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P6_TA-PROV(2007)0284
Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed 
Europa-Parlamentets beslutning af 21. juni 2007 om et område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed: strategi for den eksterne dimension, handlingsplan til gennemførelse af 
Haag-programmet (2006/2111(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til artikel 2, artikel 6 og afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union og 
til afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab vedrørende fremme af 
Den Europæiske Union som et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed,

- der henviser til formandskabets konklusioner og de målsætninger, der er fastsat på Det 
Europæiske Råds møder siden 1999 vedrørende den eksterne dimension af området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed, herunder konklusionerne fra Det Europæiske Råds 
møde den 14. og 15. december 2006,

- der henviser til Kommissionens forslag til Rådet rammeafgørelse om visse 
proceduremæssige rettigheder i straffesager i Den Europæiske Union (KOM(2004)0328),

- der henviser til Kommissionens forslag til Rådets rammeafgørelse om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde 
(KOM(2005)0475),

- der henviser til meddelelse fra Kommissionen om en strategi for den eksterne dimension 
af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (KOM(2005)0491) samt til 
Kommissionens statusrapport om gennemførelsen af den pågældende strategi 
(SEK(2006)1498),

- der henviser til Rådets strategi for RIA-politikkens eksterne dimension: global frihed, 
sikkerhed og retfærdighed, der blev vedtaget den 1. december 2005, herefter benævnt 
"strategien", og til Rådets rapport om gennemførelsen af denne strategi i 2006, godkendt 
på 2768. samling i Rådet (retlige og indre anliggender) den 4. og 5. december 2006,

- der henviser til arbejdsprogram (5003/1/7) fra Rådets formandskab (retlige og indre 
anliggender og eksterne forbindelser), vedtaget den 23. januar 2007, til Rådets 
indsatsorienterede dokument om forbedret samarbejde mellem EU og det vestlige Balkan 
om organiseret kriminalitet, korruption, ulovlig indvandring og terrorbekæmpelse 
(9360/06), Rådets indsatsorienterede dokument om øget EU-støtte til bekæmpelse af 
fremstilling af narkotika i og ulovlig eksport heraf fra Afghanistan, herunder transitruter 
(9305/06), begge vedtaget af Rådet (retlige og indre anliggender) den 1. og 2. juni 2006, 
samt til Rådets indsatsorienteret dokument om i samarbejde med Rusland at gennemføre 
det fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (15534/06), vedtaget den 11. 
november 2006,

- der henviser til sine tidligere årlige drøftelser om området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed og til sine beslutninger med fokus på den eksterne dimension heraf 
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(terrorisme, CIA, databeskyttelse, migration, ulovlig handel, narkotikabekæmpelse og 
hvidvaskning af penge),

- der henviser til sine tidligere henstillinger til Det Europæiske Råd om styrkelse af 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (betænkning af Bourlanges fra 2004)1,

- der henviser til forretningsordenens artikel 45,

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A6-0223/2007),

A. der henviser til, at den eksterne dimension af området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed gradvis tager form under pres fra en verden med lande, der kendetegnes af 
stadig flere indbyrdes forbindelser og af trusler med et internationalt tilsnit, som f.eks. 
terrorisme, organiseret kriminalitet og udfordringer i form af migrationsstrømme; der 
ligeledes henviser til, at den eksterne dimension af de værdier, der ligger til grund for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, er af afgørende betydning for at sikre 
overholdelsen af retsstatsprincipperne, de grundlæggende rettigheder, sikkerhed og 
stabilitet i EU,

B. der henviser til, at EU ved at vedtage og gennemføre en sammenhængende strategi for 
den eksterne dimension af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed øger sin 
troværdighed og indflydelse i verden, samt at strategien kun kan gennemføres i tæt 
samarbejde med tredjelande, herunder allierede såsom USA og internationale 
organisationer,

C. der henviser til, at denne strategi fungerer som et vigtigt skridt i retning af oprettelse af et 
internt område med frihed, sikkerhed og retfærdighed ved at skabe et sikkert eksternt 
klima samt ved at fremme EU's eksterne forbindelser gennem fremme af retsstatsforhold, 
demokratiske værdier, respekt for menneskerettigheder og sunde institutioner,

D. der henviser til, at udformningen og gennemførelsen af alle de forskellige politikker, der 
sigter mod etableringen af et reelt og varigt område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed bør være udtryk for en styrkelse af en reel balance mellem sikkerhed og 
retfærdighed,

