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B7-0000/2009

Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet og Rådet – Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i borgernes 
tjeneste – Stockholmprogrammet

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Lissabontraktaten, navnlig bestemmelserne om området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed ("OFSR") og de nye retlige rammer for beskyttelse af de 
grundlæggende rettigheder og styrkelse af unionsborgerskabet, artikel 2 i traktaten om 
Den Europæiske Union, som ændret ved Lissabontraktaten, protokol nr. 8 til traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, som indsat ved Lissabontraktaten, om EU's 
tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
frihedsrettigheder, som har samme retlige værdi som traktaterne,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. juni 2009 med titlen "Et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed i borgernes tjeneste" (KOM(2009)0262), hvori der 
redegøres for Kommissionens prioriteringer for OFSR for 2010-2014, sammen med dens 
evaluering af Haagprogrammet og -handlingsplanen (KOM(2009)0263) og den dermed 
forbundne gennemførelsesresultattavle (SEK(2009)0765), samt bidragene fra nationale 
parlamenter, civilsamfundet og EU-agenturer og -organer,

 der henviser til forespørgsel af [...] september 2009 til Rådet og Kommissionen om 
meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet – Et område med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed i borgernes tjeneste – Stockholmprogrammet (O-0000/2009 –
B7-0000/2009),

 der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A. der henviser til, at OFSR har været et vigtigt mål for EU, lige siden Amsterdamtraktaten 
trådte i kraft, men at man i Haagprogrammet fra 2005 i mange henseender, navnlig på det 
civilretlige område, ikke længere kan få øje på den klare og ambitiøse vision, der blev 
fastlagt i Tampereprogrammet fra 1999, og at det derfor er vigtigt at vende tilbage til den 
oprindelige ånd i dette program, der omfattede alle aspekter af lovgivningen, før 
sikkerhedsdimensionen fik første politiske prioritet i kølvandet på de dramatiske og 
presserende kursændringer i forbindelse med bekæmpelsen af terrorisme,

B. der henviser til, af Lissabontraktaten, som for nylig blev godkendt af den irske befolkning 
med stort flertal, vil ændre de OFSR-relaterede politikkers grundlag, målsætninger og 
metoder,

C. der henviser til, at de rettigheder og den institutionelle rolle, der ved Lissabontraktaten for
første gang gives de nationale parlamenter, bl.a. vil gavne udviklingen af OFSR og få det 
til at fungere bedre, navnlig fordi det i højere grad vil blive sikret, at nærhedsprincippet 
overholdes, 
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D. der henviser til, at EU's tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, som fastlagt i 
Lissabontraktaten, ikke vil påvirke beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder i EU på 
grundlag af charteret om grundlæggende rettigheder og Domstolens praksis og vil give en 
værdifuld supplerende beskyttelse, men understreger, at der vil skulle foretages en klar 
sondring mellem Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols og Domstolens 
kompetencer,

E. der henviser til, at kravet om gennemsigtighed i lovgivningsprocessen skal være 
altoverskyggende, og at borgerne og de nationale parlamenter bør kunne følge 
fastlæggelsen og gennemførelsen af OFSR-relaterede politikker,

F. der henviser til, at prioriteterne for de næste fem år på det civilretlige område skal afspejle 
de behov, som borgere og virksomheder har påpeget,

G. der henviser til, at det europæiske retlige område skal bygge på en europæisk retskultur 
blandt praktiserende jurister og dommere og anklagere – navnlig dommere ved 
førsteinstansretter – som ikke alene er baseret på fællesskabsretten, men er udviklet 
gennem gensidigt kendskab til og forståelse for de nationale retssystemer, en 
gennemgribende modernisering af universiteternes læseplaner, udvekslinger, studiebesøg 
og fælles uddannelse med aktiv støtte fra de europæiske netværk i de forskellige dele af 
retssystemet,

Det kommende OFSR i henhold til Lissabontraktaten

1. bemærker, at det nye flerårige program inden for OFSR formentlig vil blive vedtaget og 
gennemført inden for de nye retlige rammer, der er fastlagt i Lissabontraktaten, hvorfor 
det allerede skal omfatte alle nyskabelserne heri:

