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B7-.../2009

Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till Europaparlamentet 
och rådet om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst –
Stockholmsprogrammet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Lissabonfördraget, särskilt bestämmelserna om ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa och den nya rättsliga ramen för skyddet av de grundläggande 
rättigheterna och för en förstärkning av unionsmedborgarskapet, artikel 2 i fördraget om 
Europeiska unionen, ändrad genom Lissabonfördraget, protokoll nr 8 till fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, vilket införs genom Lissabonfördraget, och vilket 
hänför sig till unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, vilken har samma rättsverkan som fördragen,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 juni 2009 med titeln ”Ett 
område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst” (KOM(2009)0262), i 
vilket kommissionen redogör för sina prioriteringar för ett område med frihet, säkerhet 
och rättvisa för 2010–2014, sin utvärdering av Haagprogrammet och handlingsplanen 
(KOM(2009)0263) och den därtill hörande resultattavlan för genomförande 
(SEK(2009)0765) samt bidrag från de nationella parlamenten, det civila samhället och 
EU-byråer och EU-organ,

– med beaktande av frågan av den […] september 2009 till rådet och kommissionen om 
kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst – Stockholmsprogrammet (O-.../2009 –
B7-.../2009),

– med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Sedan Amsterdamfördraget trädde i kraft har ett område med frihet, säkerhet och rättvisa 
varit ett viktigt mål för EU. I Haagprogrammet 2005 hade man dock i flera avseenden 
glömt den klara och ambitiösa vision som fastställdes i Tammerforsprogrammet 1999, 
särskilt på det civilrättsliga området. Det är därför synnerligen viktigt att återvända till 
den ursprungliga andan i Tammerforsprogrammet, som omfattade alla aspekter på 
lagstiftningen innan säkerhetsdimensionen kom att bli en politisk prioritering till följd av 
de dramatiska och plötsliga vändningarna i kampen mot terrorism.

B. I Lissabonfördraget, som nyligen godkändes av en stor majoritet av det irländska folket, 
omformas grunden, målen och metoderna för de åtgärder som avser området med frihet, 
säkerhet och rättvisa.

C. De rättigheter och den institutionella roll som för första gången tilldelas de nationella 
parlamenten i och med Lissabonfördraget kommer att ha en positiv inverkan på särskilt 
utvecklingen och genomförandet av området med frihet, säkerhet och rättvisa, bland 



RE\791080SV.doc 3/11 PE428.296v01-00

SV

annat på grund av att respekten för subsidiaritetsprincipen bättre kommer att kunna 
garanteras.

D. Unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna, vilken fastställs i Lissabonfördraget, 
kommer inte att påverka skyddet av de grundläggande rättigheter inom unionen, vilket 
grundar sig på Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och 
EG-domstolens rättspraxis, och anslutningen kommer därtill att utgöra ett viktigt 
kompletterande skydd, samtidigt som man bör ta hänsyn till att en entydig 
behörighetsfördelning mellan Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och 
EG-domstolen måste fastställas.

E. Insyn i lagstiftningsprocessen måste sättas i främsta rummet, och medborgarna och de 
nationella parlamenten bör kunna följa fastställandet och genomförandet av åtgärder 
avseende området med frihet, säkerhet och rättvisa.

F. På det civilrättsliga området måste prioriteringarna under de närmaste fem åren återspegla 
de behov som uttryckts av enskilda medborgare och företag.

G. Ett europeiskt rättsligt område måste bygga på en europeisk rättskultur hos rättstillämpare 
och rättsliga instanser (särskilt hos domare på lägsta rättsnivå), vilken inte endast grundar 
sig på gemenskapslagstiftningen utan också har utvecklats genom ömsesidig kunskap om 
och förståelse för de nationella rättssystemen, en grundlig modernisering av 
universitetens kursplaner, utbyten, studiebesök och gemensamma utbildningsprogram, 
och genom aktivt stöd från de europeiska nätverken inom de olika delarna av 
rättssystemet.

Utsikterna för ett område med frihet, säkerhet och rättvisa inom ramen för 
Lissabonfördraget 

1. Europaparlamentet konstaterar att ett nytt flerårigt program för området med frihet, 
säkerhet och rättvisa sannolikt kommer att antas och genomföras i enlighet med den nya 
rättsliga ram som fastställs i Lissabonfördraget, vilket innebär att programmet redan 
måste innefatta följande nya aspekter som fördraget medför:

– Schengensamarbetet bekräftas vara kärnan i området med frihet, säkerhet och rättvisa.

