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Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet

1. Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 
uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska allmänintresset, 
särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar dig? På vilket sätt kan 
du inför Europaparlamentet garantera din personliga oavhängighet, och hur kan du 
garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida verksamhet inte på något sätt skulle 
kunna innebära att fullgörandet av dina skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?

Eftersom jag har växt upp i Luxemburg, ett litet land med många grannländer, har jag tidigt 
upplevt gränsernas praktiska betydelse i Europa för medborgarnas vardag. Som luxemburgska 
är därför Schengen för mig något mycket mer än bara ett politiskt begrepp. Att ta bort både 
fysiska och rättsliga gränser och på så sätt underlätta medborgarnas liv, minska näringslivets 
transaktionskostnader och föra européerna närmare varandra var mina största drivkrafter för 
att ge mig in på EU-politiken.

Det var denna personliga erfarenhet som sporrade mig att arbeta med rättsliga och inrikes 
frågor när jag var vice ordförande i Europaparlamentets utskott för medborgerliga friheter och 
inrikespolitik (1997–1999). Redan då förespråkade jag att Europaparlamentet och domstolen 
skulle bli mer delaktiga i arbetet på detta viktiga politikområde. Detta har nu förverkligats i 
och med att Lissabonfördraget träder i kraft. Min nominering som ledamot av kommissionen 
med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap bara tre dagar innan det 
nya fördraget trädde i kraft för mig alltså direkt till centrum för min politiska övertygelse.

Mina erfarenheter först som nationell parlamentsledamot och sedan som ledamot av 
Europaparlamentet kommer i hög grad att påverka mitt arbete på det område jag har 
nominerats för. Jag inledde min politiska bana 1979 som ledamot av den luxemburgska 
deputeradekammaren, där jag satt i tio år. Jag satt sedan två mandatperioder i 
Europaparlamentet 1989–1999.

Under hela min politiska karriär har jag vägletts av behovet att uppnå påtagliga resultat för 
medborgarna. Viktigt i detta avseende har varit den tid jag satt (1981–1999) som lokalt 
förtroendevald i staden Esch-sur-Alzette i Luxemburg. Dessutom har min erfarenhet som 
ordförande i Europaparlamentets utskott för framställningar (1989–1992) låtit mig få en 
grundlig inblick i medborgarnas problem och förväntningar på EU-institutionerna. Detta har 
starkt påverkat mitt senare arbete vid Europeiska kommissionen.

Som ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för utbildning och kultur (1999–2004) 
inriktade jag mig främst på initiativ som var direkt relevanta för medborgarna (t.ex. 
studentutbytesprogrammet Erasmus Mundus). Under min andra mandatperiod som ledamot 
med ansvar för informationssamhälle och medier (sedan 2004) har jag med 
Europaparlamentets påtagliga stöd kunnat föra in ett nytt konsumenträttsligt och 
medborgarrättsligt perspektiv på telelagstiftningen, bl.a. i form av lägre roamingavgifter, det 
enhetliga europeiska nödnumret 112, strängare regler för skydd av personuppgifter och ökade 
rättigheter för Internetanvändare.

För mig som kvinnlig politiker har naturligtvis jämställdhet varit ett ständigt återkommande 
tema. Det började när jag var nationell ordförande för det kristsociala kvinnoförbundet i 



CM\800797SV.doc 3/9 PE431.139v02-00

SV

Luxemburg (1988–1993) och förstärktes när jag tjänstgjorde som vice ordförande i 
Europaparlamentets utskott för socialpolitik, sysselsättning och arbetsmiljö (1992–1994). Det 
fortsatte när jag tog över den mer tekniska portföljen informationssamhälle och medier, då jag 
verkade för fler unga kvinnor i IT-jobb. För mig är den jämställdhet som uppnåtts sedan 
artikel 119 infogades i EG-fördraget (numera artikel 157 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt) en av den europeiska integrationens mest revolutionerande sociala 
landvinningar.

