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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 optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

Den nye traktat: et længe ventet skridt væk fra den retlige og institutionelle skizofreni, der har 
kendetegnet politikkerne på området for frihed, sikkerhed og retfærdighed     

1. glæder sig over følgende generelle forbedringer i den nye traktat, for så vidt angår 
politikkerne vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der bl.a. tager 
sigte på at:

a) gøre forholdet mellem de grundlæggende rettigheder, der er fastlagt i Den 
Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder, og de EU-politikker, 
der er knyttet hertil, retligt sammenhængende, bindende og gennemskueligt på 
traktat-niveau, hvilket er nødvendigt for at sikre, at de beskyttes og fremmes. Med 
et bindende charter vil EU-lovgiver nu blive i stand til på en mere 
sammenhængende måde at implementere alle politikker, som vil kunne indvirke 
på individets grundlæggende rettigheder. Dette vil ikke kun være tilfældet for de 
politikker, der udtrykkeligt indgår i området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed såsom asylretten eller retten til en retfærdig rettergang, men også for 
de mere generelle politikker, der er knyttet til beskyttelsen af den menneskelige
værdighed mod enhver form for diskrimination, beskyttelse af mindretal, retten til 
gennemsigtighed og til forsvarlig forvaltning på europæisk plan, sociale 
rettigheder og retten til databeskyttelse. Tiltrædelsen af den europæiske 
menneskerettighedskonvention vil yderligere styrke dette forhold, idet EU-
institutionerne vil være ansvarlige over for Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol;

b) bringe den skizofrene institutionelle og retlige situation til ophør, der blev skabt 
for 15 år siden med Maastricht-traktaten, og som førte til en parallel midlertidig 
retsorden for de retlige og indre anliggender (den såkaldte ”tredje søjle”).  Med 
genindførelsen af Domstolens fulde kompetence vil retsstaten blive genetableret 
på de områder, hvor den halter, og med inddragelsen af Europa-Parlamentet via 
den fælles beslutningstagning vil den demokratiske legitimitet for disse politikker 
blive væsentligt forbedret;

c) styrke EU’s demokratiske ansvarlighed ved at udvide den fælles 
beslutningsprocedure (den ”almindelige lovgivningsprocedure”) til 
foranstaltninger vedrørende politimæssigt og retligt samarbejde i straffesager. Der 
er også grund til at glæde sig over, at Parlamentets godkendelse er nødvendig, 
hvis Rådet ønsker at indføre minimumsregler om ”andre” særlige elementer i 
strafferetsplejen; oprette en europæisk anklagemyndighed ud fra Eurojust og 
udvide Den Europæiske Anklagemyndigheds beføjelser;

d) inddrage Europa-Parlamentet i forbindelse med EU’s indgåelse af internationale 
aftaler. Hidtil er Parlamentet, til trods for at EU-traktatens artikel 21 foreskriver 
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høring af Europa-Parlamentet, aldrig blevet hørt af Rådet – heller ikke, når den 
aftale, der forhandledes om, klart vedrørte et af de ”vigtigste aspekter i forbindelse 
med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik” (som det var tilfældet med EU-
USA-aftalen om udlevering og retligt samarbejde);

e) ophæve princippet om enstemmighed i Rådet på adskillige områder. Ordningen 
med kvalificeret flertal vil lette forhandlingerne i EU-institutionerne og føre til 
vedtagelse af højere standarder for beskyttelsen af grundlæggende rettigheder 
(hvorimod enstemmighedsprincippet fremmer vedtagelse af laveste fællesnævner 
og i adskillige tilfælde sætter spørgsmålstegn ved merværdien af EU-lovgivning). 
Med den øgede anvendelse af afstemninger med kvalificeret flertal og fælles 
beslutningstagning vil den nye traktat gøre det lettere inden for en 
sammenhængende politisk ramme at vedtage foranstaltninger, som nu enten er 
omfattet af kravet om enstemmighed eller om kvalificeret flertal (som det i 
øjeblikket er tilfældet i forbindelse med lovlig og ulovlig migration);  

