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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om midtvejsrevision af Stockholmprogrammet
(2013/2024(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2009 om meddelelsen fra Kommissionen 
til Europa-Parlamentet og Rådet – Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i 
borgernes tjeneste – Stockholmprogrammet1,

– der henviser til Rådets Stockholmprogram – Et åbent og sikkert Europa i borgernes 
tjeneste og til deres beskyttelse2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til de fælles drøftelser i Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, jf. 
forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse 
fra Udvalget om Udenrigsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A7-0000/2013),

I. Stockholmprogrammet og Lissabontraktaten

1. mener, at Lissabontraktaten har medført vigtige positive elementer på området frihed, 
sikkerhed og retfærdighed, men beklager visse mangler i gennemførelsen; er ikke længere 
villig til at acceptere, at Rådet og Kommissionen i mange tilfælde stadig handler, som om 
Lissabontraktaten ikke var trådt i kraft; anmoder om overholdelse af forpligtelsen om, at 
Parlamentet "straks underrettes fuldt ud i alle faser af proceduren", som fører til indgåelse 
af internationale aftaler; beklager de uacceptable forsinkelser med hensyn til at bringe 
retsakterne under den tidligere tredje søjle i overensstemmelse med Lissabontraktaten; 
opfordrer til en vurdering fra sag til sag af retsakterne under den tidligere tredje søjle med 
hensyn til deres indvirkning på de grundlæggende rettigheder med henblik på at bringe 
dem i overensstemmelse med det nye normhierarki af basisretsakter, delegerede retsakter 
og gennemførelsesretsakter;

Kommissionens initiativret og den almindelige lovgivningsprocedure

2. mener, at anvendelsen af den almindelige lovgivningsprocedure har bragt lovgivningen 
tættere på borgeren og har øget indflydelsen for Parlamentet, som er den eneste 
demokratisk valgte institution i Unionen;

3. bemærker, at Kommissionen i sin meddelelse af 20. april 2010 med titlen "Et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed for EU's borgere – Handlingsplan om gennemførelse af 

                                               
1 EUT C 285 E af 21.10.2010, s. 12.
2 EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1.
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Stockholmprogrammet"1 har anbefalet et større ambitionsniveau i de svar, der gives på de 
europæiske borgeres daglige bekymringer og forhåbninger, og at den også har 
understreget, at Unionen skal kunne reagere på uforudsete hændelser, straks gribe de 
muligheder, der viser sig, samt forudsige og tilpasse sig udviklingen;

4. minder om, at Kommissionen på denne baggrund gentagne gange har gjort sin initiativret 
gældende i overensstemmelse med artikel 76 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde;

5. mener, at tiden med store flerårige programmer fastlagt på et mellemstatsligt grundlag 
synes at være forbi set i lyset af det omfangsrige retsgrundlag fastlagt i traktaterne inden 
for området frihed, sikkerhed og retfærdighed og set i lyset af Kommissionens mulighed 
for og erklærede ambition om at gøre brug af sin initiativret;

6. opfordrer derfor Kommissionen til at påtage sig sin rolle ved definitionen af politikker og 
lovgivningsmæssige prioriteter og, når det er nødvendigt, gøre brug af sin initiativret og 
samtidig modsætte sig ethvert forsøg på at vende tilbage til den mellemstatslige tilgang fra 
den perioden, der gik forud for Lissabontraktatens ikrafttræden;

De nationale parlamenter

7. mener, at den øgede inddragelse af de nationale parlamenter i EU's aktiviteter, som det er 
fastlagt i protokol nr. 1 (om de nationale parlamenters rolle i EU) og nr. 2 (om 
anvendelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet) knyttet som bilag til 
traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, har haft en positiv indvirkning på især udviklingen og funktionen af 
området frihed, sikkerhed og retfærdighed, og ikke kun fordi overholdelsen af 
nærhedsprincippet i højere grad har været garanteret, men også fordi den større og mere 
dybdegående demokratiske sammenknytning af de europæiske befolkninger har udgjort et 
vigtigt bidrag til lovgivningen og den europæiske politik;

En ensartet valglov

8. bemærker, at selv uden en aftale om en ensartet valgprocedure har der vist sig en 
progressiv konvergens af valgsystemerne, navnlig med hensyn til dannelsen af politiske 
partier på EU-plan2, arbejdet med henblik på indførelsen af en europæisk statut baseret på 
Kommissions forslag til en reform af reglerne om de europæiske politiske partier3 og til 
forbuddet mod dobbeltmandat4, der gør hvervet som medlem af Europa-Parlamentet 
uforeneligt med hvervet som medlem af et nationalt parlament;