E. der henviser til, at følgende faktorer i øjeblikket hindrer politisk kohærens og effektivitet i 
forbindelse med EU's aktioner udadtil:

- de komplekse interne institutionelle rammer, indenfor hvilke eksterne aftaler og 
programmer fastlægges i henhold til procedurerne under den første, anden og tredje 
søjle

- den mangelfulde inddragelse af Parlamentet, på trods af at Rådet og Kommissionen 
er forpligtet til at høre og informere Parlamentet

- magtfordelingen mellem Fællesskabsinstitutionerne og de 27 medlemsstater,

  
1 EUT C 166 E af 7.7.2005, s. 58.
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F. der henviser til, at EU råder over en række politiske instrumenter, som kan bidrage til 
gennemførelsen af strategien for den eksterne dimension af området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed, som f.eks. bilaterale aftaler (associerings-, partnerskabs- og 
samarbejdsaftaler, stabiliserings- og associeringsaftaler), EU's udvidelses- og 
førtiltrædelsesproces, handlingsplaner som led i den europæiske naboskabspolitik (ENP), 
regionalt samarbejde, individuelle ordninger (med USA, Japan, Kina, etc.), operationelt 
samarbejde, udviklingspolitik og bistand til tredjelande,

Forelægger Rådet og Kommissionen følgende  henstillinger til overvejelse

Forbedret demokratisk ansvarlighed i forbindelse med den eksterne dimension af området 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed

1. henstiller indtrængende til Det Europæiske Råd at følge Parlamentets aktuelle og 
fremtidige henstillinger vedrørende EU's eksterne strategi for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed; minder om, at Parlamentet spiller en væsentlig rolle med 
hensyn til fremme af ansvarligheden i forbindelse med EU's aktioner udadtil;

2. henstiller indtrængende til Rådets formandskab og Kommissionen:

- at høre Parlamentet om hver international aftale, som baseres på artikel 24 og 38 i 
traktaten om Den Europæiske Union, når de pågældende aftaler berører 
unionsborgernes grundlæggende rettigheder, samt de vigtigste aspekter af rets- og 
politisamarbejdet med tredjelande eller internationale organisationer

- regelmæssigt at informere Parlamentet om forhandlingerne om aftaler vedrørende 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed samt at sikre, at der tages behørigt 
hensyn til Parlamentets synspunkter, jf. artikel 39 og 21 i traktaten om Den 
Europæiske Union og artikel 300 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab;

3. henstiller indtrængende til Rådet at aktivere "passerelle-bestemmelsen" i artikel 42 i 
traktaten om Den Europæiske Union - samtidig med at forfatningsarbejdet skrider fremad 
- og dermed bringe bestemmelserne om politisamarbejdet og retsligt samarbejde i 
kriminalsager inden for Fællesskabets rammer, hvilket vil føre til større effektivitet, 
gennemsigtighed, ansvarlighed samt demokratisk og juridisk kontrol; henstiller derfor 
indtrængende til Kommissionen at forelægge et formelt forslag til afgørelse om aktivering 
af artikel 42 i traktaten om Den Europæiske Union for Rådet inden oktober 2007; er af 
den opfattelse, at den interne kohærens vil kunne forbedres med ikrafttrædelsen af 
traktatenen om en forfatning for Europa, især som følge af oprettelsen af posten som 
EU-udenrigsminister og en ekstern diplomattjeneste;

4. opfordrer Rådet til især at fremskynde vedtagelsen af rammeafgørelser vedrørende 
lagring, brug og udveksling af oplysninger om straffedomme og kodificering af 
proceduremæssige rettigheder i straffesager i Den Europæiske Union som f.eks. det 
ovennævnte forslag fra Kommissionen (KOM(2004)0328);

Strategiens hovedformål
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5. tilslutter sig strategiens principper, især behovet for et partnerskab med tredjelande for at 
løse fælles problemer og opfylde fælles politiske målsætninger; understreger
nødvendigheden af at koordinere den brede vifte af instrumenter, som EU råder over, for 
at kunne iværksætte skræddersyede og kohærente foranstaltninger; anerkender endvidere 
behovet for at koordinere medlemsstaternes og Kommissionens indsats for at sikre 
komplementaritet og undgå overlapning; mener, i betragtning af den betydning som EU 
og dens medlemsstater tillægger etableringen af et område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed, at et nært samarbejde med tredjelande på disse områder ville kunne få en 
positiv indvirkning på deres relationer med EU;

6. understreger behovet for, at EU bruger sine konventionelle forbindelser og aftaler med 
tredjelande som et incitament for dem til at vedtage og gennemføre relevante 
internationale standarder og forpligtelser inden for retlige og indre anliggender;