– Schengensamarbejdet bekræftes som værende kernen i OFSR

– unionsborgerskabet og beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder bliver kernen i 
OFSR-relaterede politikker, og EU-institutionerne vil blive opfordret til at overholde 
princippet om lighed blandt EU-borgerne

– den nuværende opdeling mellem den almindelige og den mellemstatslige ordning, som 
blev fastlagt ved Maastrichttraktaten, vil ophøre som bevis for øget tillid mellem 
medlemsstaterne

– beslutningsprocessen vil blive styrket, idet Rådet i større omfang vil kunne træffe 
afgørelse med kvalificeret flertal, således at retsakter, der vedrører lignende eller 
beslægtede områder, kan vedtages efter samme afstemningssystem

– flere garantier vil sikre nøje overholdelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet inden for OFSR, idet et forholdsvis lille antal nationale 
parlamenter kan iværksætte en "alarmeringsprocedure", samtidig med at en enkelt 
medlemsstat får ret til at trække i en "nødbremse", hvis den finder, at et udkast til 
retsakt inden for det retlige samarbejde i straffesager vil kunne berøre grundlæggende 
aspekter af det pågældende lands nationale system;
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2. glæder sig over, at den fælles beslutningsprocedure ved Lissabontraktaten indføres som 
den ordinære lovgivningsprocedure på de områder inden for OFSR, hvor den ikke er 
blevet anvendt hidtil, og mener, at inddragelsen af Europa-Parlamentet i ratificeringen af 
internationale aftaler blot er et nødvendigt supplement til de beføjelser, det vil få på internt 
plan, bl.a. på de områder, der falder ind under den nuværende tredje søjle;

3. understreger betydningen af, at Domstolens kompetence udvides uden begrænsninger, 
således at den kan træffe præjudicielle afgørelser om ethvert spørgsmål, der henhører 
under OFSR, og således, at Kommissionen kan indlede traktatbrudssager1;

4. mener, at princippet om solidaritet mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne 
og Unionen har særlig betydning inden for OFSR og skal blive til en aktiv solidaritet, bl.a. 
i forbindelse med grænsekontrol, indvandring, civilbeskyttelse og 
solidaritetsbestemmelsen;

Et mere sammenhængende, gennemsigtigt og demokratisk flerårigt program

5. mener, at en af de vigtigste målsætninger i forbindelse med gennemførelsen af 
Stockholmprogrammet bør være, at det i en ånd af loyalt samarbejde sikres, at borgerne 
nyder samme grad af beskyttelse af deres grundlæggende rettigheder, uanset hvor de 
støder på udøvelse af offentlig myndighed fra Unionens eller medlemsstaternes side, og at 
ingen bør blive stillet dårligere i deres retlige relationer med andre, fordi de vælger at 
udøve de grundlæggende frihedsrettigheder, der gives EU's borgere i overensstemmelse 
med den tradition for overholdelse af menneskerettigheder og retsstatsprincipperne, der er 
fælles for medlemsstaterne;

6. påpeger, at der inden for de nye retlige og institutionelle rammer, der er opstillet ved 
Lissabontraktaten, ikke kan udvikles nye tiltag inden for OFSR, uden at Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter og civilsamfundet inddrages på behørig vis med 
henblik på at etablere en åben og vedvarende debat;

7. kræver en mere gennemsigtig lovgivningsproces på EU-plan og på nationalt plan, især når 
et forslag kan berøre enkeltpersoners og borgernes rettigheder, uanset om initiativet 
kommer fra Kommissionen eller fra en gruppe af medlemsstater;

8. glæder sig over, at der ved Lissabontraktaten er skabt rammer for evaluering af OFSR-
politikkerne, og kræver, at der indføres et konkret evalueringssystem, der omfatter 
retsplejens kvalitet, effektivitet og retfærdighed, og som nøje inddrager Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter;

9. kræver en regelmæssig vurdering af resultaterne inden for rammerne af det flerårige 
program, som gøres til genstand for en årlig debat i Europa-Parlamentet, og som bør 
fokusere på beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder i EU og bør være baseret på 
rapporter fra Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder;

                                               
1 Jf. dog artikel 10 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser og artikel 276 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.
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Et Europa, der sikrer rettigheder