– Unionsmedborgarskapet och skyddet av de grundläggande rättigheterna kommer att 
utgöra kärnan i åtgärder avseende området med frihet, säkerhet och rättvisa, och 
EU:s institutioner kommer att uppmanas att respektera principen om jämlikhet mellan 
EU-medborgare.

– Den nuvarande tudelningen mellan ett ordinarie system och ett mellanstatligt system, 
vilken fastställdes i Maastrichtfördraget, kommer att frångås, vilket är ett bevis på ett 
ökat förtroende medlemsstaterna emellan.

– Beslutsprocessen kommer att stärkas genom att tillämpningsområdet utvidgas för 
omröstning med kvalificerad majoritet i rådet, vilket medför att rättsakter som hänför 
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sig till liknande eller närliggande områden kan antas genom samma 
omröstningssystem.

– Ytterligare skyddsåtgärder kommer att säkerställa en strikt respekt för 
subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen inom området med frihet, 
säkerhet och rättvisa. Genom dessa åtgärder garanteras att ett förhållandevis litet antal 
nationella parlament har möjlighet att aktivera en ”varningsmekanism”, samtidigt som 
en enskild medlemsstat ges rätten att dra i en ”nödbroms” när denna anser att ett 
lagförslag inom området för straffrättsligt samarbete sannolikt kommer att påverka 
centrala delar av dess interna nationella system.

2. Europaparlamentet välkomnar att medbeslutandeförfarandet i och med Lissabonfördraget 
blir det ordinarie lagstiftningsförfarandet inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, 
vilket det inte hittills varit. Parlamentet anser att dess deltagande i ratificeringen av 
internationella avtal helt enkelt är ett nödvändigt komplement till den behörighet som 
internt kommer att tilldelas parlamentet, bland annat inom de områden som faller under
den nuvarande tredje pelaren.

3. Europaparlamentet betonar vikten av att domstolens behörighet utvidgas utan 
begränsningar, både för att den ska kunna meddela förhandsavgöranden om samtliga 
frågor avseende området med frihet, säkerhet och rättvisa och för att göra det möjligt för 
kommissionen att inleda överträdelseförfaranden1.

4. Europaparlamentet anser att principen om solidaritet mellan medlemsstater och mellan 
medlemsstaterna och unionen får en särskild innebörd inom området med frihet, säkerhet 
och rättvisa, och att den måste omvandlas till aktiv solidaritet, bland annat när det gäller 
kontroll vid gränserna, invandring, civilskydd och solidaritetsklausulen.

Ett mera enhetligt, öppet och demokratiskt flerårigt program

5. Europaparlamentet anser att ett prioriterat mål vid genomförandet av 
Stockholmsprogrammet bör vara att – i en anda av lojalt samarbete – garantera att 
medborgarna åtnjuter ett likvärdigt skydd av sina grundläggande rättigheter i alla de 
sammanhang där de kommer i kontakt med maktutövande myndigheter på EU-nivå eller 
nationell nivå, och att ingen missgynnas i sina rättsliga förbindelser med andra på grund 
av sitt val att utöva de grundläggande rättigheter som tillerkänts EU:s medborgare i 
enlighet med den tradition i fråga om mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen som är 
gemensam för medlemsstaterna.

6. Europaparlamentet påpekar att inom den nya rättsliga och institutionella ram som inrättas
genom Lissabonfördraget kan ytterligare åtgärder avseende området med frihet, säkerhet 
och rättvisa endast utvecklas genom att Europaparlamentet, de nationella parlamenten 
och det civila samhället vederbörligen involveras på ett lämpligt sätt, i syfte att skapa en 
öppen och fortlöpande debatt.

                                               
1 Om inte annat följer av artikel 10 i protokoll 36 om övergångsbestämmelserna och artikel 276 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.



RE\791080SV.doc 5/11 PE428.296v01-00

SV

7. Europaparlamentet efterlyser en mera öppen lagstiftningsprocess på EU-nivå och 
nationell nivå, särskilt i sådana fall där ett lagförslag kan påverka den enskilda individens 
och medborgarens rättigheter, oberoende av om initiativet lagts fram av kommissionen 
eller en grupp medlemsstater.

8. Europarlamentet välkomnar den ram för utvärdering av politiken avseende området för 
frihet, säkerhet och rättvisa som skapas genom Lissabonfördraget, och begär att ett 
konkret utvärderingssystem inrättas som omfattar rättskipningens kvalitet, effektivitet och 
rättvisa, och som direkt engagerar Europaparlamentet och de nationella parlamenten.

