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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:

1. fremhæver forfatningens talrige forbedringer af de eksisterende traktater med hensyn til 
sikkerhed, frihed og retfærdighed, navnlig afskaffelsen af "søjlestrukturen", som gør det 
muligt at overføre de fleste af procedurerne under den nuværende tredje søjle til 
fællesskabsmetoden, den udvidede anvendelse af afstemninger med kvalificeret flertal, 
forenklingen af retsakterne, udvidelsen af Domstolens jurisdiktion, styrkelsen af 
Parlamentets rolle som sideordnet lovgivningsmyndighed, oprettelsen af en 
fællesskabsramme for Europol, som i dag bygger på et mellemstatsligt grundlag og derfor 
er underkastet meget utilstrækkelig demokratisk kontrol, indarbejdelsen af chartret om 
grundlæggende rettigheder i selve forfatningsteksten, hvilket giver det juridisk værdi, 
Unionens planlagte tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, styrkelsen af Eurojust, 
udsigten til oprettelse af en europæisk anklagemyndighed og den styrkede rolle til de 
nationale parlamenter og Europa-Parlamentet i forbindelse med evaluering;

2. fremhæver Parlamentets strategiske betydning i den offentlige forfatningsdebat og 
behovet for at udvikle kommunikationsformer, som mobiliserer borgerne;

3. fremhæver, at denne debat bør være en vidtfavnende debat, der går på tværs af 
institutionerne, de forskellige samfundsaktører, de politiske partier og medierne, og at den 
bør støttes gennem størst mulig offentlig bevågenhed, herunder gennem en indsats fra 
institutionernes side; fremhæver, at det europæiske projekt for frihed, sikkerhed og 
retfærdighed bør stå i centrum for denne debat;

4. glæder sig over drøftelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter den 
17. og 18. oktober 2005 om det retlige og politimæssige samarbejde i Europa; konstaterer, 
at der var generel enighed om forfatningens mange bidrag på dette område og om 
nødvendigheden af et øget samarbejde mellem alle Unionens parlamenter, især med 
henblik på at styrke den demokratiske kontrol og effektiviteten af Europol og Eurojust; 
mener, at der på linje hermed bør gennemføres regelmæssige interparlamentariske 
drøftelser;

5. anerkender, at der i øjeblikket er store problemer med ratificeringen af forfatningen, og at 
de nationale regeringer og parlamenter samt EU's institutioner derfor må yde en særlig 
indsats for at give EU handlemuligheder, som står mål med udfordringerne og borgernes 
forventninger, især med henblik på bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme, samtidig 
med at de grundlæggende frihedsrettigheder respekteres fuldt ud; mener, at disse mål 
bedst kan gennemføres inden for rammerne af en forfatning;
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6. anser det for uundværligt at afhjælpe det demokratiske underskud, som endnu i dag 
kendetegner området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, og mener derfor, at det er 
påtrængende nødvendigt fuldt ud at anvende de "overgangsbestemmelser", som er fastsat 
i:
- EF-traktatens artikel 67, navnlig for så vidt angår behovet for at sikre Domstolen fuld 

jurisdiktion, og
- EU-traktatens artikel 42, således som denne bestemmelse blev indført ved 

Maastricht-traktaten;

7. minder i denne sammenhæng om Domstolens nylige fremskridt, hvad angår 
fællesskabsbeføjelser ved bestemmelse af strafferetlige sanktioner, og dens domme om 
gensidig anerkendelse af retskendelser (Gözütök-sagen) og om princippet "ne bis in idem" 
(Pupino-sagen);

8. minder om, at EU-politikken for frihed, sikkerhed og retfærdighed kræver
sammenhængende og integrerede vurderinger som fastsat i forfatningen; minder om, at de 
pågældende områder også omfatter et aspekt af EU's optræden udadtil, der i sig selv 
kræver institutionel og normativ enhed fra EU's side;

9. betragter det som en prioritet, at der systematisk tages hensyn til, hvordan Unionens 
politikker indvirker på de grundlæggende rettigheder, og understreger, at det er 
påtrængende nødvendigt at oprette et agentur for grundlæggende rettigheder, som kan 
hjælpe institutionerne med deres opgaver, idet der i denne forbindelse henvises til de 
principper, som er fastlagt i den beslutning, Parlamentet den 26. maj 2005 vedtog med et 
absolut flertal af medlemmernes stemmer i overensstemmelse med EF-traktatens 
artikel 192; mener især, at dette agentur bør oprettes ved fælles beslutningstagning af 
Parlamentet og Rådet og være helt uafhængigt; mener, at uafhængigheden bør sikres ved 
forskellige midler, blandt andet ved, at der som leder af agenturet udnævnes en person, 
som er anerkendt for sine erfaringer inden for grundlæggende rettigheder, og at dette sker 
gennem en procedure, der sikrer ligelig deltagelse af Parlamentet og Rådet, samt ved at 
der udpeges en bestyrelse bestående af kvalificerede og uafhængige personer.
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