10. er helt overbevist om, at der bør tages skridt til at gøre EU-borgerne mere bevidste om 
deres grundlæggende rettigheder;

11. mener, at forskelligartethed er en rigdom for EU, og at EU skal tilbyde sikre omgivelser, 
hvor forskellene respekteres, og de mest udsatte personer beskyttes; insisterer på, at 
bekæmpelsen af diskrimination, racisme, antisemitisme, fremmedhad og homofobi og 
bestræbelserne på at beskytte børn, mindretal og udsatte personer og på at gøre borgerne 
mere bevidste om lovgivningen om forbud mod forskelsbehandling bør fortsættes med 
beslutsomhed, hvorved de eksisterende midler bringes i anvendelse i fuldt omfang, 
herunder de finansielle programmer;

12. minder om, at EU's charter om grundlæggende rettigheder med Lissabontraktaten bliver 
bindende på lige fod med traktaterne og kommer til at gælde fuldt ud for alle 
foranstaltninger, der træffes inden for OFSR, og at Domstolen vil kontrollere, at det 
overholdes;

13. minder endvidere om, at EU støtter den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og at der derfor straks bør 
indledes forhandlinger med henblik på EU's tiltrædelse af konventionen, ligesom der bør 
indgås samarbejdsaftaler med internationale institutioner og organer med ansvar for 
beskyttelse af de grundlæggende rettigheder;

14. kræver, at der i forbindelse med enhver ny politik og ethvert nyt lovgivningsforslag og 
-program foretages en konsekvensanalyse med hensyn til de grundlæggende rettigheder, 
hvori det klart angives, hvilke grundlæggende rettigheder der kan blive berørt, og hvilke 
foranstaltninger det påtænkes at træffe for at beskytte dem i overensstemmelse med 
principperne om proportionalitet og nødvendighed;

15. kræver, at Agenturet for Grundlæggende Rettigheder indsamler og bearbejder 
sammenlignelige statistiske oplysninger om diskrimination og offentliggør dem i en let 
forståelig form, og er enig med "Rådsformandskabstrioen" (Frankrig, Tjekkiet og Sverige) 
i, at mandatet for Agenturet for Grundlæggende Rettigheder bør revideres inden den 31. 
december 2009, og at en sådan revision vil give mulighed for at uddybe samarbejdet med 
Europarådet;

Stærkere rettigheder knyttet til unionsborgerskabet

16. ønsker, at der udarbejdes en fælles valglov, og gentager sit synspunkt om, at Rådet med 
henblik på at tilskynde de europæiske borgere til at deltage i valgene til Europa-
Parlamentet i den medlemsstat, hvor de bor, men ikke har statsborgerskab, i de nærmere 
regler der skal vedtages, bør begrænse sig til, hvad der er strengt nødvendigt for at 
gennemføre valgretten og valgbarheden; vil med interesse se nærmere på Kommissionens 
forslag om at rykke valgene til Europa-Parlamentet frem til den uge, hvor den 9. maj 
ligger;

17. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre de rettigheder, der er knyttet til 
unionsborgerskabet, fuldt ud, således at EU-borgerne kan udøve deres ret til fri 
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bevægelighed sammen med familiemedlemmer og dermed rejse, arbejde, studere, gå på 
pension og have et familieliv uden begrænsninger hvor som helst i EU;

18. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre deres forpligtelse til at sikre EU-borgerne 
konsulær og diplomatisk beskyttelse på en retfærdig og konsekvent måde;

Et Europa, der beskytter sine borgere

19. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at der i kommende EU-tiltag på dette 
område er den rette balance mellem sikkerhed og frihed;

20. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fokusere på at fremme EU-borgernes frihed i 
forbindelse med udviklingen af EU-reglerne om straffesager, for så vidt som det 
nuværende krav om enstemmighed er til hinder for yderligere effektive foranstaltninger; 
kravet om at beskytte borgerne mod terrorisme og organiseret kriminalitet bør opfyldes 
inden for rammerne af en klar lovgivning, der giver EU-borgerne en effektiv adgang til at 
anfægte uforholdsmæssige eller uklare regler;

21. mener, at udøvelsen af disse frihedsrettigheder skal sikres over de nationale grænser, og at 
EU-borgerne selv uden for EU skal kunne udøve deres specifikke rettigheder fuldt ud;