9. Europaparlamentet begär att en periodvis utvärdering av de resultat som uppnåtts inom 
ramen för det fleråriga programmet ska vara föremål för en årlig diskussion i 
Europaparlamentet, vilken bör vara inriktad på skyddet av de grundläggande rättigheterna 
inom EU, och vilken bör grunda sig på rapporterna från rådet, kommissionen och 
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

Ett rättigheternas Europa

10. Europaparlamentet är av den bestämda åsikten att åtgärder bör vidtas för att öka 
EU-medborgarnas medvetenhet om sina grundläggande rättigheter.

11. Europaparlamentet anser att mångfalden är en rikedom för EU och att unionen måste vara 
en trygg miljö där olikheter respekteras och de mest utsatta i samhället skyddas. 
Parlamentet insisterar på att åtgärder för att tackla diskriminering, rasism, antisemitism, 
främlingsfientlighet och homofobi och för att skydda barn, minoriteter, utsatta människor, 
jämte åtgärder för att öka medborgarnas medvetenhet om lagstiftning mot diskriminering, 
bör vidtas med stor beslutsamhet, och befintliga instrument, inbegripet finansiella 
program, bör utnyttjas till fullo.

12. Europaparlamentet påminner om att Lissabonfördraget medför att Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna blir bindande på samma sätt som fördragen och 
att stadgan kommer att vara tillämplig på alla de åtgärder som vidtas avseende området 
med frihet, säkerhet och rättvisa samt att efterlevnaden kommer att kontrolleras av 
domstolen.

13. Europaparlamentet påminner också om att EU stöder Europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och att förhandlingarna 
inför EU:s anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna därför bör inledas omedelbart, och vidare att samarbetsavtal bör ingås med 
internationella institutioner och organ som är ansvariga för skyddet av de grundläggande 
rättigheterna.

14. Europaparlamentet kräver att varje nytt politiskt initiativ, lagstiftningsförslag och 
program åtföljs av en konsekvensbedömning beträffande respekten för de grundläggande 
rättigheterna, i vilken det tydligt bör anges vilka grundläggande rättigheter som kan 
komma att påverkas och vilka åtgärder som planeras för att garantera att de respekteras i 
enlighet med proportionalitets- och nödvändighetsprinciperna.
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15. Europaparlamentet begär att Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 
samlar in och sammanställer pålitlig och jämförbar statistik om diskriminering och att 
denna offentliggörs i lättförståelig form. Parlamentet delar uppfattningen från rådets 
ordförandetrojka (Frankrike, Tjeckien, Sverige) att en översyn av mandatet för byrån för 
grundläggande rättigheter bör ske senast den 31 december 2009 och att en sådan översyn 
ger möjlighet att fördjupa samarbetet med Europarådet.

Starkare rättigheter i anslutning till unionsmedborgarskapet

16. Europaparlamentet önskar att man utarbetar en enhetlig vallag och upprepar sin 
ståndpunkt att rådet, för att uppmuntra de europeiska medborgarna att rösta i valen till 
Europaparlamentet i sin bosättningsstat där de inte är medborgare, och i fråga om de 
bestämmelser det ska fastställa, bör begränsa sig till det som är absolut nödvändigt för att 
verkställa rätten att rösta och vara valbar. Parlamentet emotser med intresse 
kommissionens förslag att valen till Europaparlamentet tidigareläggs till den vecka under 
vilken Europadagen (9 maj) infaller.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut genomföra de rättigheter som 
hänger ihop med unionsmedborgarskapet så att unionsmedborgare kan utöva sin rätt till 
fri rörlighet tillsammans med sina familjemedlemmar och därmed utan hinder resa, 
arbeta, studera, gå i pension och leva ett familjeliv var som helst inom unionen.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att på ett rättvist och konsekvent sätt 
verkställa sin skyldighet att garantera konsulärt och diplomatiskt skydd för 
unionsmedborgare.

Ett Europa som skyddar sina medborgare 

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att det i fråga om framtida 
EU-åtgärder inom detta område skapas en bra jämvikt mellan säkerhet och frihet.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrikta sig på främjandet av 
EU-medborgarnas frihet och samtidigt utveckla EU:s rättsliga ram i brottmål, i sådana 
fall där de nuvarande kraven på enhällighet förhindrar ytterligare effektiva åtgärder. 
Parlamentet anser att kravet att skydda medborgarna mot terroristattacker och organiserad 
brottslighet bör uppfyllas inom ramen för tydlig lagstiftning, vilket ger EU-medborgarna 
möjlighet att på ett effektivt sätt ifrågasätta oproportionerliga eller oklara bestämmelser.

