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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag 
till resolution som antas:

1. Europaparlamentet erkänner att genomförandet av rambeslutet om en europeisk 
arresteringsorder har utsatt rättssystemen i många medlemsstater för påfrestningar. 
Parlamentet noterar att rambeslutet om en europeisk arresteringsorder avslöjade stora 
nationella skillnader i fråga om materiell straffrätt och straffprocessrätt.

2. Europaparlamentet framhåller att det är medlemsstaternas ansvar att säkerställa en hög 
grad av ömsesidigt förtroende, som grundas på deras skyldighet att respektera 
fördragen, stadgan om de grundläggande rättigheterna och EU-lagstiftningen, och deras 
institutioners efterlevnad av EU:s värden, inbegripet respekten för rättsstaten (artikel 2 
i EU-fördraget).

3. Europaparlamentet betonar att inrättandet av en EU-mekanism för demokrati, 
rättsstatlighet och grundläggande rättigheter kommer att bidra till att stärka det 
ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet anser att fler övergripande åtgärder behöver antas för att öka det 
ömsesidiga förtroendet för de nationella straffrättsliga systemen och därmed leda till 
ett effektivare rättsligt samarbete.

5. Europaparlamentet anser att rambeslutet om en europeisk arresteringsorder bör 
införlivas helt i Lissabonfördraget som ett nytt lagstiftningsinstrument. Parlamentet är 
övertygat om att detta skulle ge betydande fördelar i fråga om demokratisk legitimitet, 
rättssäkerhet och transparens, öka samstämmigheten med andra straffrättsliga 
instrument och göra det möjligt att klargöra ”rättslig myndighet” som ett självständigt 
EU-rättsligt begrepp.

6. Europaparlamentet noterar att Förenade kungarikets utträde ur EU skapar möjligheter 
till ytterligare harmonisering av det straffrättsliga området. Parlamentet påminner om att 
det i den politiska förklaringen om de framtida förbindelserna nämns att 
Förenade kungariket och EU ”kommer att sörja för ett omfattande, nära, balanserat och 
ömsesidigt samarbete på brottsbekämpningens och straffrättens område”. Parlamentet 
framhåller att varje avtal mellan EU och Förenade kungariket på området straffrättsligt 
samarbete måste bygga på bland annat deras åtaganden i fråga om grundläggande 
rättigheter och EU-domstolens roll i denna fråga.


