eftersom 
antalet antagna EU-rättsakter hela tiden ökar är det mycket viktigt med lämplig utbildning för 
alla rättstillämpare.

                                               
1 Se rådets dok. 15921/12.
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B. Främja en offentlig debatt

I egenskap av utskott med ansvar för lagstiftning om öppenhet och insyn föreslås det att LIBE 
främjar en bred och offentlig debatt om området med frihet, säkerhet och rättvisa – i motsats 
till rådet, där diskussionen om utvärderingen av programmet ägde rum bakom stängda dörrar. 

Detta behövs också av den anledningen att fördraget i sin allra första artikel anger att 
”besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt”. (art. 1 i EU-fördraget) 
Det är därför som EU:s alla institutioner, inklusive Europeiska rådet, bör ”ge medborgarna 
och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera 
sina åsikter” och ”föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa 
sammanslutningarna och det civila samhället”. (art. 11 i EU-fördraget) 

En mer direkt anknytning av de nationella parlamenten är också nödvändig, inte bara på grund 
av dessas uppdrag att bidra ”aktivt till en väl fungerande union” (art. 12 i EU-fördraget), utan 
också på grund av deras utökade utvärderingsroll på området med frihet, säkerhet och 
rättvisa1 och deras roll för genomförandet. 

C. Främja en sammanhållen EU-politik 

Föredraganden anser att det är nödvändigt att börja förbereda för nästa program. Med tanke på 
att övergångsperioden för åtgärder som rör polissamarbete och straffrättsligt samarbete går ut 
2014 är det nu dags att omdefiniera EU:s och medlemsstaternas offentliga politik på området 
med frihet, rättvisa och säkerhet på ett mer sammanhållet sätt. På grundval av en offentlig 
debatt med medborgarna i centrum bör idéer för framtiden kunna ta form.

III. Framstegen hittills: LIBE:s perspektiv 

Översikten nedan visar att många åtgärder fortfarande inte har slutförts eller ens inletts, nu ett 
år före slutet av den nuvarande valperioden. Det är beklagligt att många av kommissionens 
förslag har försenats.

”Att främja medborgarnas rättigheter: ett rättigheternas Europa”

Kapitlet om grundläggande rättigheter är särskilt ambitiöst. Framstegen hittills förefaller dock 
begränsade, och det behövs särskilda insatser på detta område, i synnerhet för att itu med det 
så kallade Köpenhamnsdilemmat, det vill säga att EU förhåller sig synnerligen strikt när det 
gäller nivån för de grundläggande rättigheterna i kandidatländerna men saknar verktyg när 
länderna väl har anslutit sig till unionen.

Kommissionen har i och för sig föreslagit många åtgärder, men av olika anledningar har de 
inte kunnat slutföras. Detta är fallet med bland annat utvidgningen av Schengenområdet till 
Bulgarien och Rumänien samt översynen av lagstiftningen om tillgång till handlingar. Det 

                                               
1 Se artiklarna 69, 70, 71, 81, 85 och 88 i EUF-fördraget.
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kommer också att dröja ett tag innan uppgiftsskyddspaketet, som presenterades förra året, kan 
antas. Diskussionerna om ett allmänt avtal om uppgiftsskydd med USA har inte kommit 
särskilt långt, även om EU redan har tillmötesgått amerikanska begäranden om utbyte av 
PNR- och Swiftuppgifter. Förhandlingarna om EU:s anslutning till den europeiska 
konventionen om de mänskliga rättigheterna kunde till slut fullbordas.

Det nya fleråriga ramprogrammet för byrån för grundläggande rättigheter kunde till slut 
antas av rådet, men det är djupt oroande att rådet inte gick med på att infoga polissamarbete 
och straffrättsligt samarbete i denna ram. Därmed lever rådet inte upp till sina egna åtaganden 
enligt Lissabonfördraget. 

Ett antal politiska dokument har också lagts fram, bland annat en agenda för barns 
rättigheter, en handlingsplan om ensamkommande barn, en ram för nationella strategier för 
integrering av romer och en första rapport om genomförandet av dem, medan andra 
fortfarande saknas, till exempel rapporten om rasism och främlingsfientlighet.

”Lagens och rättvisans Europa”

På området för straffrättsligt samarbete togs ett steg framåt med färdplanen för att stärka 
misstänkta eller åtalade personers processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden, 
även om mycket arbete återstår: direktivet om rätten till information (direktiv 2012/13/EU) 
och direktivet om rätt till tolkning och översättning (direktiv 2010/64/EU) har antagits, förslag 
har lagts fram om rätten till advokat och rätten att meddela sig vid gripande, men andra 
viktiga förslag, exempelvis i fråga om rättshjälp och utsatta brottsmisstänkta, saknas.

”Ett Europa som erbjuder skydd” 

En strategi för inre säkerhet har antagits planenligt, men det saknas ett sammanhållet och 
övergripande angreppssätt.

Vissa framsteg har gjorts med avseende på nödvändiga verktyg. Det gränsöverskridande 
polissamarbetet, inklusive samarbetet mellan Europol och de nationella brottsbekämpande 
myndigheterna, tycks bli bättre. Problem finns kvar i fråga om utbyte av information och hur 
man bäst kombinerar säkerhet med skydd för grundläggande rättigheter, såsom 
uppgiftsskyddet. Kommissionen har lagt fram ett förslag om ett PNR-system för EU, och ett 
avtal med Australien kan nu vara inom räckhåll, precis som ett avtal med Kanada.
Förhandlingarna har också slutförts om direktivet om angrepp mot informationssystem.
Nyligen presenterade förslag är bland annat paketet för it-säkerhet och förslaget att slå ihop 
Europol och Cepol.