f) harmonisere retsinstrumenterne. I stedet for ”fælles holdninger”, 
”rammeafgørelser”, ”afgørelser” og ”konventioner” som omtalt i den nuværende 
artikel 34 i EU-traktaten skal Den Europæiske Union vedtage almindelige 
fællesskabsinstrumenter, forordninger, direktiver og afgørelser under 
fællesskabsretten, hvilket vil føre til en anden vigtig ændring, nemlig muligheden 
for, at disse retsakter kan få direkte virkning;

g) forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden i forbindelserne mellem EU-
institutionerne og den enkelte borger, civilsamfundet, de politiske partier og de 
nationale parlamenter. I denne forbindelse er det et særdeles stort fremskridt, at 
der er blevet skabt en særlig ordning gående ud på, at Kommissionen, 
medlemsstaternes regeringer, Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter 
skal inddrages i evalueringen af virkningen i EU af politikkerne vedrørende 
området med frihed sikkerhed og retfærdighed. Med hensyn til god 
forvaltningsskik i EU opfordrer Parlamentet Kommissionen og Rådet til at 
fremskynde overvejelserne om den praktiske iværksættelse af planerne om at 
oprette en europæisk anklagemyndighed, der er den vigtigste forudsætning for 
opfyldelsen af de mål, der er angivet i dette litras begyndelse;

2. beklager, at den pris, der måtte betales for disse forbedringer, har været at:

a) de foranstaltninger, der er vedtaget under ordningen med den tredje søjle, ifølge 
artikel 10 i protokollen om overgangsbestemmelser, der er knyttet til traktaten, i 
en periode på fem år efter den nye traktats ikrafttrædelse vil være uden for 
Kommissionens og også Domstolens kontrol. Det er svært at forstå, hvorfor 
medlemsstaterne har bestemt sig for at lade en situation, som de selv har 
indrømmet er juridisk betænkelig, fortsætte i så lang en periode. Spørgsmålet er 
nu, hvordan de negative virkninger for EU’s borgere kan minimeres:

– Et første svar kan findes i den nævnte protokol, som fastsætter, at
overgangsperioden, såfremt en retsakt ændres, ikke længere finder anvendelse på 
den ændrede retsakt. Institutionerne bør nu overveje, om det ikke ville være bedre 
omgående efter den nye traktats ikrafttrædelse at ændre nogle af de eksisterende 
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og mindre tilfredsstillende tredje søjle-foranstaltninger.

– En anden løsning kunne være at udsætte den formelle vedtagelse af 
foranstaltninger, der i øjeblikket henhører under tredje søjle, og som vil kunne
påvirke borgernes grundlæggende rettigheder, til perioden fra 1. januar og frem til
maj 2009. Nogle få måneders forsinkelse vil formentlig nemt kunne accepteres af 
EU-borgene, hvis de nye regler vil kunne håndhæves ved EU’s Domstol;

b) der er blevet indført nogle ret indviklede bestemmelser, der skal tage højde for en
situation, hvor en medlemsstat finder, at et udkast til direktiv vil berøre
grundlæggende aspekter af dens strafferetlige system, eller hvor det ikke er muligt 
at nå til enstemmighed (politisamarbejde). I en sådan situation kan den 
pågældende medlemsstat anmode om, at udkastet til direktiv forelægges Det 
Europæiske Råd. Den første begrundelse er fuldt forståelig og kan endda 
forsvares, ligesom det også ville være tilfældet i andre situationer, hvor en 
medlemsstat konfronteres med risikoen for en væsentlig forringelse af 
beskyttelsen af grundlæggende rettigheder. Den anden situation er snarere et 
spørgsmål om magtbalance.

