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SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS

SPØRGSMÅL TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR

Viviane REDING

(Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab)

Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed

1. Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og erfaring mener De har 
særlig relevans for opgaven som kommissær og arbejdet med at fremme EU's 
almene interesser, særlig inden for Deres potentielle ansvarsområde? Hvad 
motiverer Dem? Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-
Parlamentet, og hvordan vil De sikre, at Deres tidligere, nuværende eller 
fremtidige aktiviteter ikke kan rejse tvivl om udøvelsen af Deres hverv i 
Kommissionen?

Da jeg er vokset op i Luxembourg - et lille land med mange naboer - erfarede jeg tidligt den 
praktiske betydning af grænser i Europa for borgerne i deres daglige liv. For en luxembourger 
er Schengen derfor langt mere end et politisk begreb. At afskaffe grænser, såvel rent fysisk 
som i juridisk forstand, og dermed forenkle livet for borgerne, nedbringe omkostningerne i 
forbindelse med forretningstransaktioner og bringe EU-borgerne tættere på hinanden har 
været min hovedmotivation for at gå ind i EU-politik.  

Det var denne personlige erfaring, som ansporede mig til at arbejde med spørgsmål 
vedrørende retlige og indre anliggender, da jeg var næstformand for Udvalget om Borgerlige 
Frihedsrettigheder og Indre Anliggender i Europa-Parlamentet (1997-1999). Allerede dengang 
slog jeg til lyd for i højere grad at inddrage Europa-Parlamentet og Domstolen i dette vigtige 
politikområde. Det er med Lissabontraktatens ikrafttræden nu en realitet. Min indstilling som 
kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab, kun tre 
dage før den nye traktat træder i kraft, fører mig derfor ind til kernen i min politiske 
overbevisning.

Min erfaring først som national politiker og siden medlem af Europa-Parlamentet vil i høj 
grad påvirke mit arbejde inden for det ansvarsområde, som jeg er blevet indstillet til. Jeg 
indledte min politiske karriere i 1979 som medlem af det luxembourgske parlament, hvor jeg 
havde mit virke i ti år. Derefter var jeg medlem af Europa-Parlamentet i to perioder fra 1989 
til 1999. 

Gennem hele mit politiske liv har jeg været drevet af behovet for at opnå håndgribelige 
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resultater for borgerne. Helt afgørende i den forbindelse var den tid – fra 1981 til 1999 – hvor 
jeg var lokalpolitiker i byen Esch-sur-Alzette i Luxembourg. Ligeledes gav min erfaring som 
formand for Udvalget for Andragender i Europa-Parlamentet (1989-1992) mig mulighed for 
at opnå et indgående kendskab til borgernes problemer og deres forventninger til EU-
institutionerne. Dette fik stor betydning for mit senere arbejde i Europa-Kommissionen. 

Som medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for uddannelse og kultur (1999-2004) 
satte jeg fokus på initiativer, som var relevante for borgerne (f.eks. 
studenterudvekslingsprogrammet "Erasmus Mundus"). I min anden embedsperiode som 
kommissær for informationssamfundet og medier (fra 2004) fik jeg mulighed for med stærk 
støtte fra Europa-Parlamentet at tilføre telekommunikationslovgivningen en ny forbruger- og 
borgerrettighedsdimension, herunder lavere roamingtakster, indførelse af det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112, strengere bestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger og øgede rettigheder for internetbrugerne. 

For mig som kvindelig politiker har ligebehandling af kvinder og mænd naturligvis altid været 
på dagsordenen. Det startede, da jeg var landsformand for den kristelig-sociale kvindefraktion 
i Luxembourg (1988-1993). Det forstærkedes, da jeg arbejdede som næstformand for 
Udvalget om Sociale Anliggender og Beskæftigelse i Europa-Parlamentet (1992-1994). Det 
fortsatte, indtil jeg fik det mere tekniske ansvarsområde informationssamfundet og medier, 
hvor jeg gjorde en indsats for at tilskynde unge kvinder til i højere grad at påtage sig it-job. 
For mig er den ligestilling, som kvinder har opnået, siden artikel 119 i traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) (nu artikel 157 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)) blev indsat i Romtraktaten, en af de mest 
revolutionerende samfundsmæssige landvindinger i EU’s integrationsproces.

