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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:

Lissabonfördraget: en interinstitutionell utmaning för området med frihet, säkerhet och 
rättvisa

1. Det anses allmänt att Lissabonsfördraget och Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna kommer att göra det möjligt för Europeiska unionen att bli 
”...ett område med frihet, säkerhet och rättvisa med respekt för de grundläggande 
rättigheterna och de olika rättssystemen och rättsliga traditionerna i medlemsstaterna.”
(Artikel 67 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)). Utan att 
längre begränsas av specifika mål, såsom var fallet i Maastrichtfördraget, kommer 
området frihet, säkerhet och rättvisa att bli en viktig del i de framtida relationerna mellan 
medlemsstaterna och EU. Alla parter på nationell och europeisk nivå har dessutom ett 
särskilt intresse av att upprätthålla en gemensam dialog inom detta relativt nya område, 
som berör själva kärnan i de nationella författningssystemen.

2. Ur detta perspektiv, och för att parlamentet omedelbart ska vara redo från och med första 
dagen det nya fördraget träder i kraft, är det ytterst viktigt att EU-institutionerna 
förhandlar fram ett interinstitutionellt avtal som omfattar:

a) en ny vision och de huvudsakliga mål som EU ska uppnå efter 2009,
b) nya samarbetsmetoder som gör de nationella parlamenten delaktiga i denna politik, 
c) de åtgärder som bör vidtas för att övergången ska bli en framgång för institutionerna 
och för medborgarna i EU.

Varje institution bör därefter anpassa sin interna organisation och sina metoder med 
utgångspunkt i den interinstitutionella strategin. 

En ny vision och de huvudsakliga mål som EU ska uppnå efter 2009

3. Rådet bör fastställa den framtida orienteringen för området frihet, säkerhet och rättvisa 
före utgången av 2009. Medlemsstaterna själva förbereder sig genom att diskutera 
utformningen av nästa fleråriga program i den rådgivande högnivågruppen för EU:s 
framtida inrikespolitik. Kommissionen håller också på att utarbeta en utförlig rapport till 
våren 2009 som skulle kunna fungera som utgångspunkt för de kommande 
överläggningarna i parlamentet och rådet. 

Mot bakgrund av denna tidsplan skulle även parlamentet kunna utarbeta en egen 
utvärderingsrapport före våren 2009. 

På grundval av bidragen från medlemsstaterna (framtidsgruppens rapport) och 
kommissionen samt sina egna rekommendationer kommer sedan det parlament som väljs
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i juni 2009 att kunna förhandla fram ett lagstiftningsprogram för området frihet, säkerhet 
och rättvisa med den nya kommissionen och med rådet. 

4. I linje med denna planering vore det mycket välkommet om kommissionen antog en 
strategi som syftade till att: 

a) - stärka banden mellan bestämmelserna i fördraget vilka utgör den rättsliga 
grunden för särskilda politikområden (såsom förebyggande av diskriminering, skydd av 
asylsökande, ökad transparens, skydd av personuppgifter, minoriteters rättigheter samt
brottsoffers och brottsmisstänktas rättigheter) och de motsvarande artiklarna i stadgan 
om de grundläggande rättigheterna. Antagandet av en bindande stadga om 
grundläggande rättigheter kommer att göra det möjligt att ändra detta regelverk, med 
beaktande av att det är EU-institutionernas primära skyldighet att skydda grundläggande 
rättigheter. Denna utveckling visar sig i frågan om skyddet av personuppgifter, som 
kommer att bli en fristående grundläggande rättighet. 

b) upprätta varaktiga och djupare förbindelser med europeiska och nationella 
domare och lagstiftare i frågor som rör delade befogenheter med medlemsstaterna. 

5. Som parlamentet redan förespråkat1, bör kommissionen och medlemsstaterna inte bara 
kontrollera att framtida lagstiftningsförslag överensstämmer med stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, utan också att de överensstämmer med alla europeiska och 
internationella instrument om grundläggande rättigheter som medlemsstaterna är parter 
till.  Respekten för grundläggande rättigheter kommer också att öka genom att stadgan 
om de grundläggande rättigheterna blir bindande och dess tillämpbarhet ökas samt 
genom EU:s anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna . Införandet av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet kommer att också att fungera som en sporre för 
lagstiftningsarbetet. 

