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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

Europa-Parlamentet:  

1. udtrykker en positiv holdning til udkastet til traktat, som indfører den første forfatning 
for Europa, og mener, at fremskridtene inden for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed i sig selv ville kunne retfærdiggøre medlemsstaternes ratificering af 
traktatudkastet; 

2. mener, at forfatningstraktaten fuldt ud svarer til de forventninger, som Europa-
Parlamentet har udtrykt med hensyn til skabelsen af et egentligt fælles område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed;  

3. finder følgende punkter positive: 

− forfatningstraktaten afhjælper det demokratiske underskud, som har præget 
beslutningsproceduren inden for det strafferetlige aspekt af rets- og 
politisamarbejdet, mens integreringen af Fællesskabet i Unionen, udvidelsen af 
lovgivningsproceduren til de områder, der tidligere var samlet under den tredje 
søjle, og anvendelsen af kvalificeret flertal gør det muligt endelig at skabe en ægte 
"retsunion";  

− indføjelsen af chartret om grundlæggende rettigheder i forfatningstraktaten sikrer 
disse rettigheder en effektiv beskyttelse i Den Europæiske Union, hvilket er en 
afgørende forudsætning for at kunne gøre fremskridt hen imod virkeliggørelse af 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed;  

− forfatningstraktaten fastsætter, at EU skal tiltræde den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder; 

− takket være ophævelsen af søjlestrukturen bliver det omsider muligt at skabe et 
fælles retsgrundlag for databeskyttelse, hvilket vil kunne bane vej for den 
nødvendige harmonisering af de eksisterende bestemmelser, navnlig inden for 
strafferets- og politisamarbejdet;  

− der indrømmes lovgivningsinitiativret til en fjerdedel af medlemsstaterne inden 
for strafferets- og politisamarbejdet; medlemsstaterne får således mulighed for at 
deltage aktivt i virkeliggørelsen af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed 
ved at foreslå Unionen løsninger på problemer, der overskrider de nationale 
grænser; 

− indvandringspolitikken bliver et fuldgyldigt politikområde for Den Europæiske 
Union og vedrører ikke kun beskyttelse af den indre sikkerhed, men også fremme 
af solidaritet og ligelig fordeling af ansvaret på dette område mellem 
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medlemsstaterne; der er skabt et særligt retsgrundlag for integrering af 
tredjelandsstatsborgere, som opholder sig lovligt i Unionen;  

− der er gjort betragtelige fremskridt hen imod virkeliggørelsen af et europæisk 
retsområde og imod fremme af kvaliteten af det retlige område på europæisk plan; 

− forfatningstraktaten definerer konturerne af en europæisk offentlig orden, som 
ikke kun beskytter medlemsstaternes sikkerhed, men også Den Europæiske 
Unions - både indadtil og udadtil, og Kommissionens samt agenturer som 
Eurojusts og Europols rolle er blevet styrket med henblik herpå; 

− Europol bygger ikke længere på en mellemstatslig konvention, men på en 
almindelig europæisk lov og er underlagt Europa-Parlamentets, de nationale 
parlamenters og Domstolens kontrol; 

− forfatningstraktaten giver således Rådet et passende retsgrundlag til at udbygge 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed navnlig ved at udvide området for 
harmonisering af den materielle strafferet og den europæiske anklagemyndigheds 
beføjelser; 

− især de nationale parlamenter får styrket deres rolle, navnlig hvad angår kontrol 
med overholdelsen af subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet, deltagelse i 
Eurojusts evalueringsprocesser og medlemsstaternes gennemførelse af politikker 
vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed; 

− forfatningstraktaten gør det lettere for EU at bekæmpe menneskehandel og 
seksuel udnyttelse af kvinder og børn (navnlig gennem artikel II-65, stk. 3, som 
forbyder menneskehandel, og artikel III-271, som fastsætter minimumsregler for, 
hvad der skal anses for strafbare handlinger samt for straffene herfor på områder 
med kriminalitet af særlig grov karakter, f.eks. menneskehandel og seksuel 
udnyttelse af kvinder og børn; 

4. bemærker, at det på nogle punkter ville have været muligt at bevæge sig mod større 
integration, og sætter navnlig spørgsmålstegn ved følgende:  

− de begrænsninger, som følger af indføjelsen af en bestemmelse (artikel III-267, 
stk. 5), som giver medlemsstaterne alene ret til at fastlægge omfanget af indrejse 
på deres område af tredjelandsstatsborgere, hvilket reelt gør det umuligt at skabe 
en egentlig europæisk politik for forvaltning af lovlig indrejse i Den Europæiske 
Union;  

− det hensigtsmæssige ved indføjelsen af nødbremseklausulen (artikel III-270, stk. 
3) i strafferetssamarbejdet; 

− det hensigtsmæssige ved at tildele visse medlemsstater særlige 
undtagelsesordninger fra forfatningen; 

− Europa-Parlamentets begrænsede rolle inden for det civilretlige samarbejde om 
familieret; 
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− den omstændighed, at bestemmelserne vedrørende indefrysning af midler, 
finansielle aktiver eller økonomiske gevinster, der er nødvendige for at kunne 
virkeliggøre målsætningerne for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, 
tvært imod hvad konventets tekst forslog, begrænses til forebyggelse og 
bekæmpelse af terrorisme, idet forebyggelse og bekæmpelse af organiseret 
kriminalitet og handel med mennesker udelukkes; 

− begrænsningerne af den europæiske anklagemyndigheds beføjelser; mener, at 
disse beføjelser eventuelt bør omfatte mere end blot beskyttelse af Unionens 
finansielle interesser som anført i artikel III-274; 

5. henstiller til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender at opfordre medlemsstaterne til 
at ratificere forfatningstraktaten snarest muligt. 
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