21. Europaparlamentet anser att utövandet av dessa friheter måste garanteras också över 
nationsgränserna och att EU-medborgare till fullo måste kunna utöva sina särskilda 
rättigheter, också utanför unionen.

22. Europaparlamentet anser att när gemenskapsåtgärder planeras inom detta område bör det 
fastställas kriterier för utvärdering av proportionaliteten för och nödvändigheten av 
begränsningar av de grundläggande rättigheterna.
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Ett solidariskt Europa

23. Europaparlamentet kräver att integrations-, invandrings- och asylpolitiken ska grunda sig 
på utbredd respekt för de grundläggande rättigheterna och att gemenskapslagstiftningen 
ska vara förenlig med internationella rättsliga instrument på detta område, i syfte att 
garantera ett enhetligt tillvägagångssätt och utveckla samordnade åtgärder, inte bara i 
kampen mot olaglig invandring utan också för att bistå nödställda flyktingar.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att aktivt engagera sig och visa sitt fulla 
åtagande att arbeta tillsammans inom ramen för mekanismen för intern omplacering.

25. Europaparlamentet begär i detta sammanhang att man så snart som möjligt formaliserar 
ett system för ”obligatorisk och bindande solidaritet” och att tredjeländer samarbetar i 
högre grad, i enlighet med fördragen.

26. Europaparlamentet begär att en heltäckande plan med de övergripande målen och 
strukturen för unionens strategi för integrerad gränsförvaltning antas.

27. Europaparlamentet insisterar på att nya instrument eller system inte lanseras förrän 
befintliga verktyg är fullt operativa, säkra och pålitliga, och begär att en grundlig 
utvärdering genomförs angående nödvändigheten och proportionaliteten för nya 
instrument som hänför sig till sådana frågor som inresa/utresa, programmet för 
registrerade resenärer och systemet för förhandsresetillstånd.

28. Europaparlamentet anser att europeiska byrån för förvaltningen av det operativa 
samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) är ett 
grundläggande instrument för unionens globala strategi för invandring, och stöder 
översynen av byråns mandat – inbegripet en tydlig ram för insatser för återsändande som 
uppfyller internationella människorättsnormer – för att stärka dess roll.

29. Europaparlamentet framhåller att det är helt nödvändigt att Frontex kan räkna med att ha 
tillgång till de medel som medlemsstaterna ställt till förfogande, både för samordning av 
enskilda gemensamma insatser och för sina permanenta insatser.

Civilrätt och handelsrätt ur familjers, medborgares och företags synvinkel

Bättre tillgång till domstolsprövning på det civilrättsliga området för medborgare och 
företag

30. Europaparlamentet anser att prioriteringarna på det civilrättsliga området först och främst 
måste vara fokuserade på att uppfylla enskilda medborgares och företags behov och 
samtidigt på att ständigt förenkla rättsmaskineriet och skapa klara och mera tillgängliga 
förfaranden. Parlamentet välkomnar visserligen kommissionens beslut att lägga fram ett 
förslag om arv och testamente och en grönbok om system för makars 
förmögenhetsförhållanden i anslutning till hemskillnad och äktenskapsskillnad, men 
begär ändå
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– ytterligare insatser för att främja alternativa förfaranden för lösning av tvister, i 
syfte att särskilt kunna förbättra tillgången till domstolsprövning för 
konsumenter; parlamentet betonar att åtgärder för kollektivt besvär på 
gemenskapsnivå inte får leda till onödig splittring av nationell 
processlagstiftning,

– förslag till ett enkelt och självständigt europeiskt system för kvarstad på 
bankmedel och tillfällig frysning av bankinsättningar, ömsesidigt erkännande 
och verkställighet av officiella handlingar, bestämmelser för att avhjälpa 
brister i Rom II-förordningen1 vilka gäller personlighetsskydd och 
ärekränkning, en definitiv lösning på problemet med bilaterala avtal om 
domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar, 
bestämmelser för att avhjälpa de brister inom bolagsrätten som EG-domstolen 
betonat, ett förslag om skydd för utsatta vuxna, ett förslag till förordning om 
lagstiftning tillämplig på äktenskapsfrågor och föräldraansvar, vilket om så 
krävs ska antas genom fördjupat samarbete,

