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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:

Det nya fördraget: en efterlängtad lösning på den rättsliga och institutionella splittringen
i fråga om den politik som rör området med frihet, säkerhet och rättvisa

1. Europaparlamentet välkomnar följande övergripande förbättringar, som införts genom det 
nya fördraget vad gäller den politik som rör området med frihet, säkerhet och rättvisa:

a) Förhållandet mellan de grundläggande rättigheter som anges i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna och tillhörande EU-politik blir på 
fördragsnivå rättsligt enhetligt, bindande och öppet, vilket krävs för att man ska 
kunna skydda och främja dessa rättigheter. Med en bindande stadga kommer 
EU-lagstiftaren nu att på ett mer enhetligt sätt kunna genomföra alla politiska 
åtgärder som skulle kunna påverka människors grundläggande rättigheter. Detta 
kommer inte bara att gälla de politikområden som är direkt förknippade med området 
med frihet, säkerhet och rättvisa – som asylrätten eller rätten till en rättvis rättegång –
utan även de mer övergripande politikområden som har att göra med skyddet av den 
mänskliga värdigheten mot alla former av diskriminering, minoritetsskydd, rätt till 
insyn och god förvaltning på EU-nivå, sociala rättigheter och uppgiftsskydd. 
Anslutningen till europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
kommer dessutom att stärka detta förhållande genom att EU-institutionerna även blir 
ansvariga inför Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

b) Den splittrade institutionella och rättsliga situation avskaffas som skapades för 
femton år sedan genom Maastrichtfördraget, som innebar att en parallell, tillfällig 
rättslig ordning inrättades för politiken för rättsliga och inrikes frågor (den så kallade
tredje pelaren). Genom att EG-domstolens fullständiga behörighet återupprättas 
kommer rättssäkerheten att återställas på de områden där den ännu saknas, och 
genom att Europaparlamentet involveras genom medbeslutandeförfarandet kommer 
den demokratiska legitimiteten i denna politik att stärkas avsevärt.

c) EU:s demokratiska ansvar stärks genom att medbeslutandeförfarandet (”det ordinarie
lagstiftningsförfarandet”) utvidgas till att omfatta åtgärder i fråga om polissamarbete 
och straffrättsligt samarbete. Det är också lovvärt att Europaparlamentets samtycke 
kommer att krävas när rådet vill införa minimiregler om ”andra” specifika delar av 
det straffrättsliga förfarandet, inrätta en europeisk åklagarmyndighet som baseras på 
Eurojust och utöka den europeiska åklagarmyndighetens befogenheter.

d) Europaparlamentet ska involveras när EU sluter internationella avtal. Trots att 
Europaparlamentet enligt artikel 21 i EU-fördraget ska höras har rådet hittills aldrig 
hört parlamentet, inte ens i sådana fall då det avtal som förhandlades fram 
uppenbarligen rörde ”de viktigaste aspekterna när det gäller den gemensamma 
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utrikes- och säkerhetspolitiken” (vilket var fallet i samband med avtalet mellan EU 
och Förenta staterna om utlämning och ömsesidig rättslig hjälp).

e) Principen om enhälliga beslut i rådet avskaffas i flera fall inom rådet. Systemet med 
beslutsfattande med kvalificerad majoritet kommer att underlätta förhandlingar inom
EU-institutionerna och leda till att en högre standard för skydd av de grundläggande 
rättigheterna införs (principen om enhälliga beslut gynnar däremot antagande av den 
minsta gemensamma nämnaren, och det är i många fall tveksamt om 
EU-lagstiftningen tillför något).