22. mener, at der, når der påtænkes EU-foranstaltninger på dette område, bør fastlægges 
kriterier for en vurdering af, om begrænsninger af de grundlæggende rettigheder er 
forholdsmæssige og nødvendige;

Et solidarisk Europa

23. kræver, at integrations-, indvandrings- og asylpolitikkerne baseres på størst mulig respekt 
for de grundlæggende rettigheder, og at fællesskabsretten er forenelig med de folkeretlige 
regler på området, således at der sikres en konsekvent tilgang og udvikles 
sammenhængende tiltag, ikke alene som led i bestræbelserne på at bekæmpe ulovlig 
indvandring, men også for at hjælpe flygtninge i nød;

24. opfordrer medlemsstaterne til at engagere sig aktivt og fuldt ud i et samarbejde inden for 
rammerne af mekanismen for intern genbosætning;

25. kræver i denne forbindelse, at der snarest formaliseres en ordning med obligatorisk og 
absolut solidaritet kombineret med mere samarbejde med tredjelande som foreskrevet i 
traktaterne;

26. kræver, at der vedtages en omfattende plan, der fastlægger de overordnede målsætninger 
og strukturen i EU's integrerede grænseforvaltningsstrategi;

27. understreger, at der ikke bør lanceres nye instrumenter eller systemer, før de eksisterende 
redskaber er fuldt funktionsdygtige, sikre og pålidelige, og kræver en grundig vurdering af 
nødvendigheden og forholdsmæssigheden af nye instrumenter i relation til spørgsmål som 
indrejse/udrejse, programmet for registrerede rejsende og systemet for forudgående 
rejsetilladelse;

28. anser Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre 



RE\791080DA.doc 7/10 PE428.296v01-00

DA

Grænser (Frontex) for at være et meget vigtigt instrument i EU's samlede strategi for 
indvandring og er enig i, at dets mandat bør revideres – bl.a. med henblik på at skabe klare 
rammer for repatrieringer, der lever op til internationale menneskerettighedsstandarder –
for at styrke dets rolle;

29. understreger, at det er tvingende nødvendigt, at Frontex såvel til koordinering af fælles 
punktforanstaltninger som til permanente operationer er sikret adgang til de midler, 
medlemsstaterne har stillet til rådighed;

Domstolsadgang på det civil- og handelsretlige område for familier, borgere og 
virksomheder

Bedre domstolsadgang på det civilretlige område for borgere og virksomheder

30. mener, at der på det civilretlige område først og fremmest skal fokuseres på at opfylde de 
behov, som borgere og virksomheder giver udtryk for, samtidig med at det hele tiden 
forsøges at forenkle retsmaskineriet og skabe klarere og mere tilgængelige procedurer; 
roser Kommissionens beslutninger om at fremsætte et forslag om testamenter og arv og 
præsentere en grønbog om reglerne for formueforholdet mellem ægtefæller i forbindelse 
med separation og skilsmisse, men kræver i dette øjemed,

 at der træffes yderligere foranstaltninger til at fremme alternativ tvistbilæggelse, 
navnlig med henblik på at forbedre adgangen til domstolene for forbrugere; 
understreger, at regler om kollektive søgsmål på fællesskabsplan ikke må føre til en 
unødvendig opsplitning af den nationale procesret

 at der fremsættes forslag om et enkelt og selvstændigt europæisk system for udlæg i 
og andre former for foreløbig sikring af bankindeståender, gensidig anerkendelse og 
eksekution af officielt bekræftede dokumenter, bestemmelser med henblik på at 
udfylde de tilbageværende huller i Rom II-forordningen1 angående individets 
rettigheder og ærekrænkelser, en definitiv løsning på problemet med bilaterale aftaler 
om jurisdiktion og anerkendelse og fuldbyrdelse af domme og bestemmelser med 
henblik på at udfylde de huller, Domstolen har fremhævet på det selskabsretlige 
område, et forslag om beskyttelse af sårbare voksne og et forslag til forordning, om 
nødvendigt vedtaget ved udvidet samarbejde, om den lovgivning, der finder 
anvendelse i ægteskabssager og sager om forældremyndighed