9. mener, at værdien af Parlamentets demokratiske funktion bør tydeliggøres i 
offentligheden, og at valgkampagnerne til dets forlængelse bør vedrøre reelle europæiske 
problemstillinger;

                                               
1 COM(2010)0171.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og 
finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1), ændret ved forordning (EF) 
nr. 1524/2007.
3 COM(2012)0499.
4 Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom, artikel 1, nr. 7, litra b).
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10. mener derfor, at reformen af valgproceduren på sigt trænger sig på for at øge Parlamentets 
legitimitet og effektivitet, så den europæiske demokratiske dimension styrkes, og der 
samtidigt sikres en mere proportional fordeling af mandater mellem medlemsstaterne i 
overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i traktaterne; mener, at en sådan 
reform kan tilskynde de europæiske borgere til at deltage i valg til Europa-Parlamentet i 
deres bopælsmedlemsstat, hvor de ikke er statsborgere;

11. glæder sig dog allerede over vedtagelsen af Rådets direktiv 2013/1/EU af 
20. december 2012 om ændring af direktiv 93/109/EF med hensyn til visse regler for 
valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en 
medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere1, i det omfang det kan lempe forpligtelserne for 
unionsborgere med bopæl i en EU-medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, når de stiller 
op til valg til Europa-Parlamentet;

Borgerinitiativ

12. glæder sig over vedtagelsen af forordningen om det europæiske borgerinitiativ2, der giver 
borgerne politiske initiativbeføjelser svarende til dem, som Europa-Parlamentet og Rådet 
har;

13. mener, at initiativet har til opgave at blive et effektivt instrument til definition af emner til 
EU's dagsorden;

14. beklager dog de tekniske problemer, som arrangørerne har mødt i forbindelse med 
gennemførelsen af initiativet, og opfordrer Kommissionen til at finde en løsning på disse 
problemer;

II. Evaluering af Stockholmprogrammet og dets gennemførelse

Grundlæggende rettigheder

15. mener, at gennemførelsen af Stockholmprogrammet generelt ikke lever op til sin ambition 
om at fremme borgernes rettigheder;

16. opfordrer indtrængende til foranstaltninger, der løser det såkaldte Københavnsdilemma, 
som beskriver en situation, hvor Unionen fastsætter høje standarder, som kandidatlande 
skal overholde, men mangler redskaberne for medlemsstaterne; meddeler sin hensigt om 
at etablere en Københavnskommission i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige 
og Indre Anliggender;

17. frygter, at den økonomiske krise kan udvikle sig til en demokratisk krise, og mener, at der 
er behov for et stærkt politisk lederskab for at forsvare demokratiske bedrifter;

18. understreger, at Unionens tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK) som fastsat i artikel 6, 
stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union yderligere vil styrke beskyttelsen af de 

                                               
1 EUT L 26 af 26.1.2013, s. 27.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer, 
EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1.
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grundlæggende rettigheder i Unionen, som den er sikret af charteret om grundlæggende 
rettigheder og Domstolens retspraksis;

19. bemærker, at tiltrædelsen af konventionen sikrer borgerne en beskyttelse, hvad angår 
Unionens foranstaltninger, der svarer til den, de allerede har med hensyn til enhver af 
medlemsstaternes foranstaltninger; minder om, at dette især er relevant set i lyset af, at 
medlemsstaterne har overført vigtige kompetencer til Unionen, navnlig på området frihed, 
sikkerhed og retfærdighed;

20. glæder sig over, at tiltrædelsen af konventionen udgør et værdifuldt element af 
supplerende beskyttelse, navnlig inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed;

21. anser den fortsatte blokering af revisionen af forordningen om aktindsigt som uacceptabel;

Retligt samarbejde i civilsager og straffesager

22. bemærker, at Stockholmprogrammet sigter mod at lette de europæiske borgeres frie 
bevægelighed ved at forsvare og respektere alle rettigheder hidrørende fra et europæisk 
område med retfærdighed, og at retligt samarbejde er det primære redskab til at opnå dette
mål;