– ingående diskussioner kring införandet av en provisorisk åtgärd av något slag 
på gemenskapsnivå, utöver de åtgärder som kan vidtas av nationella domstolar, 
skillnaderna i de nationella rättsordningarna vad gäller äganderättsförbehåll 
och andra liknande mekanismer, erkännandet av internationella adoptioner 
samt frågan om ömsesidigt erkännande av nationella handlingar avseende 
civilstånd,

– praktisk tillämpning av det stora antalet nya lagar som hittills antagits när det 
gäller gemenskapens civilprocessrättsliga regler och genomgång av dessa i 
syfte att förenkla dem där det är möjligt och kodifiera dem för att erhålla ett 
enda instrument som sammanför all gemenskapslagstiftning som antagits inom 
detta område.

Fullt utnyttjande av den inre marknadens möjligheter genom europeisk avtalsrätt

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sina insatser i fråga om 
europeisk avtalsrätt på grundval av det akademiska utkastet till gemensam referensram 
och till fullo involvera parlamentet i den öppna och demokratiska process som måste leda 
till att en gemensam politisk referensram antas. Parlamentet betonar att den gemensamma 
politiska referensramen bör resultera i ett frivilligt och direkt tillämpligt instrument som 
gör det möjligt för avtalsparterna, bland annat företag och konsumenter, att fritt välja 
europeisk avtalsrätt till den lagstiftningsram som reglerar deras transaktioner.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för 
utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (EUT L 199, 31.7.2007, s. 40).
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Bekämpande av brott och garanterande av medborgarnas rättigheter 

Prioriteringar på det straffrättsliga området

32. Europaparlamentet begär att ett EU-område för straffrättskipning som grundas på 
respekten för de grundläggande rättigheterna inrättas med hjälp av

 ett ambitiöst rättsligt instrument om rättssäkerhetsgarantier i brottmål, vilket grundar 
sig på principen om oskuldspresumtion och där rätten till försvar förverkligas till fullo,

 en övergripande rättslig ram som ger brottsoffer bästa möjliga skydd, inklusive 
adekvat ersättning och skydd av vittnen,

  miniminormer för förhållandena i fängelser och häkten och gemensamma rättigheter 
för fångar inom EU,

 ett övergripande rättsligt instrument om mottagande av bevis och deras tillåtlighet i 
brottmål.

En enhetlig och mångsidig säkerhetsstrategi 

33. Europaparlamentet anser att ytterligare insatser mot organiserad brottslighet och terrorism 
i högre grad bör inriktas mot skyddet av de grundläggande rättigheterna och att dessa 
insatser bör innefatta ett tillräckligt skydd av vittnen, incitament för dem som samarbetar 
för att upplösa terroristnätverk samt förebyggande politik och integrationspolitik som 
särskilt riktar sig till individer i högriskkategorier.

34. Europaparlamentet begär att man årligen offentliggör en omfattande rapport om brott 
inom EU som konsoliderar rapporter som gäller specifika områden, såsom utvärdering av 
hotet från den organiserade brottsligheten och Eurojusts årsrapport, och betonar behovet 
av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och en övergripande strategi för att förebygga 
och bekämpa exempelvis människohandel och Internetrelaterad brottslighet.

35. Europaparlamentet insisterar på utvecklingen av en omfattande europeisk 
säkerhetsstrategi som grundar sig på medlemsstaternas säkerhetsplaner, en starkare 
solidaritetsprincip och en objektiv utvärdering av mervärdet av EU:s byråer, nätverk och 
informationsutbyte. Parlamentet har för avsikt att, tillsammans med de nationella 
parlamenten, noga följa alla de åtgärder som rådet vidtar inom ramen för operativt 
samarbete på området för EU:s inre säkerhet.

Operativa organ

36. Europaparlamentet fäster stor vikt vid Eurojust och Europol och har förbundit sig att till 
fullo delta, tillsammans med de nationella parlamenten, i arbetet med att definiera, 
utvärdera och kontrollera deras verksamhet.

37. Europaparlamentet efterlyser ett närmare och mer djupgående samarbete mellan 
nationella förvaltningar, europeiska organ och gemensamma operativa team genom 
specialiserade nätverk (t.ex. Schengens informationssystem II, informationssystemet för 
viseringar, tullinformationssystemet och de rättsliga nätverken). Parlamentet efterlyser 
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också ett specifikt samarbete mellan underrättelsetjänster och polistjänster på nationell 
och europeisk nivå i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet.