6. Det flerårliga programmet för området med frihet, säkerhet och rättvisa bör fortsatt 
diskuteras i en årlig debatt inriktad på skyddet av de grundläggande rättigheterna inom 
unionen, införandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna och medlemsstaternas 
respekterande av de normer och principer som fastställs i den nya artikel 6 i fördraget om 
Europeiska unionen (FEU)2. Programmet bör också bygga på rapporter från rådet, 
kommissionen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

Nya samarbetsmetoder som gör de nationella parlamenten delaktiga i politiken för området 
med frihet, säkerhet och rättvisa 

7. Det största problem som parlamentet kommer att konfronteras med i delade 
lagstiftningsarbetet med rådet i frågor som rör polissamarbete och straffrättsligt 

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2007 om hur respekten för stadgan om de grundläggande 
rättigheterna skall upprätthållas i kommissionens lagförslag. metoder för en systematisk och strikt kontroll 
(EUT C 301 E, 13.12.2007, s. 229).
2Det bör noteras att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor enligt 
parlamentets nuvarande regler ansvarar för större delen av den politik som rör området frihet, säkerhet och 
rättvisa samt för det ”varningssystem” som fastställs i artikel 7 i FEU. 
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samarbete är tillgången till väsentliga uppgifter i medlemsstaterna.  Med anledning av de 
mycket känsliga frågor som hanteras inom politikområdet frihet, säkerhet och rättvisa, är 
det oerhört viktigt att det nya fördragets bestämmelser om transparens inom EU:s 
institutioner genomförs så snart som möjligt och att parlamentet tillåts granska 
konfidentiell information, som exempelvis sådana uppgifter som behandlas av Europol, 
den gemensamma lägescentralen (EU SITGEN) och den framtida ständiga kommittén för 
inre säkerhet (COSI) (artikel 71 i EUF-fördraget) Genom att utvidga den nuvarande 
rätten till tillgång till parlamentets, kommissionens och rådets handlingar till att omfatta 
alla unionens institutioner och organ (artikel 255, FEG) kommer den nya artikel 15 i 
EUF-fördraget anmärkningsvärt att förbättra EU-institutionernas ansvarsskyldighet inom 
dessa områden. 

8. Utifrån samma perspektiv om demokratisk ansvarsskyldighet anser parlamentet att det är 
viktigt att:

a) de nationella parlamenten varaktigt görs delaktiga när strategierna för området frihet, 
säkerhet och rättvisa ska fastställas, vid antagandet av lagstiftningsåtgärder eller när deras 
konsekvenser på nationell nivå ska utvärderas 1. ,
b) det underrättas om kommissionens formella ståndpunkt2 om medlemsstaternas 
initiativ, särskilt om hur de föreslagna nya reglerna eventuellt kommer att påverka 
skyddet av de grundläggande rättigheterna och bevarandet av Europeiska unionens 
rättssystem, 
c) det civila samhället görs delaktigt genom att Lissabonfördragets bestämmelser om 
medborgarinitiativ beaktas, genom att medborgarna informeras om denna nya rättighet 
och genom att man ser till att förordningen som ska antas avseende 
genomförandeförfarandena för medborgarinitiativet innehåller klara, enkla och 
användarvänliga villkor för utövandet av denna rättighet, 
d) nätverk i det civila samhället involveras för att samarbeta med EU:s institutioner och 
nationella institutioner kring frågor om frihet, säkerhet och rättvisa (t.ex. nätverk knutna 
till FRA och European Forum for Criminal Justice mfl.)

9. En mer allmän fråga blir hur de nya bestämmelserna om delegering och genomförande av 
befogenheter (artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget) ska genomföras i fråga om politik 
som rör området frihet, säkerhet och rättvisa.  En generell princip som bör följas är att en 
åtgärd som kan påverka de grundläggande rättigheternas tillämpningsområde bör antas 
inom ramen för delegerade befogenheter, vilket ger parlamentet rätt att upphäva beslutet. 

10. Det bör också noteras att parlamentet nu kommer att bli delaktigt i förhandlingar om 
och ingåendet av internationella avtal som berör de grundläggande rättigheterna, t.ex. 
överföring av personuppgifter till tredjeländer. Med anledning av detta bör de berörda 
utskotten också upprätta nära förbindelser med motsvarande institutioner inom 
Europarådet, FN-organen och med parlamenten i berörda tredjeländer.  