 at man gør sig nøje overvejelser om en form for foreløbigt fællesskabsretsmiddel som 
supplement til de nationale domstoles retsmidler, om forskellene i de nationale retlige 
fremgangsmåder med hensyn til ejendomsforbehold og andre lignende mekanismer, 
om anerkendelse af internationale adoptioner og om hele spørgsmålet om gensidig 
anerkendelse af civilstandsdokumenter

 at den praktiske anvendelse af den omfattende innovative lovgivning, der til dato er 
vedtaget inden for europæisk civil retspleje, undersøges med henblik på at forenkle 
den, hvor det er muligt, og kodificere den til en enkelt retsakt, der samler al 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for 
forpligtelser uden for kontrakt (Rom II) (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 40).
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fællesskabslovgivning, der er vedtaget på området;

Drage fuld fordel af det fælles marked gennem europæisk aftaleret

31. opfordrer Kommissionen til at øge indsatsen vedrørende europæisk aftaleret på grundlag
af det akademiske udkast til en fælles referenceramme og til at inddrage Parlamentet fuldt 
ud i den åbne og demokratiske proces, der skal føre til vedtagelse af en politisk fælles 
referenceramme; understreger, at den politiske fælles referenceramme bør munde ud i et 
frivilligt og direkte anvendeligt instrument, der gør det muligt for parterne i en aftale, 
herunder virksomheder og forbrugere, frit at vælge europæisk aftaleret som den 
lovgivning, der gælder for deres transaktion;

Bekæmpe kriminalitet, samtidig med at borgernes rettigheder sikres

Prioriteter på det strafferetlige område

32. kræver, at der opbygges et EU-område for strafferetspleje baseret på respekt for de 
grundlæggende rettigheder, der skal udvikles gennem:

 en ambitiøs retsakt om retsgarantier i straffesager, som er baseret på princippet om 
uskyldsformodning, og som giver retten til forsvar fuld virkning

 et omfattende regelsæt, der giver ofre for kriminalitet den størst mulige beskyttelse, 
herunder passende erstatning og vidnebeskyttelse

 minimumstandarder for fængselsvilkår og vilkår under frihedsberøvelse og et fælles 
sæt rettigheder for indsatte i EU og

 en retsakt om bevisoptagelse og anerkendelse af bevismidler i straffesager;

En sammenhængende flerlaget sikkerhedsstrategi

33. mener, at yderligere foranstaltninger til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og 
terrorisme i højere grad bør orienteres mod beskyttelse af de grundlæggende rettigheder 
og give tilstrækkelig vidnebeskyttelse, incitamenter for personer, der samarbejder med 
henblik på at optrævle terrornetværk, og politikker for forebyggelse og integration, der 
navnlig er rettet mod personer, der tilhører højrisikogrupper;

34. kræver, at der hvert år offentliggøres en omfattende rapport om kriminalitet i EU, der 
sammenfatter rapporter vedrørende specifikke områder, såsom trusselsvurderingen af 
organiseret kriminalitet og Eurojust's årsberetning, og understreger behovet for en 
tværfaglig tilgang og en omfattende strategi til forebyggelse og bekæmpelse af 
kriminalitet som menneskehandel og internet-kriminalitet;

35. presser på for, at der udvikles en udførlig europæisk sikkerhedsstrategi på grundlag af 
medlemsstaternes sikkerhedsplaner, et stærkere solidaritetsprincip og en objektiv 
evaluering af merværdien af EU-agenturer, netværk og informationsudvekslinger; agter 
sammen med de nationale parlamenter at følge nøje med i alle aktiviteter fra Rådets side 
vedrørende operationelt samarbejde om EU's indre sikkerhed;
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Operationelle organer og agenturer

36. tillægger Eurojust og Europol stor betydning og er fast besluttet på sammen med de 
nationale parlamenter at tage fuld del i arbejdet med at definere, evaluere og kontrollere 
deres aktiviteter;

37. opfordrer til et tættere og mere dybtgående samarbejde mellem de nationale forvaltninger, 
EU-agenturerne og fælles operative team gennem specialiserede netværk (såsom 
Schengeninformationssystem II (SIS), visuminformationssystemet, 
toldinformationssystemet og de retlige netværk) og til et særligt samarbejde mellem 
efterretningstjenester og politi på nationalt og europæisk plan i kampen mod terrorisme og 
organiseret kriminalitet:

