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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 understryker att konstitutionen medförde många förbättringar av de 
befintliga fördragen inom området för säkerhet, frihet och rättvisa, i synnerhet på följande 
punkter: att uppdelningen i ”pelare” slopas, så att de flesta förfaranden inom den 
nuvarande tredje pelaren kan överföras till gemenskapens behörighetsområde, att 
omröstningar med kvalificerad majoritet blir allmän regel och att rättsakterna förenklas, 
att EG-domstolens rättsliga behörighet utvidgas, att parlamentets roll som medlagstiftare 
förstärks, att Europol sätts in i en gemenskapsram, med tanke på att organisationen i dag 
bygger på mellanstatlig grund och är föremål för en mycket otillräcklig demokratisk 
kontroll, att stadgan om de grundläggande rättigheterna införlivas med själva 
konstitutionstexten, vilket ger stadgan ett rättsligt värde, att unionen skall ansluta sig till 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, att Eurojust stärks, att det planeras att inrätta en europeisk åklagarmyndighet 
samt att de nationella parlamenten och Europaparlamentet ges en mer framträdande roll 
när det gäller utvärderingar.

2. Europaparlamentet betonar parlamentets strategiska betydelse i den allmänna debatten om 
konstitutionen och behovet av att utveckla kommunikationsformer som engagerar 
allmänheten. 

3. Europaparlamentet understryker att denna debatt måste vara bred och omfatta samtliga 
institutioner, arbetsmarknadens parter, de politiska partierna och medierna och att den 
måste ges största möjliga publicitet, inte minst på institutionell nivå. Parlamentet betonar 
att det europeiska projektet för frihet, säkerhet och rättvisa måste stå i centrum för denna 
debatt. 

4. Europaparlamentet välkomnar att det anordnades ”parlamentariska möten” mellan 
Europaparlamentet och de nationella parlamenten den 17–18 oktober 2005, med det 
rättsliga och polisiära samarbetet inom EU som tema. Parlamentet noterar att det vid 
mötena rådde allmän enighet om konstitutionens många positiva bidrag inom detta 
område, liksom om behovet av ett ökat samarbete mellan samtliga parlament inom EU, 
särskilt för att stärka den demokratiska kontrollen av Europol och Eurojust och 
effektivisera dessa organ. Parlamentet anser även att det bör anordnas regelbundna 
interparlamentariska debatter.

5. Europaparlamentet erkänner att ratificeringen av konstitutionen för närvarande är förenad 
med stora svårigheter, vilket kräver att regeringarna, de nationella parlamenten och EU:s 
institutioner ökar sina insatser för att förse unionen med handlingsmöjligheter som 
motsvarar utmaningarna och medborgarnas förväntningar, i synnerhet för att bekämpa 
brottslighet och terrorism och samtidigt se till att de grundläggande friheterna noga 
respekteras. Parlamentet anser att dessa mål bäst kan uppnås inom ramen för en 
konstitution. 
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6. Europaparlamentet anser att det är absolut nödvändigt att täcka det demokratiska 
underskott som än i dag kännetecknar området för frihet, säkerhet och rättvisa och anser 
därför att det brådskar att fullständigt aktivera de ”övergångsklausuler” som föreskrivs

– genom artikel 67 i EG-fördraget, särskilt när det gäller behovet av att garantera 
EG-domstolens fulla behörighet och 

– genom artikel 42 i EU-fördraget, i den form denna bestämmelse infördes genom 
Maastrichtfördraget.

7. Europaparlamentet erinrar i detta sammanhang om de framsteg som EG-domstolen 
nyligen har gjort i fråga om gemenskapens behörighet att fastställa straffrättsliga påföljder 
samt domarna rörande ömsesidigt erkännande av rättsbeslut (målet Gözütök) och förbudet 
mot dubbelbestraffning (målet Pupino).

8. Europaparlamentet erinrar om att den europeiska politiken för frihet, säkerhet och rättvisa 
kräver en samordnad och integrerad utvärdering av det slag som föreskrivs i 
konstitutionen. Parlamentet understryker att dessa frågor omfattar en aspekt som hänför 
sig till unionens åtgärder på det utrikespolitiska planet, vilka på grund av sin beskaffenhet 
kräver samstämmighet av unionen på det institutionella planet och i fråga om normer.

9. Europaparlamentet anser att det är en prioriterad åtgärd att systematiskt beakta hur 
unionens olika politikområden påverkar de grundläggande rättigheterna och understryker 
att det finns ett akut behov av att inrätta en byrå för de grundläggande rättigheterna som 
kan hjälpa institutionerna att fullgöra sitt uppdrag. I detta avseende stödjer sig parlamentet 
på principerna i resolutionen av den 26 maj 2005, vilken antogs med en absolut majoritet 
av parlamentsledamöterna enligt artikel 192 i EG-fördraget. Parlamentet anser att denna 
byrå bör inrättas genom medbeslutande av parlamentet och rådet och att den bör vara fullt 
oberoende. Parlamentet anser att ett sådant oberoende bör garanteras på olika sätt, bl.a. 
genom att till posten som direktör utse en person som är känd för sin erfarenhet inom 
området för grundläggande rättigheter, en person som skall utses enligt ett förfarande som 
garanterar att parlamentet och rådet har lika stort inflytande, och genom att utse 
kvalificerade och oberoende personer till styrelsen.
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