Vad gäller det ansvar som kommissionens ordförande José Manuel Barroso gett mig, att 
tillsammans med honom svara för kommissionens kommunikationsverksamhet, kan jag luta 
mig på min tidigare erfarenhet som journalist. Dessutom har jag alltid vinnlagt mig om att 
verkningsfullt kommunicera om EU-politik som direkt påverkar medborgarna. Jag ser fram 
emot att bygga vidare på de här erfarenheterna och göra kommunikationen om EU-frågor 
effektivare och bättre anpassad till lokala och regionala medier så att medborgarna får en 
bättre förståelse av EU.

Som ledamot av kommissionen sedan 1999 har jag fullt ut följt fördragets anda och bokstav, 
särskilt min skyldighet att handla i det europeiska intresset och inte ta emot instruktioner från 
mitt hemland eller något annat organ. Jag kommer att fortsätta att göra det i enlighet med 
artikel 17.3 i EU-fördraget och artikel 245 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
där det stadgas att kommissionen ska fullgöra sina uppgifter med oavhängighet. Jag är också 
fast besluten att följa samtliga principer i kommissionsledamöternas uppförandekod och 
kommer att avhålla mig från alla handlingar som är oförenliga med mitt uppdrag. När det blir 
aktuellt uppdaterar jag min redovisning av ekonomiska intressen som finns utlagd på nätet.

Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet och dess utskott

2. Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På vilket sätt 
skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 
Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?

Som nominerad vice ordförande och som ledamot av kollegiet sedan 1999 är jag fast besluten 
att fortsätta att låta kollegiet dra nytta av min erfarenhet. Jag kommer även i fortsättningen att 
lägga tonvikten på kollegialitet, samtidigt som jag tar det fulla ansvaret för de avdelningar 
som faller under mitt ansvarsområde. Jag kommer naturligtvis även fortsättningsvis att stå till 
Europaparlamentets och dess utskotts förfogande och kommer regelbundet att rapportera till 
och utbyta information med parlamentet. Jag har för avsikt att fullgöra mitt institutionella 
uppdrag genom att hjälpa parlamentet att ta vara på de nya befogenheter som det fått genom 
Lissabonfördraget inom rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. Ett starkt 
partnerskap med parlamentet blir grundläggande för mig för att se till att politiken anpassas 
till medborgarnas behov och skyddar deras rättigheter. Som tidigare kan parlamentet räkna 
med mig när det gäller att delta personligen i betydelsefulla förhandlingar och debatter.

3. Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat samarbete 
med Europaparlamentet och effektiv uppföljning av Europaparlamentets ståndpunkter 
och önskemål om lagstiftningsinitiativ, även med hänsyn till Lissabonfördragets 
ikraftträdande? Är du beredd att förse både parlamentet och rådet med samma 
uppgifter och handlingar när det gäller planerade initiativ och pågående förfaranden?



PE431.139v02-00 4/9 CM\800797SV.doc

SV

Jag är fast besluten att följa ramavtalet med Europaparlamentet om informationsutbyte mellan 
kommissionen och parlamentet och följa fördragets bestämmelser i alla delar. Jag har för 
avsikt att samarbeta nära med parlamentet om det ber kommissionen att lägga fram lagförslag. 
Jag tänker hålla parlamentet, både i utskott och plenum, helt och omedelbart underrättat om 
pågående ärenden och nya initiativ på mitt ansvarsområde. För mig är likabehandling av 
parlamentet och rådet inte bara ett juridiskt krav under det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
utan ett politiskt måste för en kommissionsledamot som först och främst ska redovisa sitt 
arbete inför Europaparlamentets direktvalda ledamöter.

Frågor som rör den politiska strategin

4. Vilka är dina tre huvudprioriteringar inom ditt föreslagna ansvarsområde, med 
beaktande, om så krävs, av den finansiella, ekonomiska och sociala krisen och problem 
som är kopplade till hållbar utveckling?