7. minder om nødvendigheden af at rationalisere Fællesskabsinstitutionernes arbejde og 
brugen af eksisterende instrumenter samt at koordinere medlemsstaternes og EU's 
aktioner for at sikre en kohærent og effektiv indsats i forbindelse med EU's forbindelser 
med tredjelande og undgå overlapning; understreger nødvendigheden af en afbalanceret 
udvikling af den interne og eksterne dimension af området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed;

8. understreger behovet for, at Parlamentet forbedrer sammenhængen i dets aktioner udadtil, 
som omfatter en bred vifte af aktører; opfordrer derfor til en effektivisering af aktiviteter 
vedrørende menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincipper i tredjelande og i 
forbindelse med den eksterne sikkerhedsdimension;

9. opfordrer Rådet til yderligere at redegøre for sin politik med hensyn til den eksterne 
dimension af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og at sikre koordineringen 
mellem de geografiske arbejdsgrupper i Rådet og de grupper, der beskæftiger sig med 
spørgsmål vedrørende frihed, sikkerhed og retfærdighed;

10. anfører, at det er af afgørende betydning at forbedre koordineringen mellem de forskellige 
søjler og at undgå overlapning af de forskellige instrumenter knyttet til området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed, den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik, den 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt Fællesskabet generelt; understreger, at 
effektiviteten af en sådan koordinering vedvarende bør tages op til vurdering af 
Parlamentet; ser med tilfredshed på de skridt, der er taget hen imod en forbedring af 
sammenhængen i integreret civilt/militært samarbejde inden for rammerne af den 
europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik, især hvad angår krisestyring;

11. understreger, at der i forbindelse med planlægningen af operationer inden for rammerne 
af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik bør gøres brug af en række af de støtte-
eller opfølgningsforanstaltninger, som fællesskabsinstrumenterne giver adgang til, i 
forbindelse med håndhævelse af retsstatsprincipperne, ulovlig handel med våben og 
narkotika, handel med kvinder og børn, forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme og 
organiseret kriminalitet samt postkonfliktstabilisering, navnlig med henblik på 
stabilitetsinstrumentet og det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument;

12. er af den opfattelse, at tiden er moden til at fjerne politiske hindringer for et tættere 
transatlantisk samarbejde om frihed og sikkerhed i et bredere perspektiv på grundlag af 
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respekt for de grundlæggende rettigheder, f.eks. i forbindelse med bekæmpelsen af 
ulovlig handel med narkotika, organiseret kriminalitet og terrorisme, specielt med henblik 
på de fremtidige civile operationer i Kosovo og Afghanistan inden for rammerne af den 
europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik, og i forbindelse med kvinders rettigheder og 
udveksling og beskyttelse af personoplysninger; henleder i denne forbindelse 
opmærksomheden på Parlamentets henstillinger om at lukke det ulovlige fængsel i 
Guantánamo, og understreger, at eksistensen af dette center udsender et negativt signal 
om, hvordan terrorisme bør bekæmpes;

13. henstiller indtrængende til medlemsstaterne individuelt, kollektivt og inden for rammerne 
af alle behørige bilaterale og internationale fora at udfolde bestræbelser på at finde en 
diplomatisk og fredelig løsning på konflikter over hele verden, uden at bruge eller give 
indtryk af at bruge dobbeltmoral i forbindelse med Europas udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, samt menneskerettighedspolitikken;

14. opfordrer til et tættere samarbejde mellem EU og internationale organisationer, især med 
Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, og understreger 
nødvendigheden af en bredere regional dialog samt et udvidet samarbejde om frihed, 
sikkerhed og retfærdighed;

15. opfordrer Kommissionen til at styrke sin indsats til støtte for regionalt samarbejde 
vedrørende frihed, sikkerhed og retfærdighed gennem eksisterende instanser, som f.eks. 
Den Afrikanske Union, og ved at tilskynde til nye initiativer i områder, hvor det regionale 
samarbejde er svagt, som f.eks. i Mellemøsten og det østlige Europa;

16. opfordrer Kommissionen til vedvarende at overvåge gennemførelsen af strategien set i 
lyset af dens målsætninger og prioriteter og at aflægge rapport herom hver attende måned; 
opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at evaluere effektiviteten af udnyttelsen af 
bevillingerne inden for de områder, som er omfattet af strategien; opfordrer Rådet til 
regelmæssigt at tage fremskridt og prioriteter op til revision, da den eksterne dimension af 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed er i hastig vækst;