Genom att låta dessa förfaranden drivas genom beslut med kvalificerad majoritet och 
medbeslutande kommer det nya fördraget att innebära att det blir lättare att inom 
ramen för en konsekvent politik anta åtgärder som i dagsläget omfattas delvis av 
principen om enhällighet och delvis av principen om kvalificerad majoritet (vilket för 
närvarande är fallet i fråga om laglig och olaglig invandring).

f) Lagstiftningsinstrumenten samordnas. I stället för ”gemensamma ståndpunkter”, 
”rambeslut”, ”beslut” och ”konventioner” i enlighet med nuvarande artikel 34 i 
EU-fördraget kommer Europeiska unionen att anta de normala 
gemenskapsinstrumenten, nämligen förordningar, direktiv och beslut inom ramen för
gemenskapslagstiftningen, vilket kommer att leda till en annan viktigt förändring, 
nämligen möjligheten för dessa rättsakter att få en direkt verkan.

g) Öppenheten och ansvarstagandet förbättras i förbindelserna mellan 
EU-institutionerna och medborgarna, det civila samhället, de politiska partierna och 
de nationella parlamenten. Det är i detta sammanhang ytterst positivt att det har 
inrättats en särskild ordning genom vilken kommissionen och medlemsstaternas 
regeringar samt Europaparlamentet och de nationella parlamenten deltar i arbetet 
med att göra en bedömning av de politikområden som berör området med frihet, 
säkerhet och rättvisa och deras konsekvenser inom EU. I fråga om god förvaltning 
inom EU uppmanar parlamentet kommissionen och rådet att påskynda samtalen om 
det konkreta genomförandet av planen att inrätta en europeisk åklagarmyndighet, 
som är en avgörande förutsättning för att man ska kunna uppnå de mål som anges i 
första meningen i detta led.

2. Europaparlamentet beklagar att priset för dessa förbättringar var följande:

a) Enligt artikel 10 i protokollet om övergångsbestämmelser till fördraget ska de 
åtgärder som antas inom ramen för den tredje pelaren ligga utanför kommissionens 
och även EG-domstolens kontroll under en period av fem år efter det nya fördragets 
ikraftträdande. Det är svårt att förstå varför medlemsstaterna beslutade att låta en 
situation som de själva erkänner är rättsligt bristfällig fortgå under så lång tid. Frågan 
är nu hur de negativa konsekvenserna för EU-medborgarna ska kunna begränsas så 
mycket som möjligt.

– Ett inledande svar på denna fråga står att finna i ovannämnda protokoll, där det 
föreskrivs att övergångsperioden, när en rättsakt ändras, inte ska gälla för den 
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ändrade rättsakten. Institutionerna bör nu överväga om det kanske är bäst att så snart 
det nya fördraget har trätt i kraft ändra vissa av de mindre tillfredsställande befintliga 
bestämmelserna inom den tredje pelaren.

– Ytterligare en lösning skulle kunna vara att skjuta upp det formella antagandet av 
bestämmelser som för närvarande omfattas av den tredje pelaren och som kan 
påverka medborgarnas grundläggande rättigheter till perioden från den 1 januari till
maj 2009. EU-medborgarna kommer att ha stor förståelse för några månaders 
försening om de nya reglerna blir tillämpliga i EG-domstolen.

b) Det införs nya och förhållandevis komplicerade bestämmelser med tanke på 
situationer då en medlemsstat anser att ett förslag till direktiv skulle påverka 
grundläggande aspekter av dess rättsväsende, eller då det inte går att nå enhällighet
(polissamarbete). I sådana fall får medlemsstaten i fråga begära att förslaget till 
direktiv hänskjuts till Europeiska rådet. Det första skälet är fullt förståeligt och till 
och med berättigat, vilket skulle vara fallet även i andra situationer där en 
medlemsstat står inför hotet om en betydande försämring av skyddet av de 
grundläggande rättigheterna. Det andra skälet handlar snarare om maktbalans.