I och med Lissabonfördraget får Europeiska unionen nya befogenheter inom rättvisa, 
grundläggande rättigheter och medborgarskap i enlighet med gemenskapsmetoden. Min 
övergripande hållning är att ta vara på Lissabonfördragets nya möjligheter i alla medborgares 
intresse. Mina tre huvudprioriteringar (som alla är lika viktiga för mig) är för det första 
utvecklingen av ett europeiskt rättsområde utan gränser, för det andra ett starkt och enhetligt 
europeiskt område för grundläggande rättigheter och för det tredje ett stärkt medborgarnas 
Europa.

När det gäller den första prioriteringen (rättvisa) är mitt främsta mål att se till att skillnaderna 
mellan nationella rättsordningar inte längre utgör hinder för medborgarnas tillgång till 
rättsskipning och att ömsesidigt erkännande och förtroende stärks mellan de 
27 medlemsstaterna och kombineras med lämpliga harmoniseringsåtgärder. Vad gäller 
civilrätt och handelsrätt vill jag bidra till att skapa tryggare, enhetligare grunder för 
avtalsförhållanden på den inre marknaden, särskilt i konsumenttransaktioner, så att 
gränsöverskridande transaktioner underlättas. Jag tänker därför verka för de första tre 
byggstenarna i en enhetlig europeisk avtalsrätt, nämligen standardvillkor, konsumenters 
rättigheter och gemensamma avtalsrättsliga principer, i syfte att bereda vägen för det som en 
dag kan bli en europeisk civilbalk (som kan ta formen av ett frivilligt verktyg för att öka 
enhetligheten, ett valfritt 28:e avtalsrättsligt system eller ett mer vittsyftande projekt). Jag 
kommer också att inleda en debatt om hur handelsrätt kan regleras bättre på den inre 
marknaden, t.ex. genom gemensamma regler om tillämplig lagstiftning på bolagsrätt, 
försäkringsavtal och överlåtande av fordringar. Vidare ämnar jag föreslå åtgärder till stöd för 
näringsverksamhet genom att rättsliga beslut genomförs mer verkningsfullt (t.ex. avskaffande 
av exekvatur), bl.a. med hjälp av modern teknik. Gränsöverskridande aspekter av familjerätt 
kommer också att prioriteras på min rättsliga dagordning. Vad straffrätten anbelangar bör vi 
fokusera på åtgärder som stärker medborgarnas rättigheter vid gränsöverskridande 
straffrättsliga ärenden och hjälpa de behöriga myndigheterna att bekämpa gränsöverskridande 
brottslighet med hjälp av jämförbara, avskräckande påföljder. Här ingår utvecklingen av ett 
heltäckande system för bevisupptagning i gränsöverskridande brottmål. Stärkandet av 
Eurojust och dess utveckling till en europeisk åklagarmyndighet är ett centralt fördragsfäst 
mål där jag tänker göra väsentliga framsteg under min mandatperiod.