23. anerkender, at initiativer på området for gensidig anerkendelse af retlige situationer, 
retsafgørelser og retsdokumenter spiller en meget vigtig rolle i denne henseende, idet 
gensidig anerkendelse ikke medfører ændringer i medlemsstaternes retssystemer, men 
reducerer de ulemper, som forskelle i bestemmelser medfører for de individuelle borgere;

24. mener, at gensidig anerkendelse kræver, at borgere og jurister har tillid til hinandens 
retlige institutioner; bemærker, at styrkelsen af en reel europæisk retskultur, der fuldt ud 
respekterer nærhedsprincippet og princippet om domstolenes uafhængighed, fastsættelsen 
af fælles standarder og en forståelse af andre retssystemer, spiller en meget vigtig rolle for 
understøttelsen af fælles anerkendelse og tillid; påpeger, at fælles anerkendelse og tillid 
kan føre til gradvise ændringer i nationale civilretstraditioner via en udveksling af bedste 
praksis mellem medlemsstaterne;

25. bemærker, at lovgivningsinitiativer på civilretsområdet hidtil overvejende har været 
fokuseret på materiel ret på bekostning af procesret; opfordrer til, at der i fremtiden i 
højere grad fokuseres på procesret;

26. anerkender det fremskridt, der er sket ved hjælp af køreplanen for proceduremæssige 
rettigheder i straffesager, men beklager, at de centrale forslag om retshjælp og sårbare 
mistænkte endnu ikke er vedtaget, og at Rådets ambitionsniveau synes at falde mere og 
mere;

27. er overbevist om, at konsistens i de principper, der anvendes i udviklingen af et EU-
område for strafferetspleje, bør være en prioritet, og at EU-institutionerne med hensyn 
hertil bør arbejde tæt sammen med hinanden, jf. Parlamentets beslutning om en EU-
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tilgang til strafferet1;

28. mener, at den gensidige tillid mellem medlemsstaterne skal styrkes, og at gensidig 
anerkendelse og harmonisering af EU's strafferet ikke kan udvikle sig uden seriøs 
feedback på gennemførelsen af disse regler på medlemsstatsplan;

29. mener, at et effektivt retssystem er en vigtig drivkraft for en stærk økonomi;

Intern sikkerhed

30. bemærker med tilfredshed medlemsstaternes og Kommissionens fremskridt i forbindelse 
med den interne sikkerhedsstrategi (ISS) og EU's politikcyklus om organiseret kriminalitet 
og alvorlige internationale forbrydelser; påpeger dog, at der er behov for yderligere 
fremskridt f.eks. inden for cyberkriminalitet, beskyttelse af kritisk infrastruktur og 
bekæmpelse af korruption, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og handel 
med ulovlige skydevåben;

31. minder om, at Parlamentet i dag er en fuldgyldig institutionel aktør på det 
sikkerhedspolitiske område og dermed har ret til at deltage aktivt i fastsættelsen af de 
elementer og prioriteringer, der indgår i den interne sikkerhedsstrategi, og i evalueringen 
af disse instrumenter, herunder gennem regelmæssige tilsynsrunder vedrørende 
gennemførelsen af den interne sikkerhedsstrategi, der skal foretages i fællesskab med 
Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter og Rådet, jf. artikel 70 og 71 i TEUF;

32. mener, at en kyndig analyse af de sikkerhedstrusler, der skal imødegås, er en essentiel 
forudsætning for, at den interne sikkerhedsstrategi kan være virkningsfuld;

33. gør opmærksom på, at den nuværende interne sikkerhedsstrategi vil blive afsluttet i 2014; 
opfordrer Kommissionen til at påbegynde udarbejdelsen af en ny intern sikkerhedsstrategi 
for perioden 2015-2019, hvor der tages hensyn til Lissabontraktatens ikrafttræden og 
indarbejdelsen af chartret om grundlæggende rettigheder i EU-retten; opfordrer Rådet til 
at indarbejde Parlamentets bidrag på fyldestgørende vis i den nye interne 
sikkerhedsstrategi, inden strategien vedtages;

34. anerkender, at grænseoverskridende kriminalitet er stigende i EU, og understreger derfor 
vigtigheden af udveksling af oplysninger om europæisk retshåndhævelse; mener, at det 
aktuelle "landskab" af forskellige instrumenter, kanaler og redskaber er kompliceret og 
spredt, hvilket fører til ineffektiv anvendelse af de tilgængelige instrumenter og til 
utilstrækkelig demokratisk kontrol på EU-plan; efterlyser en fremtidsorienteret vision om, 
hvordan deling af retshåndhævelsesdata udformes og optimeres i EU, samtidig med at der 
sikres et robust databeskyttelsesniveau;