For så vidt angår det ansvar, som Kommissionens formand Barroso har pålagt mig, for 
sammen med ham at varetage Kommissionens kommunikationsopgaver, kan jeg bygge på 
min erfaring som tidligere journalist. Desuden har jeg konsekvent i mit arbejde prioriteret 
effektivt at orientere om EU-politikker, der har direkte indflydelse på borgernes liv. Jeg ser 
frem til at bygge på denne erfaring og gøre kommunikation vedrørende EU-spørgsmål mere 
effektiv og målrettet mod lokale og regionale medier for at give borgerne en bedre forståelse 
af EU. 

Som medlem af Kommissionen siden 1999 har jeg fuldt ud overholdt traktatens ånd og 
bogstav, ikke mindst forpligtelsen til at handle i EU’s interesse og uden at modtage instrukser 
fra mit hjemland eller andre instanser. Det vil jeg fortsætte med at gøre i overensstemmelse 
med artikel 17, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 245 i TEUF, 
hvoraf Kommissionens forpligtelse til at handle uafhængigt fremgår. Det ligger mig også 
meget på sinde at overholde alle principperne i adfærdskodeksen for kommissærer, og jeg vil 
afholde mig fra enhver handling, som er uforenelig med karakteren af mit hverv. I 
overensstemmelse med adfærdskodeksen for kommissærer vil jeg i tilfælde af ændringer 
ajourføre min interesseerklæring, som er tilgængelig på internettet.

Forvaltning af Deres ansvarsområde og samarbejde med Europa-Parlamentet og dets 
udvalg
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2. Hvordan vurderer De Deres rolle som medlem af kommissærkollegiet? I hvilket 
omfang mener De, at De er ansvarlig over for Parlamentet for Deres og Deres 
tjenestegrenes handlinger?

Som indstillet næstformand og som medlem af kommissærkollegiet siden 1999 er jeg helt 
indstillet på fortsat at lade kollegiet nyde godt af min erfaring. Jeg vil fortsat fokusere på 
princippet om Kommissionen som kollegium, samtidig med at jeg påtager mig det fulde 
politiske ansvar for aktiviteter på det område, som jeg har ansvaret for. Jeg vil naturligvis 
fortsat stå til rådighed for Europa-Parlamentet og dets udvalg og vil jævnligt orientere og 
udveksle oplysninger med Parlamentet. Jeg har bestemt til hensigt at spille min institutionelle 
rolle og bistå Europa-Parlamentet med at udøve de nye beføjelser, som det får tildelt i 
Lissabontraktaten på områderne retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-
borgerskab. Et stærkt partnerskab med Europa-Parlamentet vil være afgørende for mig for at 
sikre politikker rettet mod borgernes behov og beskyttelse af deres rettigheder. Europa-
Parlamentet kan som tidligere regne med mig, når det drejer sig om personligt at deltage i 
vigtige forhandlinger og debatter.

3. Hvilke specifikke tilsagn er De villig til at give om større åbenhed, øget samarbejde 
og effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og anmodninger om 
lovgivningsmæssige initiativer, også under hensyntagen til Lissabontraktatens 
ikrafttræden? Er De for så vidt angår planlagte initiativer og igangværende 
procedurer rede til at levere oplysninger og dokumenter til Parlamentet på lige fod 
med Rådet?

Jeg går helhjertet ind for fuldt ud at gennemføre bestemmelserne i rammeaftalen med Europa-
Parlamentet om informationsudvekslingen mellem Kommissionen og Europa-Parlamentet og 
for fuldt ud at gennemføre traktatens bestemmelser. Det er min hensigt at arbejde nært 
sammen med Europa-Parlamentet, hvis det ønsker, at Kommissionen skal fremsætte 
lovforslag. Inden for mit ansvarsområde har jeg til hensigt at holde Europa-Parlamentet, både 
dets udvalg og dets plenarforsamling, fuldstændigt og rettidigt orienteret om igangværende 
procedurer og nye initiativer. For mig er ligebehandling af Parlamentet og Rådet ikke alene 
lovmæssigt påkrævet i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure; det er også en 
politisk nødvendighed for en kommissær, som skal stå til regnskab for sit arbejde først og 
fremmest over for de direkte valgte medlemmer af Europa-Parlamentet.