Mitt mål att skapa ett starkt och enhetligt europeiskt område för grundläggande rättigheter 
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innebär att de tre system av grundläggande rättigheter som vi har i EU (EU:s stadga om 
grundläggande rättigheter, Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna samt de grundläggande rättigheter som stadfästs 
i medlemsstaternas konstitutioner) ska samverka effektivt och komplettera och förstärka
varandra till allas båtnad. För EU-stadgan (som först och främst riktar sig till EU:s 
institutioner och organ) blir mitt centrala uppdrag att se till att alla förslag till EU-lagstiftning 
överensstämmer med de grundläggande rättigheterna i stadgan, bl.a. mänsklig värdighet, 
yttrandefrihet, rätt till personlig integritet, rätt till egendom, näringsfrihet, likhet inför lagen, 
likabehandling, tillgång till rättvisa och opartiskhet i rättsliga förfaranden. Jag kommer att 
särskilt bevaka de andra kommissionsavdelningarnas konsekvensbedömningar och förslag för 
att se till att de helt och fullt överensstämmer med EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Jag tänker också stärka EU-lagstiftningen om barns rättigheter och se till att vi 
förfogar över en modern, enhetlig politisk strategi mot diskriminering på grund av kön, ras 
eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning 
(jfr artiklarna 10 och 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Skydd av 
personuppgifter är en särskilt viktig fråga. Rätten till personlig integritet (artikel 7 i stadgan) 
är grundläggande för den personliga friheten. Den måste uppmärksammas särskilt i en tid när 
modern teknik för dataspridning och datalagring håller på att bli standardlösningar både i 
näringslivet (framför allt för nya marknadsföringsmetoder via Internet) och offentlig 
förvaltning (framför allt för förebyggande och beivrande av brott). Jag är övertygad om att 
medborgarna aldrig kan känna förtroende för EU om vi inte ständigt är vaksamma för att se 
till att personuppgifter skyddas mot obehörig användning och att medborgarna själva har rätt 
att besluta huruvida deras uppgifter får behandlas. Jag planerar därför att samla EU:s regler 
om skydd av personuppgifter i en modern, heltäckande rättsakt. Beträffande Europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
kommer jag att samarbeta med Europarådet för att sörja för enhetlighet i våra åtgärder inom 
området för grundläggande rättigheter, med hänsyn tagen till att vi har olika behörigheter. Jag 
kommer också att arbeta med ordföranden för att så snart som möjligt lägga fram ett förslag 
till förhandlingsmandat för EU:s anslutning till Strasbourgkonventionen i enlighet med 
Lissabonfördraget. Beträffande det nationella rättighetsskyddet har jag för avsikt att bevaka 
konstitutionella förändringar och rättspraxis i nationella författningsdomstolar och överrätter 
och främja utbyte av juridisk expertis mellan nationella och europeiska domstolar för att bidra 
till att bygga upp en europeisk kultur för grundläggande rättigheter. Jag tänker be byrån för 
grundläggande rättigheter i Wien att bistå kommissionen på detta område.

För min tredje prioritering (medborgarnas Europa) vill jag koncentrera mig på konkreta 
åtgärder för att främja och värna medborgarnas rättigheter i deras vardag. Mer kan och 
behöver göras på detta område, vilket framhävs i Alain Lamassoures rapport Le citoyen et 
l'application du droit communautaire från den 8 juni 2008. Jag har för avsikt att samarbeta 
med parlamentet för att intensifiera satsningarna på att se till att medborgarna blir bättre 
informerade om sina rättigheter och att de befintliga luckorna i lagstiftningen fylls ut. Jag 
anser att det är särskilt viktigt att europeisk lagstiftning som förser medborgarna med 
rättigheter genomförs och tillämpas snabbt och verkningsfullt. Jag tänker därför både arbeta i 
partnerskap med medlemsstaterna för att se till att EU-rätten snabbt börjar efterlevas, 
samtidigt som jag inte kommer att tveka att agera mot medlemsstaternas överträdelser av EU-
lagstiftning om medborgarrättigheter, särskilt i fråga om verkningsfull tillämpning av 
direktiv 2004/38/EG om fri rörlighet i alla 27 EU-länder. Liknande vikt kommer att läggas vid 
genomförandet av vår omfattande antidiskrimineringslagstiftning. Jag vill också inleda en 
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reflektion om hur man bäst kan undanröja diskriminering på grund av nationalitet och 
bosättning i EU, vilket hittills försummats i antidiskrimineringslagstiftningen. I det europeiska 
medborgarskapets anda tänker jag också i samarbete med de andra kommissionsledamöterna 
ta vara på Lissabonfördragets nya möjligheter för att göra medborgarnas tillgång till 
diplomatiskt och konsulärt skydd effektivare.

