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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:

Lissabontraktaten: en interinstitutionel udfordring på området frihed, sikkerhed og 
retfærdighed

1. Der er enighed om, at ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten og af Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder (chartret om grundlæggende rettigheder) vil gøre 
det muligt for EU at blive ” ...et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor de 
grundlæggende rettigheder og medlemsstaternes forskellige retssystemer og 
retstraditioner respekteres.” (Artikel 67 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (EUF-traktaten)). Eftersom området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed ikke længere er begrænset af specifikke målsætninger, som det var tilfældet 
med Maastrichttraktaten, vil det blive et omdrejningspunkt for fremtidige forbindelser 
mellem medlemsstaterne og EU. På dette relativt nye område, som berører kernen af de 
nationale forfatningsmæssige ordninger, har alle aktører på nationalt og europæisk niveau 
desuden en særlig interesse i at bevare en fælles dialog.

2. I dette perspektiv, og for at Parlamentet kan være klar straks fra første dag efter 
ikrafttrædelsen af den nye traktat, vil det være af afgørende betydning, at EU’s 
institutioner forhandler sig frem til en interinstitutionel aftale, der dækker:

a) en ny vision og de hovedmål, som EU skal nå efter 2009
b) nye samarbejdsmetoder, som inddrager nationale parlamenter i disse politikker
c) de foranstaltninger, der skal træffes for at gøre overgangen til en succes for 
institutionerne og for de europæiske borgere.

Hver institution bør derefter tilpasse sin egen interne organisation og sine metoder på 
baggrund af den interinstitutionelle strategi.

En ny vision og de hovedmål, som EU skal nå efter 2009

3. Det Europæiske Råd bør definere fremtiden for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed inden udgangen af 2009. Medlemsstaterne forbereder selv mulige idéer til
udformning af det næste flerårige program gennem drøftelser i ”fremtids”-gruppen på 
højt plan (den rådgivende gruppe på højt plan om fremtiden for politikken for europæiske 
indre anliggender). Kommissionen er også ved at forberede en omfattende rapport til 
foråret 2009, der kan danne grundlag for de følgende drøftelser i Parlamentet og Rådet. 

På baggrund af denne kalender kan Parlamentet også udarbejde sin egen 
evalueringsrapport inden foråret 2009.

På grundlag af medlemsstaternes (rapporten fra ”fremtids”-gruppen) og Kommissionens 
bidrag og på grundlag af dets egne henstillinger vil det Parlament, som vælges i juni 
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2009, kunne forhandle et lovgivningsmæssigt program for området med frihed, sikkerhed 
og retfærdighed med den nye Kommission og Det Europæiske Råd.

4. I tråd med denne tilgang ville det være mere end velkomment, hvis Kommissionen ville 
vedtage en strategi med det formål at:

a) - styrke forbindelsen mellem traktaternes regler, som udgør retsgrundlaget for 
specifikke politikker (såsom bekæmpelse af forskelsbehandling, beskyttelse af 
asylansøgere, forbedring af gennemsigtigheden, databeskyttelse, mindretals rettigheder 
samt ofres og mistænktes rettigheder) og de tilsvarende artikler i chartret om 
grundlæggende rettigheder. Vedtagelsen af et bindende charter om grundlæggende 
rettigheder vil gøre det muligt at revidere denne EU-ret i lyset af EU-institutionernes 
grundlæggende pligt til at beskytte grundlæggende rettigheder.  Denne udvikling 
illustreres af spørgsmålet om databeskyttelse, som vil blive en selvstændig 
grundlæggende rettighed.

b) skabe permanente og dybere forbindelser med europæiske og nationale domstole 
og lovgivende forsamlinger i spørgsmål, hvor kompetencen deles med medlemsstaterne. 

5. Som Parlamentet allerede har slået til lyd for1, bør Kommissionen og medlemsstaterne 
ikke blot kontrollere fremtidige lovgivningsforslags overensstemmelse med chartret om 
grundlæggende rettigheder, men også med alle europæiske og internationale instrumenter 
vedrørende grundlæggende rettigheder, som medlemsstaterne er en del af. Chartret om 
grundlæggende rettigheder, dets bindende natur og dets hensigtsmæssighed samt 
Unionens tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder vil også styrke respekten 
for grundlæggende rettigheder på dette område. Indførelsen af den almindelige 
lovgivningsprocedure vil ligeledes stimulere lovgivningsprocessen. 