Politikrelaterede spørgsmål

4. Hvad er Deres tre vigtigste prioriteter for Deres foreslåede ansvarsområde under 
behørig hensyntagen til den finansielle, økonomiske og sociale krise og behovet for 
en bæredygtig udvikling? 

Med Lissabontraktaten får EU nye beføjelser på områderne retlige anliggender, 
grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab efter "fællesskabsmetoden". Min overordnede 
prioritet bliver fuldt ud at føre Lissabontraktatens muligheder ud i livet i alle borgeres 
interesse. Mine tre konkrete prioriteter (der alle har samme betydning for mig) bliver: for det 
første indførelse af et egentligt europæisk retligt område uden grænser; for det andet et stærkt 
og sammenhængende europæisk område for grundlæggende rettigheder; for det tredje 
styrkelse af et Borgernes Europa.
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For så vidt angår den første prioritet (retligt område), er mit hovedmål at sikre, at forskelle 
mellem nationale retssystemer ikke længere udgør hindringer for borgeres adgang til 
retfærdighed, og at gensidig anerkendelse og gensidig tillid øges i de 27 medlemsstater og 
kombineres med velegnede harmoniseringsforanstaltninger. For så vidt angår civil- og 
handelsret, ønsker jeg at bidrage til at indføre kontraktmæssige forhold på vores indre marked, 
navnlig i virksomhed-til-forbruger-forbindelser, på et mere sikkert og sammenhængende 
grundlag for at fremme grænseoverskridende transaktioner. Det er derfor min hensigt at 
arbejde med de tre første byggesten til en sammenhængende europæisk aftaleret, nemlig 
standardvilkår og –betingelser, forbrugerrettigheder og fælles aftaleretlige principper, med det 
formål at bane vej for en dag at etablere en europæisk civilret (i form af enten et frivilligt 
redskab til at skabe større sammenhæng eller en mulig 28. aftaleretlig ordning eller et mere 
ambitiøst projekt). Jeg vil også indlede en debat om, hvordan man bedst regulerer 
erhvervsretten på det indre marked, såsom fastsættelse af fælles regler for lovgivningen om 
selskabsret, forsikringsaftaler og overdragelse af fordringer. Endvidere har jeg til hensigt at 
foreslå foranstaltninger til støtte for økonomisk virksomhed ved at sikre, at retsakter 
håndhæves mere effektivt (som f.eks. afskaffelse af fuldbyrdelsesordrer), herunder ved 
anvendelse af moderne teknologier. Grænseoverskridende aspekter af familieretten står også 
højt på min retlige dagsorden. For så vidt angår strafferet, bør vi fokusere både på 
foranstaltninger, som styrker borgernes rettigheder i forbindelse med grænseoverskridende 
straffesager, og bistå relevante myndigheder med at bekæmpe grænseoverskridende 
kriminalitet på grundlag af sammenlignelige afskrækkende sanktioner. Dette inkluderer 
udvikling af et omfattende system til bevisoptagelse i grænseoverskridende straffesager. Et 
vigtigt mål i traktaten er styrkelse af Eurojust og udvikling af den til en europæisk 
anklagemyndighed, og jeg har til hensigt at gøre væsentlige fremskridt på dette område i min 
embedsperiode. 