I disse tilfælde vil den ”almindelige” lovgivningsprocedure blive suspenderet i 
fire måneder. I tilfælde af uenighed, og hvis mindst ni medlemsstater ønsker at 
indføre et forstærket samarbejde på grundlag af det pågældende udkast til direktiv, 
anses bemyndigelsen til at indlede et forstærket samarbejde for at være givet 
(hvortil der ikke behøves Parlamentets godkendelse, som der ellers stilles krav om 
i EF-traktatens artikel 280). Hvor den almindelige procedure finder anvendelse, er 
det imidlertid vigtigt at understrege, at vedtagelsen af foranstaltningen i sig selv 
stadig vil kræve fælles beslutningstagning med inddragelse af Parlamentet;

c) systemet med til- og fravalg vil blive endnu mere komplekst. Uanset at de nye 
bestemmelser om forstærket samarbejde ikke kommer til at gælde for
foranstaltninger, der bygger på Schengen-reglerne, vil Schengen-systemet blive 
ændret (se nedenfor). Derudover vil de andre fravalgsmuligheder, der gælder for 
foranstaltninger, der ikke er knyttet til Schengen, f.eks. samarbejdet om 
civilretlige spørgsmål, blive udvidet til også at gælde for det politimæssige og 
retlige samarbejde (se ændringerne til Schengen-protokollerne og Det Forenede 
Kongeriges, Irlands og Danmarks stilling);

d) hvad angår Det Forenede Kongeriges og Irlands særlige situation, skal det 
erindres, at Europa-Parlamentet ikke blev hørt formelt, da der vedtoges en særlig 
ordning for disse lande under Schengen-systemet i 2000 og 2001. I øjeblikket 
forholder det sig sådan, at Det Forenede Kongerige på de områder, hvor det har 
valgt at tilslutte sig Schengen-reglerne, skal deltage, og at det på de områder, hvor 
det har valgt ikke at tilslutte sig, ikke kan deltage1. Ændringerne af Schengen-

                                               
1 Som følge heraf har Rådet ikke tilladt Det Forenede Kongerige at deltage i oprettelsen af Frontex og i 
vedtagelsen af forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og 
biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder, og Det Forenede 
Kongerige har anlagt to sager mod Rådet (sag C-77/05, Det Forenede Kongerige mod Rådet [2007] Saml. I-0000,
og C-137/05, Det Forenende Kongerige mod  Rådet [2007] Saml. I-0000).
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protokollen ændrer ikke ved dette aspekt, men Det Forenede Kongerige og Irland 
vil få mulighed for ikke at deltage i en foranstaltning, der bygger på Schengen-
reglerne, og som de ellers allerede have valgt at tilslutte sig.

Dette vil kunne afstedkomme en yderligere fragmentering af reglerne. Parlamentet 
vil ikke blive hørt om deltagelsen i en foranstaltning og om virkningen af 
Schengen-reglerne. Ikke desto mindre vil den pågældende foranstaltning stadig 
skulle vedtages ved fælles beslutningstagning, såfremt denne procedure finder 
anvendelse.

e) Det Forenede Kongerige og Irland vil desuden få mulighed for at undlade at 
deltage i forslag om ændring af foranstaltninger under afsnit IV, som de tidligere 
har deltaget i, og de vil ikke være bundet af nye bestemmelser om databeskyttelse 
vedtaget på grundlag af den nye traktatbestemmelse, der fritager Det Forenede 
Kongerige og Irland fra de materielle bestemmelser om det politimæssige og 
strafferetlige samarbejde;

3. mener, at de forbedringer, der indføres med den nye traktat, opvejer dens svagheder. 
EU-institutionerne bør nu gøre deres yderste for at sikre den nye traktat en succesfuld 
ratificering i medlemsstaterne. De bør desuden:

a) oplyse EU-borgerne om deres nye rettigheder og EU’s nye retlige ramme og i 
samme ombæring opfordre medlemsstaterne til at iværksætte vidtrækkende
oplysningskampagner og indføre særlige faglige uddannelsestiltag for de nationale 
domstole og sikkerhedstjenester for at undgå enhver ulovlig forskelsbehandling 
mellem europæiske borgere;

b) inddrage de nationale parlamenter i udarbejdelsen af det næste flerårige program 
for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed; dette bør f.eks. finde sted 
gennem:

− uformelle fora (som f.eks. Future-Gruppen, der skal mødes jævnligt under de 
fire rådsformandskaber i 2008 og 2009),