6. Det flerårige program for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed bør fortsat 
drøftes i en årlig drøftelse, som bør fokusere på beskyttelsen af grundlæggende 
rettigheder i EU, gennemførelsen af chartret om grundlæggende rettigheder og 
medlemsstaternes efterlevelse af de værdier og principper, der er fastsat af EU-traktatens 
nye artikel 62. Det bør baseres på rapporter fra Rådet, Kommissionen og Den Europæiske 
Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

Nye samarbejdsmetoder, som inddrager nationale parlamenter i politikkerne for området 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed 

7. Det største problem for Parlamentet, når det udøver fælles lovgivningsmæssig 
kompetence med Rådet i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i 
kriminalsager, vil være adgangen til relevante oplysninger i medlemsstaterne.  På grund 

                                               
1 Se Europa-Parlamentets beslutning af 15. marts 2007 om overholdelse af charteret om grundlæggende 
rettigheder i Kommissionens lovgivningsforslag: fremgangsmåde for en systematisk og stringent kontrol (EUT C 
301 E af 13.12.2007, s. 229).
2[2] Det bør bemærkes, at Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ifølge 
Parlamentets nugældende regler er ansvarligt for de fleste politikker, der vedrører området med frihed, sikkerhed 
og retfærdighed og for det ”varslingssystem”, der er beskrevet i EU-traktatens artikel 7.
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af de meget følsomme spørgsmål, der behandles som led i politikker vedrørende området 
for frihed, sikkerhed og retfærdighed er det mere end nødvendigt hurtigst muligt at 
gennemføre den nye traktats bestemmelser om gennemsigtighed i EU-institutionerne og 
også at tillade, at Parlamentet kontrollerer fortrolige oplysninger, som behandles af f.eks. 
Europol, Det Fælles Situationscenter (SitCen) og den fremtidige Stående Komité for den 
Indre Sikkerhed (COSI) (EUF-traktatens artikel 71). EUF-traktatens nye artikel 15 vil 
gennem en udvidelse af den nuværende aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, 
Kommissionen og Rådet til alle EU’s institutioner og organer (EF-traktatens artikel 255) 
styrke kontrollen med EU-institutionerne, særlig på disse områder. 

8. I det samme perspektiv af demokratisk kontrol er det af afgørende interesse for 
Parlamentet:

a) at tilknytte nationale parlamenter på permanent vis ved fastlæggelsen af de generelle 
strategier for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, vedtagelsen af 
lovgivningsmæssige foranstaltninger eller evalueringen af deres konsekvenser på 
nationalt niveau1. 
b) at blive underrettet om Kommissionens formelle holdning2 til medlemsstaternes 
initiativer, navnlig om de mulige konsekvenser af de foreslåede nye regler om beskyttelse 
af grundlæggende rettigheder og bevarelse af den europæiske retsorden.
c) at inddrage civilsamfundet ved at tage højde for bestemmelserne i Lissabontraktaten 
vedrørende borgerinitiativet, ved at informere borgerne om denne nye rettighed og ved at 
sikre, at den lovgivning, der skal vedtages for gennemførelsen af borgerinitiativet, skaber 
klare, enkle og brugervenlige vilkår for udøvelsen af denne rettighed.
d) at inddrage civilsamfundets netværk, som evt. vil samarbejde med europæiske og 
nationale institutioner med hensyn til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (se 
de netværk, der er knyttet til Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder, det europæiske forum for strafferet, osv...).

9. Et mere generelt spørgsmål vil være, hvordan den nye traktats bestemmelser vedrørende 
delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser i forbindelse med området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed (EUF-traktatens artikel 290 og 291) skal gennemføres. Som et 
generelt princip bør en foranstaltning, der kan indvirke på omfanget af beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder, vedtages efter ordningen med delegerede beføjelser, som 
giver Parlamentet beføjelse til at tilbagekalde afgørelsen.

10. Det skal også bemærkes, at Parlamentet nu vil blive tilknyttet forhandlingen og 
vedtagelsen af internationale aftaler gennem medtagelsen af en dimension af 
grundlæggende rettigheder, f.eks. overførslen af personoplysninger til tredjelande. Som 
en konsekvens heraf bør de relevante udvalg også skabe stærke forbindelser til de 
tilsvarende institutioner i Europarådet, FN’s organer og parlamenterne i de involverede 
tredjelande. 