Mit næste mål om at skabe et stærkt og sammenhængende europæisk område for 
grundlæggende rettigheder betyder, at de tre systemer for grundlæggende rettigheder i EU 
(EU's charter om grundlæggende rettigheder, den europæiske konvention om 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder 
sikret af medlemsstaternes forfatninger) skal arbejde effektivt sammen, supplere og gensidigt 
styrke hinanden i den enkelte EU-borgers interesse. For så vidt angår EU's charter (som først 
og fremmest er rettet til EU-institutionerne og –organerne), vil det blive min hovedopgave at 
sikre, at alle forslag til EU-lovgivning overholder alle de grundlæggende rettigheder i chartret, 
herunder retten til menneskelig værdighed, retten til ytringsfrihed, retten til privatlivets fred, 
ejendomsretten, friheden til at oprette og drive egen virksomhed, lighed for loven, ikke-
forskelsbehandling, domstolsadgang og retfærdig rettergang. Jeg vil nøje hæfte mig ved 
konsekvensvurderinger og forslag fra andre tjenestegrene i Kommissionen for at sikre, at de 
overholder EU's charter om grundlæggende rettigheder fuldt ud. Jeg har også til hensigt at 
styrke EU-lovgivningen om beskyttelse af børns rettigheder og sikre, at vi har en moderne og 
sammenhængende politikstrategi over for forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller 
etnisk oprindelse, religion eller overbevisning, handicap, alder eller seksuel orientering (jf. 
artikel 10 og 19 i TEUF). Databeskyttelse er et særlig vigtigt område. Retten til privatlivets 
fred (artikel 7 i EU's charter) er afgørende for den personlige frihed. Den kræver særlig 
opmærksomhed i en tid, hvor moderne fælles dataanvendelses- og lagringsteknologier er ved 
at blive standardredskaber i erhvervslivet (navnlig for nye markedsføringsteknikker via 
internettet) og i den offentlige administration (navnlig for så vidt angår aktiviteter til 
forebyggelse af kriminalitet og retshåndhævelse). Det er min faste overbevisning, at borgerne 
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ikke får tillid til EU, hvis vi ikke er opmærksomme på at sikre, at personoplysninger er 
beskyttet mod ureglementeret anvendelse, og at borgerne har ret til selv at bestemme, hvordan 
de må anvendes. Det er derfor min hensigt at samle EU's databeskyttelsesregler i et moderne 
og omfattende retsinstrument. For så vidt angår den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, vil jeg arbejde nært sammen med 
Europarådet for at sikre effektiv sammenhæng i vores bestræbelser inden for grundlæggende 
rettigheder under hensyntagen til vores forskellige beføjelser. Jeg vil samarbejde med 
formanden om så snart som muligt at fremsætte et forslag på hans foranledning til et 
forhandlingsmandat for EU's tiltrædelse af Strasbourgkonventionen, jf. Lissabontraktaten. For 
så vidt angår det nationale niveau for beskyttelse af grundlæggende rettigheder, er det min 
hensigt nøje at følge forfatningsmæssige ændringer og nationale forfatningsdomstoles eller 
højesteretters retspraksis og fremme udveksling af ekspertise på retsområdet medlemsstaterne 
og EU imellem for at bidrage til at etablere en kultur for grundlæggende rettigheder i EU. Jeg 
vil bede Agenturet for Grundlæggende Rettigheder i Wien om at bistå Kommissionen heri.

For så vidt angår min næste prioritet (Borgernes Europa), ønsker jeg at fokusere på konkrete 
foranstaltninger, der skal fremme og beskytte borgernes rettigheder i deres daglige liv. Der 
kan gøres mere på dette område, og det er der også behov for som fremhævet i Alain 
Lamassoures rapport "Le citoyen et l'application du droit communautaire" (borgeren og 
anvendelsen af fællesskabsretten) af 8. juni 2008. Jeg har til hensigt at arbejde nært sammen 
med Europa-Parlamentet, så vi sammen kan gøre en ekstra indsats for at sikre, at borgerne er 
bedre orienteret om deres rettigheder, og at de eksisterende huller i lovgrundlaget fyldes ud. 
Efter min mening skal der navnlig gøres en indsats for at sikre, at EU-lovgivningen om 
borgernes rettigheder gennemføres og anvendes hurtigt og effektivt. Jeg vil fortsætte den 
tostrengede tilgang i partnerskab med medlemsstaterne for at sikre overholdelse af EU-
lovgivningen, men vil ikke, hvis dette slår fejl, tøve med en konsekvent tilgang til 
medlemsstaternes overtrædelse af EU-lovgivningen om borgernes rettigheder med særlig 
fokus på effektiv gennemførelse af direktiv 2004/38/EF om fri bevægelighed i alle 27 EU-
medlemsstater. Gennemførelsen af vores omfattende lovgivning til bekæmpelse af 
forskelsbehandling vil få samme opmærksomhed. Jeg ønsker også at iværksætte overvejelser 
af, hvordan man bedst bekæmper forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, herunder 
bopæl, i EU, hvilket hidtil ikke har været omfattet af gældende lovgivning til bekæmpelse af 
forskelsbehandling. I tråd med Borgernes Europa har jeg endvidere til hensigt – i samarbejde 
med andre kommissærer – at benytte de nye muligheder i Lissabontraktaten til at gøre 
borgernes ret til diplomatisk og konsulær beskyttelse mere effektiv. 