Uppbyggnaden av en europeisk rättskultur

38. Europaparlamentet begär att en europeisk rättskultur skapas som omfattar alla aspekter av 
lagstiftningen, och påpekar att

– nätverket med ordförande i Europeiska unionens högsta domstolar, nätverket för 
tillsynsmyndigheter för domstolsväsendet, sammanslutningen av de högsta 
administrativa domstolarna i Europeiska unionen och Eurojustice-nätverket av 
europeiska allmänna åklagarmyndigheter, domstolstjänstemän och rättstillämpare har 
mycket att erbjuda genom att de kan samordna och främja yrkesutbildning inom de 
rättsliga instanserna och ömsesidig förståelse för andra medlemsstaters rättssystem 
samt göra det lättare att lösa gränsöverskridande tvister och problem, och deras 
insatser måste underlättas och få tillräckliga anslag; detta måste leda till en fullt 
finansierad plan för europeisk rättslig utbildning, vilken utarbetas i samarbete med 
ovan nämnda rättsliga nätverk och det europeiska nätverk för rättslig utbildning,

– det måste föras en aktiv politik som syftar till att främja ömsesidig kunskap om och 
förståelse för utländsk lagstiftning och på detta sätt ökar rättssäkerheten och främjar 
ömsesidigt förtroende som är avgörande för ömsesidigt erkännande; dessa insatser ska 
omfatta utbyte av erfarenheter, utbyten, besök och information, kurser för 
rättstillämpare och rättsliga instanser, yrkesorganisationers inrättande av ett 
gemensamt system med utbildningspoäng för rättstillämpare samt ett nätverk av organ 
inom EU som erbjuder juridisk utbildning och som är ackrediterade att hålla 
grundkurser i nationell lagstiftning riktade till rättstillämpare och domare.

e-juridik: en möjlighet för medborgare, rättstillämpare och rättsliga instanser

39. Europaparlamentet begär att större ansträngningar görs för att främja och utveckla 
e-juridik på gemenskapsnivå, eftersom detta skulle förbättra tillgången till 
domstolsprövning för medborgare och företag, och anser att

– medlemsstater som samarbetar inom ramen för bilaterala projekt bör se till att deras 
arbete är utformat så att det kan överföras till gemenskapsnivå för att på så sätt 
undvika onödigt dubbelarbete,

– gemenskapens nuvarande lagstiftning på det civilrättsliga området, särskilt 
processlagstiftningen, bör göras mer förenlig med användningen av 
informationsteknik, särskilt när det gäller det europeiska betalningsföreläggandet och 
regleringen av tvister om mindre värden, förordningen om bevisupptagning i mål1 och 
alternativa förfaranden för lösning av tvister, och åtgärder bör vidtas avseende 
elektroniska handlingar och insyn i gäldenärers tillgångar; syftet bör vara att få till 

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i 
fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (EGT L 174, 27.6.2001, s. 1).
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stånd enklare, billigare och snabbare behandling av civilrättsliga fall 
i gränsöverskridande tvister,

– sådana elektroniska verktyg som Europeiska informationssystemet för utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister och Schengens informationssystem (SIS) bör 
vidareutvecklas.

Brådskande ärenden

40. Europaparlamentet önskar att de cirka 1 200 olika åtgärder som sedan 1993 antagits 
avseende området med frihet, säkerhet och rättvisa gradvis sammanslås till en 
sammanhängande helhet, samtidigt som hänsyn tas till EU:s nya uppdrag och roller och 
den nya rättsliga ram som Lissabonfördraget erbjuder, och att man börjar med de 
områden som man i samråd med parlamentet beslutat sig för att prioritera.

41. Europaparlamentet anser att i de fall där ett lagstiftningsförfarande har inletts inom ramen 
för sådana bestämmelser i Nicefördraget som föreskriver att parlamentet enbart ska höras, 
vilket är fallet för flera ärenden som hänför sig till området med frihet, säkerhet och 
rättvisa, och parlamentet har avgett sitt yttrande, bör lagstiftningsprocessen upprepas 
inom ramen för Lissabonfördraget så att parlamentet ska ha möjlighet att vid första 
behandlingen uttala sig med hänsyn till sina befogenheter.

42. Europaparlamentet förbehåller sig rätten att återkomma med specifika förslag när det 
rådfrågas om lagstiftningsprogrammet.

o
o      o

43. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.