35. opfordrer Kommissionen til hurtigt at fremsætte forslag til at bringe de 
grænseoverskridende politisamarbejdsinstrumenter, som er blevet vedtaget under den 
tidligere tredje søjle, såsom Prümafgørelsen og det svenske initiativ, ind under 
Lissabontraktatens retlige rammer;

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0208.
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36. glæder sig over Kommissionens forslag til den nye Europolforordning og ønsker en hurtig 
gennemførelse af dette vigtige lovgivningsprogram, således at Europol så hurtigt som 
muligt kan blive bragt på linje med Lissabontraktaten;

Grænser og visa

37. glæder sig over afslutningen på forhandlingerne om pakken vedrørende forvaltning af 
Schengensamarbejdet; opfordrer Kommissionen til fuldt ud at påtage sig sine roller som 
koordinator af Schengenevalueringerne og som vogter af traktaten for at undgå 
situationer, der kan bringe funktionen af Schengenområdet i fare; gentager sin holdning 
om, at Schengenområdet uden yderligere forsinkelse bør udvides til at omfatte Rumænien 
og Bulgarien;

38. anser fraværet af kontrol ved de indre grænser som et af den europæiske integrations 
vigtigste resultater; anmoder Kommissionen om at være særlig opmærksom på fraværet af 
kontrol ved de indre grænser og afviser på det kraftigste alle forsøg på at begrænse 
borgernes frie bevægelighed;

39. anerkender, at Schengenområdet er en slags laboratorium, der indtil nu er blevet udviklet 
trin for trin; mener ikke desto mindre, at der er behov for en langsigtet overvejelse om dets 
yderligere udvikling; mener, at Schengenområdets ydre grænser i fremtiden bør bevogtes 
af europæiske grænsevagter;

40. glæder sig over reformen af Frontex' mandat og aftalen om Eurosur; mener, at de nye 
regler for overvågningen af søgrænser så hurtigt som muligt bør vedtages, at redningen af 
migranters liv bør prioriteres, og at princippet om non-refoulement skal overholdes fuldt 
ud;

41. bifalder den vellykkede migration til Schengeninformationssystem II, den fortsatte 
udbredelse af visuminformationssystemet og oprettelsen af agenturet eu-LISA til 
operationel forvaltning; understreger, at disse nye systemer nu skal stå deres prøve i 
hverdagen; gør opmærksom på sin anmodning om, at "der ikke bør lanceres nye 
grænseforvaltningsinstrumenter eller omfattende datalagringssystemer, før de eksisterende 
redskaber er fuldt funktionsdygtige, sikre og pålidelige"; ser frem til evalueringerne af 
systemerne som fastsat i de respektive retlige instrumenter;

42. opfordrer til en meget bedre gennemførelse af visumreglerne og større harmonisering af 
visumprocedurer og -praksisser; mener, at fælles centre for visumansøgninger bør være 
standard; opfordrer til interinstitutionelle drøftelser om målsætningerne for den fælles 
visumpolitik;

Asyl og migration

43. minder om, at Det Europæiske Råd i Stockholmprogrammet understregede, "at en godt 
forvaltet migration kan være til gavn for alle interessenter"; beklager de begrænsede 
fremskridt, der er gjort med hensyn til vedtagelsen af lovgivning på området lovlig 
migration, og opfordrer til en større fremtidig indsats i betragtning af de demografiske 
udfordringer og økonomiens behov; mener samtidig, at integrationen af migranter kræver 
større opmærksomhed;
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44. glæder sig over vedtagelsen af asylpakken; opfordrer Kommissionen til at overvåge 
medlemsstaternes korrekte gennemførelse af pakken fra datoen for anvendelsen;

45. beklager dybt den manglende gennemførelse af principperne om solidaritet og rimelig 
ansvarsfordeling som fastsat i artikel 80 i TEUF; mener, at skærpede og mere konkrete 
foranstaltninger vil være nødvendige i fremtiden; 

46. mener, at den eksterne dimension af asyl bør udvides, især i forbindelse med 
genbosættelse;