For så vidt angår disse tre politikprioriteter, vil jeg benytte de instrumenter, Kommissionen 
har til rådighed, til at sikre mere effektiv orientering om EU-politikker og deres konkrete 
betydning for borgeren, herunder gøre brug af internettet. Desuden vil jeg sammen med 
formanden sikre mig, at der bliver orienteret indgående og professionelt om alle EU-
spørgsmål af relevans for borgerne. Jeg har til hensigt sammen med Parlamentet at gøre mit 
til, at alle borgere er velorienterede om deres rettigheder og pligter i EU-sammenhæng og er 
klar over, hvad EU gør og står for. 

5. Hvilke specifikke lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer agter 
De at tage og ifølge hvilken tidsplan? Hvilke specifikke tilsagn kan De give, særlig 
hvad angår de af udvalgenes prioriteter og dertil knyttede anmodninger, som vil 
falde ind under Deres ansvarsområde? Hvorledes vil De personligt sikre de 
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lovgivningsmæssige forslags kvalitet?

Kort efter at den nye kommission er trådt til, har jeg til hensigt (sammen med kommissæren 
for indre anliggender) at fremlægge en handlingsplan for Stockholmprogrammet. Den vil 
indeholde et omfattende overblik over en konkret kommende EU-indsats for at udvikle og 
styrke det europæiske område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i borgerens tjeneste. 
Stockholmprogrammet omfatter omkring 170 initiativer, og det er derfor et 
lovgivningsprogram, som på mange måder kan sammenlignes med programmet for det indre 
marked i 1992. Det vil blive nødvendigt at fokusere og opstille prioriteter for at gennemføre 
Stockholmprogrammet effektivt. 

I første del af min embedsperiode (2010-2012) er det min hensigt at bruge tid og energi 
navnlig på følgende initiativer: 

- Jeg ønsker at gøre et væsentligt fremskridt i retning af en europæisk aftaleret for at 
fremme grænseoverskridende transaktioner, navnlig i virksomhed-til-forbruger 
sammenhæng. Derfor er det min hensigt ved hjælp af akademisk ekspertise fra hele EU at 
afslutte arbejdet med den fælles referenceramme i løbet af 2010 og siden indarbejde den i 
et grundigt omtalt retsinstrument. Jeg kunne også godt tænke mig at sætte skub i arbejdet 
med standardvilkår og –betingelser, som er et afgørende redskab i forbindelse med mere 
pålidelige og mindre bekostelige virksomhed-til-forbruger-forbindelser i vores indre 
marked. Desuden vil jeg gerne arbejde nært sammen med Parlamentet og Rådet om en 
vellykket afslutning på den igangværende lovgivningsproces om direktivet om 
forbrugerrettigheder. Dette direktiv er af afgørende betydning både for solide 
forbrugerrettigheder og for lige vilkår for virksomhederne. En prioritet for mig vil blive at 
sikre, at det videre arbejde med dette direktiv er i overensstemmelse med det overordnede 
arbejde med europæisk aftaleret, og at det fører til en samlet styrkelse af 
forbrugerrettighederne og dermed sikrer et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. I alle 
forbrugerspørgsmål vil jeg arbejde nært sammen med kommissæren for sundhed og 
forbrugerpolitik.

- Jeg ønsker at gøre hurtige fremskridt i forbindelse med det fremsatte forslag om gældende 
ret i ægteskabssager ("Rom III"). Det er min faste overbevisning, at alle medlemsstater 
bør deltage i alle EU-politikker. Jeg er imidlertid også overbevist om, at den menneskelige 
dimension i dette forslag – som ville kunne fjerne betydelig retsusikkerhed for børn og 
deres forældre i ofte konfliktfyldte binationale situationer – ikke levner os mulighed for at 
vente længere. Hvis der ikke er andre løsninger, er jeg parat til at fremsætte et forslag om 
øget samarbejde om "Rom III" inden for de første måneder af min embedsperiode. Øget 
samarbejde på dette område vil sende et stærkt signal til alle medlemsstater. Selvfølgelig 
er det mit oprigtige håb, at et fornuftigt forslag fra Kommissionen med støtte fra mange 
medlemsstater hurtigt ville få alle medlemsstater til at slutte op. 