Hvordan foreliggende lovforslag skal behandles i overgangsfasen

                                               
1[3] Se især EUF-traktatens artikel 70.
2[1] Dette er allerede under tiden tilfældet i henhold til en praksis, som kommissær Vitorino indførte i den 
foregående valgperiode.
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11. I overgangsperioden vil Parlamentet stå over for adskillige ændringer i de foreliggende 
lovgivningsforslags form og indhold. Via Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige 
og Indre Anliggender bør Parlamentet fortsat arbejde på at opnå en interinstitutionel 
aftale om at standse vedtagelsen af foreliggende lovgivningsforslag under den tredje søjle 
med en dimension af grundlæggende rettigheder indtil ikrafttrædelsen af den nye traktat 
for at sikre fuld domstolskontrol. Dette kunne være tilfældet for foranstaltninger som 
f.eks. omarbejdningen af rammeafgørelsen om terror.

Alle foreliggende forslag under den tredje søjle, der har begrænset indvirkning på 
grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, kan derfor vedtages med det samme, 
f.eks. rammeafgørelserne om håndhævelsen af afgørelser truffet in absentia, afgørelsen 
om styrkelsen af Eurojust og afgørelsen om det europæiske retlige netværk. Alle disse 
sager har betydning for forbedringen af det retlige samarbejde.

12. En anden opgave for Parlamentet vil være at enes med Rådet om at udsætte de 
foranstaltninger, der vil falde ind under den fælles beslutningsprocedure, og som 
Parlamentet betragter som politisk uhensigtsmæssige i deres nuværende 
formulering. Et typisk forslag, der falder ind under denne kategori, er forslaget til en 
rammeafgørelse om anvendelse af passagerlister (PNR-oplysninger) med henblik på 
retshåndhævelse.

13 Et andet følsomt foreliggende lovgivningsforslag, der berøres af procedureændringen, er 
rammeafgørelsen om beskyttelse af personoplysninger inden for rammerne af 
politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager. Dette forslag dækker kun delvist 
det retlige vakuum, som vil opstå efter ophævelsen af den tredje søjle. En mulig strategi i 
to etaper kunne være at vedtage det nuværende forslag under den tredje søjle på 
betingelse af, at det suppleres af en ny tekst umiddelbart efter ikrafttrædelsen af 
Lissabontraktaten.

14. Der er også to igangværende procedurer på området lovlig indvandring, særlig indrejse-
og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret 
beskæftigelse (blåt EU-kort) og en kombineret ansøgningsprocedure for en kombineret 
tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats 
område og om et sæt fælles rettigheder for tredjelandsstatsborgere, der har lovligt 
ophold i en medlemsstat. Hvis disse forslag ikke vedtages inden Lissabontraktatens 
ikrafttrædelse, må proceduren starte forfra.

15. Nogle lovgivningsforslag har været under behandling i årevis, fordi det har været umuligt 
at opnå en enstemmig afgørelse, f.eks. rammeafgørelsen om visse proceduremæssige 
rettigheder i straffesager, men de er ikke forældede. De er nødvendigere end nogensinde, 
og den almindelige lovgivningsprocedure vil bane en vej ud af disse blindgyder.

16. Der foreligger også et forslag, som Parlamentet har godkendt, om at ændre Europols 
retsgrundlag (som i øjeblikket er en konvention) til en afgørelse under tredje søjle om 
finansielle ydelser til Europol fra fællesskabsbudgettet. Hvis dette ikke vedtages inden 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse, bør Parlamentet genåbne proceduren med henblik på at 
omdanne Europol til en egentlig fællesskabsinstitution. 



PA\724535DA.doc 7/7 PE406.164v02-00

DA

17. Det ser ud til, at de mest presserende initiativer, som Kommissionen bør tage fra den 1. 
januar, fra nu af vil være forbundet med:

a) EU’s forpligtelse til at ratificere den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder
b) EU’s forpligtelse til at ratificere internationale aftaler, der er forhandlet, men endnu 
ikke er indgået, under den nuværende EU-traktas artikel 24 
c) EF-Domstolens krav (se sagen om lovgivningen om sortlister) 
d) indførelsen af en europæisk offentlig anklager for at forbedre Eurojust.

Kommissionen bør i det samme perspektiv tage initiativ til at flytte nuværende 
lovgivningsmæssige instrumenter med en dimension af grundlæggende rettigheder under 
den tredje søjle ind under fællesskabssøjlen (f.eks. Europol). En ændring af 
retsgrundlaget for nuværende instrumenter under den tredje søjle ville også sikre EF-
domstolens beføjelse inden fristen på fem år (se artikel 10 i protokollen om 
overgangsbestemmelser).
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