I dessa fall kommer det ”ordinarie” lagstiftningsförfarandet att upphävas under 
fyra månader. I fall då det inte går att nå enhällighet och minst nio medlemsstater vill 
inleda ett fördjupat samarbete på grundval av det aktuella förslaget till direktiv 
kommer bemyndigandet att inleda ett fördjupat samarbete anses vara beviljat 
(därmed skulle parlamentets samtycke inte krävas i enlighet med artikel 280 i 
EG-fördraget). När det ordinarie förfarandet ska tillämpas är det emellertid viktigt att 
betona att själva antagandet av beslutet fortfarande kräver ett 
medbeslutandeförfarande med parlamentet.

c) Systemet med undantagsbestämmelser (”opt-in” och ”opt-out”) kommer att bli ännu 
mer komplext. Även om de nya bestämmelserna om fördjupat samarbete inte 
kommer att gälla åtgärder som bygger på Schengenlagstiftningen kommer 
Schengenordningen att ändras (se nedan). Dessutom kommer de andra 
”opt-out”-bestämmelserna om åtgärder som inte är Schengenrelaterade, 
t.ex. civilrättsligt samarbete, att utvidgas till att omfatta polissamarbete och rättsligt 
samarbete (se ändringarna i Schengenprotokollen och Förenade kungarikets, Irlands 
och Danmarks ståndpunkt).

d) När det gäller Förenade kungarikets och Irlands särskilda situation måste det påpekas 
att Europaparlamentet inte hördes formellt när en separat ordning antogs för dessa 
länder inom Schengenordningen 2000 och 2001. Situationen är för närvarande den 
att Förenade kungariket måste delta inom de områden där landet har valt att delta i 
Schengenlagstiftningen, medan det inte får delta inom de områden där landet har valt 
att ställa sig utanför1. Ändringarna i Schengenprotokollet kommer inte att förändra 

                                               
1 Som en följd av detta har rådet inte tillåtit Förenade kungariket att delta i vare sig inrättandet av Frontex eller 
antagandet av förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och 
biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna, och Förenade kungariket 
har väckt talan mot rådet vid två tillfällen (målen C-77/05, Förenade kungariket mot rådet, REG 2007, s. I-0000, 
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detta men kommer att ge Förenade kungariket och Irland en möjlighet att ställa sig 
utanför en bestämmelse som bygger på den del av Schengenlagstiftningen som de 
redan har valt att delta i.
Detta kommer sannolikt att orsaka ytterligare fragmentering av reglerna. Parlamentet 
kommer inte att höras i fråga om deltagandet i en bestämmelse och konsekvenserna 
för Schengenlagstiftningen. Icke desto mindre måste bestämmelsen i sig ändå antas 
genom medbeslutande där medbeslutandeförfarandet är tillämpligt.

e) Dessutom kommer Förenade kungariket och Irland att kunna välja att inte delta i 
förslag om ändring av åtgärder under avdelning IV vilka de tidigare valt att delta i, 
och de kommer inte att vara skyldiga att följa de nya bestämmelser om uppgiftsskydd 
som antagits på grundval av det nya fördraget, eftersom Förenade kungariket och 
Irland inte omfattas av de materiella bestämmelserna om polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete.

3. Europaparlamentet anser att de förbättringar som åstadkommits genom det nya fördraget 
uppväger dess brister. EU-institutionerna bör nu göra sitt yttersta för att se till att det nya 
fördraget ratificeras av medlemsstaterna. De bör även

a) informera EU-medborgarna om deras nya rättigheter och EU:s nya rättsliga ram samt
uppmana medlemsstaterna att genomföra omfattande informationskampanjer och att 
införa specialiserad yrkesutbildning för nationella domstolar och säkerhetstjänster i 
syfte att förhindra all olaglig diskriminering mellan EU:s medborgare,

b) involvera de nationella parlamenten i utformningen av nästa fleråriga program för 
området med frihet, säkerhet och rättvisa, vilket lämpligen skulle kunna ske genom
att

– informella forum anordnas, (såsom den rådgivande högnivågruppen om EU:s
framtida inrikespolitik, ”Future Group”, som kommer att träffas regelbundet under 
rådets fyra ordförandeskap under 2008 och 2009),