- For så vidt angår håndhævelse af rettigheder i medfør af EU-lovgivningen, er det min 
opfattelse, at det er på høje tid at skabe proceduremæssig sammenhæng i de nuværende 
former for kollektiv klageadgang, der findes på forskellige områder af EU-politikkerne. 
Jeg vil derfor foreslå kommissæren for sundhed og forbrugerpolitik og kommissæren for 
konkurrence, at vi sammen i 2010 henvender os til alle interesserede parter for at sikre 



PE431.139v02-00 8/10 CM\800797DA.doc

DA

sammenhæng i den civile retspleje og vurdere mulige løsninger for at undgå fragmenteret 
lovgivning.

- For så vidt angår databeskyttelse, planlægger jeg en nøje gennemgang af gældende 
fællesskabsret vedrørende databeskyttelse med henblik på en snarlig modernisering. Jeg 
har til hensigt at samle de nuværende retsinstrumenter (navnlig det generelle 
databeskyttelsesdirektiv fra 1995 og rammeafgørelsen fra 2008 om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i 
kriminalsager) i et moderne og omfattende retsinstrument, der afspejler de ændringer, som 
Lissabontraktaten medfører, og er fuldt i overensstemmelse med artikel 7 i EU’s charter, 
samtidig med at det tager højde for den hurtige udvikling i informationssamfundet. 

- EU-borgerne møder stadig alt for mange hindringer, når de ønsker at udøve deres ret til fri 
bevægelighed eller til at modtage varer og ydelser på tværs af nationale grænser. De burde 
være i stand til at gøre brug af deres rettigheder som EU-borgere på samme måde, som de 
nyder godt af deres rettigheder som nationale borgere. Min første prioritet i den 
forbindelse bliver at sikre fuld gennemførelse af direktiv 2004/38/EF om fri bevægelighed 
i alle 27 medlemsstater. Desuden ønsker jeg i 2010 at udarbejde en omfattende rapport om 
fortsatte direkte eller indirekte hindringer ved nationale grænser for borgerne i deres 
dagligliv og for en effektiv udøvelse af deres rettigheder i forbindelse med 
unionsborgerskabet. På det grundlag har jeg til hensigt at fremsætte forslag med henblik 
på (i forlængelse af den eksisterende lovgivning) yderligere at fremme udøvelsen af EU-
borgeres ret til frit at flytte og opholde sig inden for medlemsstaternes område, jf. artikel 
21, stk. 2, i TEUF. Jeg ønsker også at undersøge den mulige merværdi af at gøre brug af 
artikel 18, stk. 2, i TEUF til i givet fald, og hvis det er praktisk muligt, at afskaffe 
forskelsbehandling på grund af nationalitet, herunder bopæl, som stadig begrænser 
virkningen af unionsborgerskabet. 

- På det civilretlige område er det min hensigt at gennemgå Bruxelles I-forordningen om 
retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og 
handelsretlige område for at afskaffe fuldbyrdelsesproceduren i civil- og handelssager og 
udvide den gensidige anerkendelse til områder, der endnu ikke er omfattet.

- For så vidt angår ikke-forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller overbevisning, handicap, alder eller seksuel orientering (jf. artikel 10 og 19 i 
TEUF), er det min hensigt fuldt ud at spille min institutionelle rolle med henblik på
vedtagelse af de lovforslag, som Kommissionen fremsatte i 2008 (bekæmpelse af 
forskelsbehandling uden for arbejdspladsen, barselsorlov, selvstændige erhvervsdrivende). 
Jeg vil også gøre en indsats for at få ligebehandling af kvinder og mænd til at fungere
fuldt ud i hele EU og blive mere synlig i form af praktiske resultater, bl.a. ved at støtte 
arbejdet med kvindernes charter i anledning af 15-året for Beijingkonferencen i 2010, som 
Kommissionens formand Barroso fremhævede i sin tale til Europa-Parlamentets 
plenarforsamling i september 2009. Jeg tillægger også Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder stor betydning, og det er min agt at give det al min 
opbakning, så det kan blive operationelt i Vilnius i sommeren 2010. Samtidig må vi
udvikle en moderne strategi til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, og jeg 
agter at fremlægge en flerårig strategi på området i 2010. Jeg vil også fremlægge en 
handicapstrategi i løbet af det første år af min embedsperiode. Mere generelt ønsker jeg at 
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øge offentlighedens opmærksomhed på de samfundsmæssige fremskridt, som EU har 
opnået i de seneste årtier inden for ikke-forskelsbehandling. Jeg har til hensigt at indgå i et 
nært samarbejde om alle spørgsmål vedrørende ikke-forskelsbehandling – især for så vidt 
angår romaernes situation i EU – og sociale rettigheder med kommissæren for 
beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion. 