För dessa tre prioriteringar kommer jag att använda de instrument som kommissionen 
förfogar över för att sörja för en effektivare kommunikation om EU:s politiska insatser och 
deras konkreta innebörd för medborgarna, bl.a. via Internet. Dessutom kommer jag att 
tillsammans med ordföranden se till att alla EU-frågor av betydelse för medborgarna 
kommuniceras verkningsfullt och professionellt. Jag tänker fullgöra mitt uppdrag genom att i 
partnerskap med parlamentet se till att alla medborgare är välinformerade om hur deras 
rättigheter och skyldigheter fungerar i EU-systemet och att de är medvetna om vad EU gör 
och står för.

5. Vilka specifika lagstiftningsinitiativ och andra initiativ som inte rör lagstiftning tänker 
du att lägga fram, och vilken är tidsplanen för dessa? Vilka specifika åtaganden kan du 
göra, särskilt i fråga om utskottens prioriteringar och önskemål som följer av dessa, och 
som skulle omfattas av ditt ansvarsområde? Hur skulle du personligen se till att 
lagstiftningsförslagen håller god kvalitet?

Strax efter det att den nya kommissionen tillträder tänker jag lägga fram (tillsammans med 
ledamoten som ansvarar för inrikesfrågor) en handlingsplan för förvekligandet av 
Stockholmsprogrammet. Där ska ingå en heltäckande översyn av kommande konkreta EU-
insatser för att utveckla och förstärka det europeiska området för rättvisa, frihet och säkerhet i 
medborgarnas tjänst. Stockholmsprogrammet innehåller omkring 170 initiativ, så det är alltså 
ett lagstiftningsprogram som på många sätt är jämförbart med 1992 års program för den inre 
marknaden. Kraftsamling och prioriteringar krävs för att genomföra Stockholmsprogrammet 
effektivt.

Under den första delen av min mandatperiod (2010–2012) tänker jag särskilt ägna tid och 
energi åt följande:

- Jag vill göra väsentliga framsteg i arbetet mot en europeisk avtalsrätt för att underlätta 
gränsöverskridande transaktioner, särskilt i konsumentförhållanden. Jag tänker därför, med 
hjälp av akademiska experter från hela Europa, färdigställa arbetet med den gemensamma 
referensramen under 2010, och därefter arbeta in den i ett rättsligt instrument som ska få 
omfattande publicitet. Jag vill också påskynda arbetet med standardklausuler i avtal, ett 
viktigt redskap för tillförlitligare, billigare transaktioner mellan konsumenter och 
näringsidkare på den inre marknaden. Vidare vill jag samarbeta med parlamentet och rådet för 
att slutföra det pågående lagstiftningsförfarandet med konsumenträttighetsdirektivet. Detta 
direktiv har central betydelse för både klara konsumenträttigheter och rättvisa spelregler för 
näringsidkarna. Jag tänker prioritera att vidareutvecklingen av det här direktivet är förenligt 
med det mer övergripande arbetet inom europeisk avtalsrätt, och att det leder till att 
konsumenternas rättigheter totalt sett stärks så att ett fullgott konsumentskydd garanteras. I 
alla frågor som rör konsumenter kommer jag att samarbeta med kommissionsledamoten som 
ansvarar för hälsa och konsumentpolitik.
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- Jag vill göra snabba framsteg med det liggande förslaget om tillämplig lag på 
äktenskapsfrågor (”Rom III”). Jag är övertygad om att medlemsstaterna bör delta i all 
EU-politik, men jag är också övertygad om att det här förslagets mänskliga dimension – som i 
många fall skulle kunna undanröja avsevärda rättsliga oklarheter för barn och deras föräldrar i 
ofta konfliktfyllda tvånationella lägen – gör att vi inte kan vänta längre. Om ingen annan 
lösning står att uppbringa är jag beredd att lägga fram ett förslag om förstärkt samarbete kring 
Rom III de första månaderna av min mandatperiod. Förstärkt samarbete i denna fråga kommer 
att skicka en tydlig signal till alla medlemsstater. Jag hoppas naturligtvis att ett välunderbyggt 
förslag från kommissionen med stöd av flera medlemsstater snart lockar alla medlemsstater 
att ansluta sig.