Ett antal mycket viktiga rättsakter har antagits, i synnerhet det reviderade direktivet om 
miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer
(direktiv 2012/29/EU), direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell 
exploatering av barn och barnpornografi (direktiv 2011/92/EU) samt direktivet om 
förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer
(direktiv 2011/36/EU), medan ett förslag om brottsstatistik förkastades av parlamentet.



DT\935978SV.doc 5/6 PE510.744v01-00

SV

I kampen mot terrorism nåddes en överenskommelse om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer och om avtalet mellan EU och USA om programmet för att spåra 
finansiering av terrorism. Arbetet med narkotikaprekursorer och förverkande av vinning av 
brott fortsätter. En ny narkotikastrategi för 2013–2020 har antagits.

När det gäller skyddet av kritisk infrastruktur har nästan ingenting hänt.

”Tillträde till Europa i en globaliserad värld”

Schengen utgör fortfarande ett område under utveckling, som skulle kunna nå en ny 
dimension tack vare förslagen i paketet för smarta gränser. Det finns dock ännu ingen 
övergripande plan.

En översyn av Frontexförordningen (förordning (EU) nr 1168/2001) har antagits, och byråns 
roll har vidareutvecklats, samtidigt som det fortfarande inte har ägt rum någon debatt om dess 
långsiktiga utveckling. Förslaget om Eurosur är nu föremål för förhandlingar, och ett förslag 
om regler för övervakningen av de yttre sjögränserna har just lagts fram.

Det pågår fortfarande förhandlingar om paketet om förvaltning av Schengensamarbetet, 
medan SIS II nu slutligen är i drift. Sedan 2011 har VIS varit i gång i Nordafrika, och 
systemet har lanserats med framgång även i andra regioner. Förvaltningen av dessa system 
och av Eurodac tas nu över av byrån för förvaltning av it-system
(förordning (EU) nr 1077/2011).

När det gäller visumpolitiken har bilagorna till förordning (EG) nr 539/2001 ändrats, i 
synnerhet med avseende på länderna på västra Balkan, och ytterligare ett förslag har lagts 
fram. Kommissionen har också föreslagit att ömsesidighetsmekanismen i förordning 
(EG) nr 539/2001 ska ses över och att en mekanism för tillfälligt upphävande ska införas. 
Förhandlingar pågår om dessa förslag, samtidigt som särskilt vissa av de nya medlemsstaterna 
fortfarande upplever avvikelser från ömsesidighetsprincipen. Ett antal avtal om förenklad 
visering har också godkänts, medan andra ligger i olika skeden av förberedelser.

En debatt om en vidareutveckling av den gemensamma visumpolitiken har inletts genom 
meddelandet om visumpolitikens ekonomiska inverkan, samtidigt som ett meddelande om 
möjligheterna till en gemensam europeisk mekanism för utfärdande förväntas komma nästa 
år. 

”Ett Europa präglat av ansvar, solidaritet och partnerskap i migrations- och asylfrågor”

Konkreta resultat skulle kunna uppnås i frågan om laglig migration i och med antagandet av 
direktivet om ett kombinerat tillstånd (direktiv 2011/98/EU). Arbetet fortsätter med förslagen 
om säsongsarbetare och personer som tillfälligt överförts av sitt företag. Ett förslag om 
villkoren för inresa och vistelse för studerande och forskare har lagts fram.

Arbetet med den övergripande strategin för migration fortsätter.

Annars är arbetet på detta område till mycket stor del fokuserat på diskussioner och utbyte av 
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bästa praxis. Detta är särskilt fallet med integrationen.

Som en del av bekämpningen av irreguljär migration har arbetet med återtagandeavtal
fortsatt, och kommissionen har presenterat en utvärdering av dessa.

En stor framgång nåddes genom slutförandet av alla förhandlingar om det gemensamma 
europeiska asylsystemet. Efter antagandet av skyddsdirektivet (2011/95/EU) har man också 
enats om de reviderade Dublin- och Eurodacförordningarna, liksom om direktiven om 
mottagandevillkor och om asylförfaranden. Den externa dimensionen stärktes genom 
antagandet av det gemensamma EU-programmet för vidarebosättning
(beslut nr 281/2012/EU).

Efter att Europeiska stödkontoret för asylfrågor (förordning (EU) nr 439/2010) inrättades har 
detta fått allt större förmåga att tillhandahålla praktiskt stöd.

Fokus på detta område kommer nu att gå över till genomförandet, de konkreta uttrycken för 
solidaritet (på grundval av artikel 80 i EUF-fördraget) och andra diskussioner, medan ett antal 
politiska utredningar om till exempel anslutningen till Genèvekonventionen, gemensam 
handläggning och omplacering står på tur.

IV. Mot en utvärdering av framstegen

Under de följande månaderna kommer vi att diskutera en utvärdering av framstegen hittills.
Bland annat följande frågor skulle kunna tas upp till diskussion:

– Vilken positiv utveckling, särskilt för allmänheten, bör belysas och vad saknas 
fortfarande? 

– Om mål inte har uppnåtts, vad är orsaken? Finns det tillräcklig politisk vilja? Saknas 
verktygen, och i synnerhet resurserna? Har tidsfristerna satts för snävt? Vilken inverkan 
har förseningarna av kommissionens initiativ fått? Vad är orsaken till blockeringarna i 
rådet? Fungerar det interinstitutionella maskineriet, särskilt systemet med trepartssamtal?

– Har parlamentet involverats tillfredsställande i de olika åtgärderna? Har parlamentet 
kunnat anpassa sina arbetsmetoder efter sina nya befogenheter?

– Vilka initiativ betraktar vi som nödvändiga i framtiden? 