Skabelse af en europæisk retskultur

38. kræver, at der skabes en europæisk retskultur, der omfatter alle aspekter af lovgivningen, 
og påpeger i dette øjemed, at 

 netværket af præsidenterne for de øverste domstole, det europæiske netværk af 
domstolsadministrationer, sammenslutningen af statsråd og øverste 
forvaltningsdomstole og Eurojustice-netværket af europæiske anklagemyndigheder, 
embedsmænd ved domstolene og praktiserende jurister kan yde et kolossalt bidrag ved 
at koordinere og fremme faglig uddannelse af dommere og anklagere og gensidig 
forståelse af andre medlemsstaters retssystemer og gøre det lettere at løse 
grænseoverskridende tvister og problemer, og deres arbejde skal lettes og støttes i 
tilstrækkeligt omfang; dette skal føre til en fuldt finansieret plan for uddannelse af 
dommere og anklagere udarbejdet i samarbejde med de ovennævnte retlige netværk og 
det europæiske netværk for uddannelse af dommere og anklagere

 der skal føres aktive politikker med henblik på at fremme det gensidige kendskab til 
og den gensidige forståelse af udenlandsk ret og dermed opnå større retssikkerhed og 
fremme den gensidige tillid, der er afgørende for gensidig anerkendelse; disse 
politikker skal omfatte udvekslinger af erfaringer, udvekslinger, besøg og information 
og kurser for praktiserende jurister og dommere og anklagere samt de faglige 
organisationers oprettelse af et fælles system med uddannelsespoint for praktiserende 
jurister, kombineret med et netværk af organer, som tilbyder retlig uddannelse i hele 
EU, og som er godkendt til at holde grundkurser i national ret for praktiserende jurister 
og dommere;

E-justice: et redskab for borgerne, praktiserende jurister og dommere og anklagere

39. kræver en øget indsats for at fremme og udvikle e-justice på fællesskabsplan af hensyn til 
domstolsadgangen for borgere og virksomheder og mener, at

 medlemsstater, der samarbejder om bilaterale projekter, bør sikre, at deres arbejde 
udformes således, at det kan overføres til fællesskabsplan, med henblik på at undgå 
unødvendigt dobbeltarbejde

 den eksisterende fællesskabslovgivning på det civilretlige område, navnlig på 
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retsplejeområdet, bør gøres mere forenelig med brugen af it, særligt for så vidt angår 
det europæiske betalingspåkrav og småkravsproceduren, forordningen om 
bevisoptagelse i civile sager1 og alternativ tvistbilæggelse, og at der bør træffes 
foranstaltninger på områderne elektroniske dokumenter og adgang til oplysninger om 
skyldneres aktiver; målet bør være enklere, billigere og hurtigere grænseoverskridende 
civile sager

 elektroniske værktøjer som det europæiske informationssystem vedrørende 
strafferegistre og SIS bør videreudvikles;

Hastende anliggender

40. kræver, at de ca. 1 200 forskellige foranstaltninger, der er vedtaget i relation til OFSR 
siden 1993, gradvis sammensmeltes til én sammenhængende helhed under hensyntagen til 
EU's nye opgaver og roller og de nye retlige rammer, Lissabontraktaten giver, begyndende 
med de områder, som det i samråd med Europa-Parlamentet besluttes at prioritere højest;

41. mener, at hvis en lovgivningsprocedure er indledt i henhold til bestemmelserne i 
Nicetraktaten, hvorefter Parlamentet blot skal høres, således som det er tilfældet på flere 
områder, der henhører under OFSR, og Parlamentet har afgivet udtalelse, bør 
lovgivningsproceduren begynde forfra i henhold til Lissabontraktaten ved 
førstebehandlingen, således at Parlamentet får lejlighed til at udtale sig med kendskab til 
sine beføjelser;

42. forbeholder sig retten til at vende tilbage med specifikke forslag, når det bliver hørt om 
det lovgivningsmæssige handlingsprogram;

o
o      o

43. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter for så 
vidt angår bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle spørgsmål (EFT L 174 af 27.6.2001).