- När det gäller den praktiska tillämpningen av rättigheter som gäller i kraft av EU-rätten anser 
jag att det är bråttom att bringa enhetlighet i de befintliga och föreslagna formerna av 
kollektiva rättsmedel på EU:s olika politikområden. Jag tänker därför föreslå konkurrens- och 
konsumentkommissionärerna att gemensamt under 2010 anordna ett samråd med alla berörda 
parter för att skapa enhetlighet i civilprocessrätten och bedöma tänkbara lösningar för att 
undvika att ett lagtekniskt lapptäcke. Beträffande skydd av personuppgifter tänker jag 
grundligt gå igenom den gällande EU-rätten i syfte att snabbt modernisera den. Jag avser att 
föra samman de befintliga rättsakterna (särskilt det allmänna dataskyddsdirektivet från 1995 
och rambeslutet från 2008 om polisärt och rättsligt samarbete i brottmål) i en modern, 
heltäckande rättsakt där hänsyn tas till de ändringar som Lissabonfördraget medfört och som 
överensstämmer helt med artikel 7 i EU:s stadga, samtidigt som informationssamhällets 
snabba utveckling beaktas.

- EU:s medborgare stöter fortfarande på alldeles för många hinder när de vill utöva sin rätt till 
fri rörlighet eller köpa varor eller tjänster i andra EU-länder. De borde kunna utnyttja sina 
rättigheter som EU-medborgare på samma sätt som de utövar sina rättigheter som medborgare 
i sina respektive länder. Min första prioritering på det här området blir att se till att direktiv 
2004/38/EG om fri rörlighet verkligen genomförs i alla 27 medlemsländerna. Dessutom vill 
jag under 2010 utarbeta en heltäckande rapport om andra direkta och indirekta hinder på 
grund av nationsgränser i medborgarnas vardag och för det praktiska utövandet av deras 
rättigheter som EU-medborgare. Med ledning av rapporten tänker jag lägga fram förslag om 
att ytterligare förenkla (utöver befintlig lagstiftning) EU-medborgarnas utövande av sin rätt att 
flytta och bosätta sig var som helst i medlemsländerna enligt artikel 21.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. Jag vill också undersöka om det tillför ett mervärde att 
utnyttja artikel 18.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att där det är påkallat 
och genomförbart undanröja sådan diskriminering på grund av nationalitet och bosättningsort 
som fortfarande minskar de fulla verkningarna av EU-medborgarskapet.

- Inom civilrätten tänker jag se över Bryssel I-förordningen om behörighet, erkännande och 
verkställighet av domar på privaträttens område i syfte att avskaffa exekvatur vid 
privaträttsliga beslut och utsträcka det ömsesidiga erkännandet till nya områden.

- När det gäller diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (se artiklarna 10 och 19 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt) tänker jag fullgöra mitt uppdrag i samspelet mellan 
institutionerna för att se till att de lagförslag som kommissionen lade fram 2008 (bekämpning 
av diskriminering utanför arbetet, moderskapsledigt, egenföretagare) också antas. Jag kommer 
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också att arbeta för ökad jämställdhet i hela EU med mer synbara praktiska resultat, bland 
annat genom att stödja arbetet med en kvinnostadga inför femtonårsjubileet av 
Beijingkonferensen 2010, något som kommissionens ordförande José Manuel Barroso 
förespråkade i sitt tal till parlamentet i plenum i september 2009. Jag fäster stor vikt vid 
Europeiska jämställdhetsinstitutet och tänker ge allt mitt stöd för att det ska kunna tas i drift i 
Vilnius under sommaren 2010. Samtidigt måste vi ta fram en modern strategi för att främja 
jämställdhet, och jag tänker lägga fram en flerårig jämställdhetsstrategi under 2010. En 
strategi för funktionshindrade för perioden från och med 2010 kommer också att läggas fram 
under mitt första år som kommissionär. Mer allmänt vill jag också öka informationen till 
allmänheten om de samhälleliga framsteg som EU gjort de senaste årtiondena i kampen mot 
diskriminering. Det är min avsikt att samarbeta kring alla frågor som rör diskriminering, 
särskilt vad gäller romers situation i EU, och sociala rättigheter med den nominerade 
kommissionsledamot som ansvarar för sysselsättning, socialpolitik och social inkludering.