− formel, regelmæssig og rettidig fremsendelse af alle forberedende 
lovgivningstekster, lige fra de allerførste lovgivningsforslag, for at undgå
forskelsbehandling af nationale parlamentsmedlemmer og af EU-borgerne;

c) i 2008 indlede forhandlinger med henblik på i begyndelsen af 2009 at få vedtaget 
alle de foranstaltninger, der er nødvendige for, at det nyvalgte Parlament fra 2010 
med succes kan lancere det nye område med frihed, sikkerhed og retfærdighed; 
opfordrer Kommissionen og Rådet til under hensyntagen til de nationale og/eller 
parlamentariske forbehold, der er udtrykt over for en række 
lovgivningsprocedurer, at gennemgå følgende retsakter på ny på baggrund af det
nye retsgrundlag i Lissabon-traktaten og den politiske debat:

Generelle rettigheder
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- Rammeafgørelse om visse proceduremæssige rettigheder (2004/0113(CNS))

- Rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger af sikkerhedsmæssige 
hensyn (skal integreres i revisionen af direktiv 95/46/EF) (2005/0202(CNS)) 
(parlamentariske forbehold fra DK, IE, NL, SE og UK).

Retligt samarbejde

- Rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad 
(2007/2067(CNS)) (parlamentariske forbehold fra SE, NL, DK, IE og LV)

- Rammeafgørelse om udeblivelsesdomme (endnu ikke forelagt)

- Rammeafgørelse om en europæisk bevissikringskendelse (2003/0270(CNS)) 
(parlamentariske forbehold fra SE og DK)

- Rammeafgørelse om gensidig anerkendelse af bødestraffe (2005/0018(CNS)) 
(parlamentariske forbehold fra SE, NL og IE)

- Rammeafgørelse om den europæiske kontrolordre under procedurer forud for 
domsafsigelse (2006/0158(CNS))

- Rammeafgørelse om udveksling af oplysninger fra strafferegistre 
(2005/0267(CNS)) (parlamentariske forbehold fra SE, FI, NL, IE, EL og DK)

- Rammeafgørelse om Eurojust (endnu ikke forelagt)

Politisamarbejde

- Rammeafgørelse om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (parlamentariske 
forbehold fra SE)

- Rammeafgørelse om adgang til VIS-data af sikkerhedsmæssige hensyn (skal 
integreres i VIS-forordningen som en ændring) (2005/0232(CNS))

- Rammeafgørelse om adgang til Eurodac af sikkerhedsmæssige hensyn (skal 
integreres i VIS-forordningen som en ændring) (2006/0310(CNS));

- Rammeafgørelse om Europol (høring af Europa-Parlamentet endnu ikke 
afsluttet).

4. er villig til at samarbejde med Kommissionen og Rådets formandskab om en ny 
udformning af disse forslag i løbet af 2008 og forbeholder sig ret til at fremsætte 
nødvendige formelle henstillinger til forbedring af de politiske aftaler, der allerede er 
indgået, således som fastsat i EU-traktatens artikel 39; foreslår i denne forbindelse, at 
der i begyndelsen af 2008 nedsættes en arbejdsgruppe på højt plan, der skal have 
kompetence til åbent at drøfte, hvilke forbedringer der er behov for at foretage i 
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ovennævnte tekster;

5. glæder sig over konferencens erklæring om artikel 10 i protokollen om 
overgangsbestemmelser (erklæring 39a) og opfordrer Kommissionen til allerede i 2008 
at påbegynde arbejdet med at ændre eller erstatte retsakter, der allerede har vist sig at 
være utilfredsstillende eller ineffektive (f.eks. konventionen vedrørende gensidig 
retshjælp i straffesager eller andre tekster, som erfaringen har vist bør forbedres).

6. mener, at Parlamentet fra 2008 løbende bør underrettes og høres om de vigtigste 
programmer og aftaler med tredjelande, f.eks. vedrørende området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed med Rusland, den internationale strategi til bekæmpelse af 
menneskehandel og spørgsmål relateret til narkotikahandel og forebyggelse og 
bekæmpelse af terror, også når høring ikke er obligatorisk.
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