– samtliga förslag till rättsakter, från de ursprungliga förslagen till rättsakter och 
framåt, överförs formellt, regelbundet och i god tid för att undvika diskriminering 
mellan nationella parlamentsledamöter och mellan EU-medborgare,

c) föra förhandlingar under 2008 inför antagandet i början av 2009 av alla de 
bestämmelser som krävs för att det nyvalda Europaparlamentet framgångsrikt ska 
kunna lansera det nya området med frihet, säkerhet och rättvisa 2010; med tanke på 
de nationella och/eller parlamentariska reservationer som framförts i fråga om ett 
stort antal lagstiftningsförfaranden uppmanas kommissionen och rådet att på nytt, 
med utgångspunkt i de nya rättsliga grunder som införs genom Lissabonfördraget 
och med hänsyn till den politiska debatten, behandla följande lagtexter:

Allmänna rättigheter

                                                                                                                                                  
och C-137/05, Förenade kungariket mot rådet, REG 2007, s. I-0000).
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– Rambeslut om rättssäkerhetsgarantier (2004/0113(CNS)).

– Rambeslut om skydd av personuppgifter av säkerhetsskäl (införlivas i översynen av 
direktiv 95/46/EG) (2005/0202(CNS)) (parlamentariska reservationer från Danmark, 
Irland, Nederländerna, Sverige och Förenade kungariket).

Rättsligt samarbete

– Rambeslut om rasism och främlingsfientlighet (2007/2067(CNS)) (parlamentariska 
reservationer från Sverige, Nederländerna, Danmark, Irland och Lettland).

– Rambeslut om beslut antagna i den tilltalades frånvaro (har ännu inte lagts fram).

– Rambeslut om ett europeiskt bevisupptagningsbeslut (2003/0270(CNS)) 
(parlamentariska reservationer från Sverige och Danmark).

– Rambeslut om beaktande av fällande domar (2005/0018(CNS)) (parlamentariska 
reservationer från Sverige, Nederländerna och Irland).

– Rambeslut om en europeisk övervakningsorder vid förfaranden före rättegång 
(2006/0158(CNS)).

– Rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregistret (2005/0267(CNS)) 
(parlamentariska reservationer från Sverige, Finland, Nederländerna, Irland, 
Grekland och Danmark).

– Rambeslut om Eurojust (har ännu inte lagts fram).

Polissamarbete

– Rambeslut om bekämpning av organiserad brottslighet (parlamentarisk reservation 
från Sverige).

– Rambeslut om tillträde till informationssystemet för viseringar (VIS) av 
säkerhetsskäl (införlivas som en ändring till VIS-förordningen) (2005/0232(CNS)).

– Rambeslut om tillträde till Eurodac av säkerhetsskäl (införlivas som en ändring till 
VIS-förordningen) (2006/0310(CNS)).

– Rambeslut om Europol (samråd ska föras med Europaparlamentet).

4. Europaparlamentet förklarar sig vara villigt att, i en samarbetsanda gentemot
kommissionen och rådets ordförandeskap, delta i omarbetningen av dessa förslag under 
2008, och förbehåller sig rätten att lägga fram de formella rekommendationer som det 
håller för nödvändiga för att förbättra de politiska överenskommelser som redan nåtts, i 
enlighet med artikel 39 i EU-fördraget. Därför föreslår parlamentet att det i början av 
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2008 inrättas en högnivågrupp, som har behörighet att föra öppna diskussioner om de 
förbättringar som bör göras i ovannämnda texter.

5. Europaparlamentet välkomnar konferensens förklaring beträffande artikel 10 i protokollet 
om övergångsbestämmelser (förklaring 39a) och uppmanar kommissionen att så tidigt 
som 2008 inleda arbetet med att ändra eller ersätta rättsakter som redan verkar vara 
otillfredsställande eller ineffektiva (såsom konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i 
brottmål eller andra texter som visat sig behöva förbättras).

6. Europaparlamentet anser att parlamentet från och med 2008 regelbundet bör informeras 
och höras om de huvudsakliga programmen och avtalen rörande tredjeländer, exempelvis 
i fråga om området med frihet, säkerhet och rättvisa med Ryssland, den internationella 
strategin mot människohandel samt frågor som rör narkotikahandel och förebyggande 
och bekämpning av terrorism, även i sådana frågor där parlamentet inte måste höras.
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