                                               
1Se särskilt artikel 70 i EUF-fördraget.
2Detta förekommer redan emellanåt, i enlighet med den praxis som infördes av kommissionsledamot Vitorino 
under den föregående mandatperioden.
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Hur lagstiftningsförslag under behandling bör hanteras under övergångsperioden

11. Under övergångsperioden kommer parlamentet att ställas inför ett flertal förändringar när 
det gäller utformningen och innehållet i lagförslag under behandling. Utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor anser att parlamentet 
bör fortsätta sin strävan att nå ett interinstitutionellt avtal om att frysa antagandet av 
lagstiftningsförslag under behandling som rör grundläggande rättigheter under den tredje 
pelaren fram till dess att det nya fördraget har trätt i kraft, för att göra en fullständig 
juridisk granskning möjlig.  Detta skulle kunna gälla åtgärder såsom omarbetningen av 
rambeslutet om terrorism. 

På så vis kan alla lagstiftningsförslag under behandling under den tredje pelaren, vilka 
har begränsad inverkan på grundläggande fri- och rättigheter, antas utan dröjsmål, t.ex. 
rambesluten om verkställighet av utevarodomar, beslutet om att förstärka Eurojust samt 
beslutet om det europeiska rättsliga nätverket. Alla dessa ärenden är viktiga för att 
förbättra det juridiska samarbetet. 

12. En annan viktig fråga för parlamentet är att komma överens med rådet om att senarelägga 
till efter den 1 januari 2009 de åtgärder som kommer att omfattas av 
medbeslutandeförfarandet och som parlamentet ser som politiskt olämpliga i sin 
nuvarande utformning.  Ett sådant förslag i denna kategori är förslaget om ett rambeslut 
om användandet av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) i brottsbekämpningssyfte. 

13 Ett annat känsligt lagförslag under behandling som påverkas av det förändrade 
förfarandet är rambeslutet om skydd av personuppgifter inom ramen för det rättsliga 
samarbetet och polissamarbetet i straffrättsliga frågor. Detta förslag fyller bara delvis det 
juridiska tomrum som kommer att uppstå efter att den tredje pelaren har avskaffats. En 
möjlig tvåstegsstrategi skulle kunna vara att anta det nuvarande förslaget under den tredje 
pelaren under förutsättning att det kompletteras med en ny text omedelbart efter att 
Lissabonfördraget träder i kraft. 

14. Det finns också två förfaranden under behandling som rör laglig migration, nämligen om 
villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning 
(blått kort) samt ett enda ansökningsförfarande för ett enda tillstånd för 
tredjelandsmedborgare att uppehålla sig och arbeta inom en medlemsstats territorium 
och gemensamma rättigheter för tredjelandsmedborgare som lagligt uppehåller sig och 
arbetar i en medlemsstat. Om dessa förslag inte antas innan Lissabonfördraget träder i 
kraft måste förfarandet göras på nytt. 

15. Vissa lagförslag har varit under behandling i flera år på grund av svårigheten att nå ett 
enhälligt beslut, såsom rambeslutet om vissa rättssäkerhetsgarantier i brottmål, men de är 
fortfarande aktuella.  Dessa fall är nu mer brådskade och angelägna än någonsin, och det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet kommer att erbjuda en väg ut ur denna återvändsgränd. 

16. Det finns också ett förslag under behandling, som parlamentet antagit, om att förändra 
den rättsliga grunden för Europol (för närvarande en konvention) till ett beslut under den 
tredje pelaren så att Europol kan finansieras av gemenskapsbudgeten).  Om detta beslut 
inte antas innan Lissabonfördraget träder i kraft, kommer parlamentet att bli tvunget att 
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göra om förfarandet i syfte att omvandla Europol till ett verkligt gemenskapsorgan.  

17. Det förefaller som om de mest angelägna initiativen som kommissionen bör ta från den 1 
januari 2009 från och med nu kommer att omfatta: 

a) EU:s skyldighet att ratificera den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna,
b) EU:s skyldighet att ratificera internationella överenskommelser som framförhandlats 
men som ännu ej ingåtts, i enlighet med artikel 24 i det nuvarande EU-fördraget, 
c) EG-domstolens åligganden (se ärendet om förordningen om svartlistor),  
d) inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet för att förbättra Eurojust. 

Utifrån denna utgångspunkt bör kommissionen ta initiativ till att de nuvarande rättsliga 
instrumenten rörande grundläggande rättigheter under den tredje pelaren omfattas av 
gemenskapspelaren (t.ex. Europol). En förändring av den rättsliga grunden för nuvarande 
instrument under den tredje pelaren skulle också säkerställa EG-domstolens behörighet 
under den femåriga tidsfristen (se artikel 10 i protokollet om övergångsbestämmelser). 
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