- Jag anser att våld mot kvinnor är en allvarlig fråga i vårt samhälle som strider mot de 
europeiska värderingarna och rör alla 27 medlemsstaterna. Det är därför som jag vill arbeta 
för ett beslutsamt gemensamt svar på detta problem och ta fram en politisk ram inom vilken 
EU-institutionerna och medlemsstaterna gemensamt kan bekämpa våld mot kvinnor.

- Jag kommer att i samarbete med ordföranden förbereda ett förslag som ska läggas fram på 
hans ansvar om EU:s anslutning till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna (artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen) och lägga fram 
rekommendationer om att inleda förhandlingarna med Europarådet så snart som möjligt under 
2010.

- På grundval av artikel 24.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och det 
offentliga samråd som inleddes 2009 kommer jag i samarbete med ordföranden och 
vice ordföranden med ansvar för kontakter mellan institutionerna förbereda ett förslag till 
förordning, som ska läggas fram på ordförandens ansvar, om förfaranden och villkor för 
medborgarinitiativ, en nyhet som nämns i artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen.

- Jag kommer också att utnyttja den första delen av min mandatperiod till att stärka arbetet med 
e-juridik som ett verkningsfullt redskap för enkel, obyråkratisk tillgång till rätten i alla 
27 medlemsstater, och överväga ytterligare konkreta åtgärder för förbättrad juridisk utbildning 
och framväxten av en europeisk rättskultur bland nationella jurister (t.ex. genom ett nytt 
program som ”Erasmus för domare”).

- Jag vill förlänga det befintliga programmet ”Medborgarnas Europa” som löper ut 2013. Nästa 
omgång av det här programmet bör inriktas på praktiska program som stärker den europeiska 
identiteten (t.ex. vänortsverksamhet), kulturellt och språkligt utbyte samt konkreta 
erfarenheter av våra gemensamma europeiska värderingar.

Låt mig också nämna två projekt som jag vill ta mig an på medellång sikt:

- Övergången från de första byggstenarna i europeisk avtalsrätt (gemensam referensram, 
standardvillkor, konsumenters rättigheter ) till en europeisk civilbalk, som kan utformas 
antingen som ett frivilligt verktyg för ökad enhetlighet, ett valfritt 28:e avtalsrättsligt system 
eller ett mer långtgående projekt.
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- Utvecklingen av Eurojust till en europeisk åklagarmyndighet enligt artikel 86 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Jag betraktar medborgarnas tillgång till information om EU:s institutioner och EU-rätten som 
en viktig del av EU-medborgarskapet. Jag kommer därför att helhjärtat stödja 
Publikationsbyråns (som är gemensamt för alla EU-institutioner) satsningar att under min 
mandatperiod inrätta en enhetlig ingång till EU-rätten som omfattar alla skeden i 
beslutsprocessen, bl.a. EU-rättens införlivande i nationell rätt samt rättspraxis från domstolen 
och från de nationella domstolar som tillämpar EU-rätten.

När det gäller kvalitetssäkring av lagförslag kommer det att bli en övergripande fråga över 
hela mitt ansvarsområde. Förslag som håller god kvalitet är det första steget mot ett 
framgångsrikt införlivande och en verkningsfull tillämpning av EU-rätten och mot ett EU som 
ger påtagliga resultat i medborgarnas tjänst.

Sekretariatet