Metoder, redskaber og processer

47. beklager dybt den lave kvalitet i den politiske beslutningsproces; bemærker, at 
problemernes definition, drøftelsen af mulige løsninger og valget mellem muligheder 
normalt ikke følger en sekventiel rækkefølge, som ville være den korrekte procedure, men 
i stedet ofte sker samtidigt; opfordrer Kommissionen til først at fremlægge rapporter om 
de spørgsmål, der skal behandles, derefter invitere til en drøftelse af mulige løsninger og 
endelig fremlægge lovgivningsforslag; 

48. beklager manglen på en objektiv evaluering af fremskridtet hen imod et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed og på pålidelige oplysninger om medlemsstaternes 
gennemførelse af lovgivningen;

49. foreslår en systematisk og uafhængig efterfølgende evaluering af ny lovgivning, der også 
skal vurdere det fortsatte behov for lovgivning på dette område;

50. glæder sig over, at Kommissionen har taget initiativ til at udarbejde EU's resultattavle for 
retsområdet, der sigter mod at sikre et retsvæsen af høj kvalitet inden for civilret, 
handelsret og forvaltningsret, da den konkrete lovanvendelse i sidste ende ligger i 
hænderne på domstolene; opfordrer til, at øvelsen med resultattavlen for retsområdet 
vurderer alle retsområder, herunder strafferet og alle horisontale spørgsmål; foreslår, at 
data vedrørende situationen for retsstatsprincippet, demokratiet og de grundlæggende 
rettigheder samt respekten for de europæiske værdier (artikel 2 i Traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU)) i alle medlemsstater også medtages;

51. anmoder Kommissionen om at lægge større vægt på overvågningen og sikringen af 
medlemsstaternes konkrete gennemførelse af EU-lovgivningen; bemærker, at dette med 
hensyn til borgernes rettigheder skal ske fra den første dag, en retsakt træder i kraft; 
mener, at der er behov for flere tiltag på dette område, og at årsagerne til enhver 
manglende gennemførelse af EU-lovgivningen bør identificeres;

52. er af den opfattelse, at en forbedring af kvaliteten i EU-lovgivningen på området frihed, 
sikkerhed og retfærdighed kræver en fælles indsats af medlemsstaterne og de europæiske 
institutioner for at forbedre udvekslingen af oplysninger om hvert nationale system og for 
at tilvejebringe præcise retlige oplysninger (om de nationalt/regionalt gældende love og 
standarder) samt oplysninger om gennemførelse og praksis;

53. beklager Rådets hyppige anvendelse af strategidokumenter, f.eks. narkotikastrategien og 
den interne sikkerhedsstrategi, der vedtages uden Parlamentets inddragelse;
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54. mener, at udviklingen af en europæisk retskultur er en vigtig forudsætning for at gøre 
området frihed, sikkerhed og retfærdighed til en realitet for borgerne; opfordrer med dette 
for øje til langt større fokus på og finansiering af en retlig EU-uddannelse for alle juridiske 
fagfolk; påpeger betydningen af at bruge en "bottom-up-tilgang" til retlige 
uddannelsesordninger, at sikre større tilgængelighed af europæiske 
retsoplysningsressourcer via webteknologi (dvs. en e-justice-portal), at forbedre 
domstolenes kendskab til den europæiske lovgivning samt de sproglige færdigheder hos 
de ansatte i retsvæsenet og af at etablere og vedligeholde netværk på dette område; 
bemærker, at uddannelsen af politiet ud fra et europæisk perspektiv er lige så vigtig;

III.Næste skridt

55. er af den opfattelse, at retningslinjer, sammenhæng og benchmarks for området frihed, 
sikkerhed og retfærdighed er nødvendige og bør sikres i overensstemmelse med artikel 17, 
stk. 1, i TEU; foreslår, at den flerårige programmering aftales mellem de tre institutioner i 
overensstemmelse med denne bestemmelse i TEU; forventer, at Kommissionen tager 
relevante initiativer i denne henseende og fremlægger et forslag på dette grundlag;

56. kræver, at den fremtidige programmering udarbejdes i Lissabontraktatens ånd ved 
Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles gennemgang; noterer sig Det Europæiske 
Råds konklusioner af 27./28. juni i år, hvoraf det fremgår, at Det Europæiske Råd vil 
afholde en drøftelse på sit møde i juni 2014 for at definere strategiske retningslinjer for 
den lovgivningsmæssige og operationelle programudformning på området frihed, 
sikkerhed og retfærdighed (i henhold til artikel 68 i TEUF); anser den påtænkte 
tidshorisont som utilstrækkelig;

57. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