- Vold mod kvinder er efter min opfattelse et alvorligt anliggende i vores samfund, som 
krænker europæiske værdier og vedrører alle 27 medlemsstater. Derfor ønsker jeg at 
arbejde på en målrettet fælles reaktion på dette fænomen og at fastlægge en politisk 
ramme for EU-institutionernes og medlemsstaternes fælles kamp mod vold mod kvinder.

- Jeg vil samarbejde med formanden om det forslag, der skal fremsættes på hans 
foranledning for at forberede EU's tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse 
af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (artikel 6, stk. 2, i TEU) og 
om at fremsætte henstillinger om at indlede forhandlinger med Europarådet så snart som 
muligt i 2010.

- Jeg vil samarbejde med formanden og næstformanden med ansvar for interinstitutionelle 
forbindelser og administration om på formandens foranledning samt på grundlag af artikel 
24, stk. 1, i TEUF og resultaterne af den offentlige høring, der blev indledt i 2009, at 
fremsætte et forslag til forordning om den procedure og de betingelser, der er nødvendige
i forbindelse med det nye borgerinitiativ, jf. artikel 11 i TEUF.

- Jeg vil også benytte den første del af min embedsperiode til at styrke arbejdet med e-
justice som et effektivt redskab til nem og ikke-bureaukratisk adgang til lovgivningen i 
alle 27 medlemsstater og til yderligere at undersøge konkrete foranstaltninger til at 
forbedre retlig uddannelse og udvikling af en europæisk retskultur blandt nationale jurister 
(f.eks. gennem et nyt Erasmus for dommere-program).

- Jeg ønsker at forny det nuværende Europa for Borgerne-program, der udløber i 2013. 
Næste generation af dette program bør sætte fokus på praktiske programmer, som styrker 
den europæiske identitet (som f.eks. venskabsbyer), kulturel og sproglig udveksling og 
konkrete erfaringer i forbindelse med vores fælles europæiske værdier. 

Lad mig endvidere pege på to projekter, som jeg ønsker at beskæftige mig med på 
mellemlang sigt:

- en udvikling fra de første byggesten til en europæisk aftaleret (fælles referenceramme, 
standardvilkår og –betingelser, forbrugerrettigheder) til en europæisk civilret i form af 
enten et frivilligt redskab til at skabe større sammenhæng eller en mulig 28. aftaleretlig 
ordning eller et mere ambitiøst projekt;

- udvikling af Eurojust til en europæisk anklagemyndighed, jf. artikel 86 i TEUF.

For mig er borgernes adgang til oplysninger om EU-institutionerne og EU-retten en vigtig del 
af EU-borgerskabet. Derfor støtter jeg fuldt ud bestræbelserne fra Publikationskontorets side –
det er fælles for alle EU-institutioner – om i min embedsperiode at etablere én enkelt 
adgangsportal til EU-retten, der dækker alle etaper i beslutningsprocessen, herunder 
gennemførelsen af EU-retten i national lovgivning, og Domstolens retspraksis og retspraksis 
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hos nationale domstole, der anvender EU-retten. 

For så vidt angår behovet for at sikre lovforslag af god kvalitet, bliver dette for mig en 
tværgående opgave i min embedsperiode. Forslag af god kvalitet er det første skridt i retning 
af vellykket gennemførelse og effektiv håndhævelse af gældende fællesskabsret, så Europa 
kan levere konkrete resultater, som gavner borgerne. 


