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FÖRSLAG 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet avger ett positivt yttrande om utkastet till fördrag om upprättande av 
den första konstitutionen för Europa. Enbart de framsteg som gjorts på området med 
frihet, säkerhet och rättvisa skulle i sig vara en tillräcklig anledning för medlemsstaterna 
att ratificera fördragsutkastet. 

2. Europaparlamentet anser att det konstitutionella fördraget fullt ut uppfyller 
Europaparlamentets förväntningar i samband med inrättandet av ett verkligt gemensamt 
område med frihet, säkerhet och rättvisa. 

3. Europaparlamentet gläder sig över 

- att det konstitutionella fördraget råder bot på det demokratiska underskottet i 
beslutsprocessen för straffrättsligt samarbete och polissamarbete; det är glädjande att 
gemenskapsfrågor har smält samman med unionsfrågor, att lagstiftningsförfarandet 
har utvidgats till att omfatta frågor som tidigare fanns i den tredje pelaren och att 
kvalificerad majoritet tillämpas, vilket äntligen gör det möjligt att verkligen 
genomföra en ”rättslig union”, 

- att stadgan om de grundläggande rättigheterna har förts in i det konstitutionella 
fördraget, vilket garanterar ett effektivt skydd av dessa rättigheter i EU, vilket i sin tur 
är en förutsättning för att kunna fullborda området med frihet, säkerhet och rättvisa, 

- att det i fördraget föreskrivs att Europeiska unionen skall tillträda Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, 

- att det nu, tack vare avskaffandet av pelarstrukturen, äntligen kommer att finnas en 
gemensam rättslig grund för skydd av personuppgifter, vilket gör det möjligt att 
genomföra den harmonisering som behövs av befintliga bestämmelser, särskilt på 
området för straffrättsligt samarbete och polissamarbete, 

- att en fjärdedel av medlemsstaterna tillsammans kan ta initiativ till lagstiftning på 
området för straffrättsligt samarbete och polissamarbete; därigenom kan 
medlemsstaterna medverka aktivt vid förverkligandet av området med frihet, säkerhet 
och rättvisa och föreslå EU-lösningar på gränsöverskridande problem, 

- att invandringspolitiken blir ett fullvärdigt politikområde i EU, som går längre än det 
enkla skyddet av den inre säkerheten och betonar solidaritet och rättvis 
ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna; det är glädjande att man skapat en särskild 
rättslig grund för integrering av medborgare i tredje land som är lagligen bosatta i 
medlemsstaterna, 
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- att stora framsteg har gjorts i genomförandet av området med frihet, säkerhet och 
rättvisa och att åtgärder har vidtagits för att höja kvaliteten på EU:s rättskipning, 

- att det konstitutionella fördraget drar upp konturerna för en europeisk allmän ordning, 
som inte bara omfattar skydd för de enskilda medlemsstaternas utan även 
EU:s säkerhet, både internt och externt; i detta syfte ges kommissionen, såväl som 
Eurojust och Europol, en starkare ställning, 

- att Europol inte längre skall bygga på en mellanstatlig konvention, utan på vanlig 
EU-lagstiftning, och skall granskas av Europaparlamentet, de nationella parlamenten 
och EG-domstolen, 

- att fördraget innebär en lämplig rättslig grund för att rådet skall kunna fördjupa 
området med frihet, säkerhet och rättvisa, bland annat genom att utvidga området för 
harmonisering av straffrätten eller befogenheterna för den europeiska 
åklagarmyndigheten, 

- att de nationella parlamenten får en förstärkt roll, bland annat när det gäller kontroll av 
att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna efterlevs, insatser i 
Eurojustutvärderingen eller medlemsstaternas genomförande av politik som hör 
samman med området med frihet, säkerhet och rättvisa, 

- att unionens kamp mot människohandel och sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn 
kommer att underlättas i och med det konstitutionella fördraget (särskilt genom 
artikel II-65.3 som förbjuder människohandel och artikel III-271.1 som föreskriver 
möjligheten att definiera minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och påföljder 
inom områden med särskilt allvarliga brott, som människohandel och sexuellt 
utnyttjande av kvinnor och barn). 

4. Europaparlamentet konstaterar att en större integrering kunde ha uppnåtts på vissa 
områden och ifrågasätter till exempel 

- de begränsningar som införs genom bestämmelsen (artikel III-267.5) att 
medlemsstaterna har rätt att själva fastställa hur många tredjelandsmedborgare som får 
beviljas inresa till deras territorium, vilket i praktiken gör det omöjligt att skapa en 
gemensam EU-politik för hantering av laglig inresa i EU, 

- lämpligheten i den så kallade nödbromsbestämmelsen (artikel III-270.3) för 
straffrättsligt samarbete, 

- lämpligheten i att vissa medlemsstater beviljas särskilda undantag från konstitutionen, 

- Europaparlamentets begränsade roll i frågor som rör familjerätt på området för 
civilrättsligt samarbete, 

- det faktum att bestämmelserna om frysning av tillgångar, finansiella medel eller 
ekonomiska vinster – som krävs för att uppfylla målen för området med frihet, 
säkerhet och rättvisa – begränsas till förebyggande och bekämpning av terrorism, 
i stället för att också omfatta förebyggande och bekämpning av organiserad 
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brottslighet och människohandel, så som föreslogs i den text som 
Europeiska konventet lade fram, 

- de planerade begränsningarna av den europeiska åklagarmyndighetens befogenheter; 
befogenheterna borde eventuellt omfatta mer än enbart skydd av Europeiska unionens 
ekonomiska intressen, i enlighet med artikel III-274. 

5. Utskottet för konstitutionella frågor anmodas att uppmana medlemsstaterna att så snart 
som möjligt ratificera det konstitutionella fördraget. 
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