Fremme af sikkerhed og menneskerettigheder

17. henstiller indtrængende til Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne:

- at gøre fremme af demokratiske normer, menneskerettigheder, politiske 
frihedsrettigheder og sunde institutioner til en ufravigelig integreret del af 
forbindelserne mellem EU og tredjelande; understreger, at dette er kernen i de 
overordnede mål for den eksterne dimension af området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed

- at lægge den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder til grund for alle Den Europæiske Unions og dens 
medlemsstaters forhandlinger og aftaler med tredjelande

- i dialogen med tredjelande om området med frihed, sikkerhed og retfærdighed at 
inddrage erfaringer fra internationale menneskerettighedsorganisationer og 
afgørelser fra den europæiske menneskerettighedsdomstol
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- at sikre, at grundlæggende rettigheder indgår som en integreret del af ethvert 
instrument og program eller enhver operationel foranstaltning knyttet til 
bekæmpelse af terrorisme, organiseret kriminalitet, migration, asyl og 
grænseforvaltning

- at indføje en "menneskerettighedsklausul" i aftaler med tredjelande og at evaluere 
effektiviteten af disse menneskerettighedsklausuler og andre klausuler vedrørende 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

- at indføje et afsnit om menneskerettighedssituationen i det pågældende tredjeland i 
ethvert indsatsorienteret dokument; anfører, at Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder bør bistå EU-institutionerne med at vurdere, hvorvidt 
EU-aftalerne respekterer menneskerettighederne;

18. anbefaler Kommissionen, medlemsstaterne og Rådet at overveje muligheden for at 
supplere aktiviteter finansieret inden for området for frihed, sikkerhed og retfærdighed i 
tredjelande og regioner med øremærkede finansielle bevillinger til beskyttelse af 
menneskerettigheder og overholdelsesprojekter;

19. giver udtryk for bekymring over den manglende vilje til at respektere de grundlæggende 
rettigheder i en række af de tredjelande, som EU har tætte forbindelser til, især de lande 
der er omfattet af naboskabspolitikken, og Den Russiske Føderation, hvor presse- og 
ytringsfrihed især krænkes, og tilskynder til en mere intensiv dialog med Rusland om 
dette spørgsmål;

20. giver ligeledes udtryk for bekymring over EU's egen overholdelse af 
menneskerettighederne og henviser særlig til det nylige eksempel med CIA-styrede 
overførselsprogrammer og alle de tilhørende betænkelige praksisser i en række 
medlemsstater;

21. opfordrer EU og medlemsstaterne til fuldt ud at respektere princippet om ikke-udlevering 
til lande, hvor der er risiko for, at de udleverede personer bliver torteret og/eller idømt 
dødsstraf; opfordrer Rådet og Kommissionen til at lægge pres på de lande, som EU har 
tætte forbindelser med, for at få sat en stopper for sådanne handlinger og for at sikre, at 
alle personer får ret til en retfærdig rettergang;

22. giver udtryk for dyb bekymring over EU-borgernes utilstrækkelige retssikkerhed, når 
personoplysninger gøres tilgængelige for tredjelande, særlig med hensyn til 
passagerlisteoplysninger (PNR), finansielle oplysninger (SWIFT) og FBI's indsamling af 
telekommunikationsoplysninger; gentager sin henstilling til Kommissionen om at 
iværksætte en undersøgelse af, hvilke kategorier af personoplysninger vedrørende 
unionsborgere tredjelande har adgang til og bruger i forbindelse med deres egen 
jurisdiktion; mener, at udveksling af personoplysninger skal ske på et behørigt 
retsgrundlag, baseret på klare regler og betingelser, i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen om fyldestgørende beskyttelse af privatlivets fred og de 
borgerlige rettigheder; mener, at udveksling af personoplysninger med USA skal finde 
sted inden for de korrekte juridiske rammer for det transatlantiske samarbejde og på 
grundlag af aftaler mellem EU og USA, hvorimod bilaterale aftaler ikke kan accepteres;
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23. beklager den manglende demokratiske kontrol med forbindelserne mellem EU og USA, 
der skyldes etableringen af den højtstående kontaktgruppe, som er sammensat af 
repræsentanter for Kommissionen, Rådet og repræsentanter for det amerikanske 
justitsministerium og det amerikanske ministerium for national sikkerhed, og som 
udelukker Parlamentet, de nationale parlamenter og den amerikanske Kongres fra denne 
dialog;

24. anbefaler, at man kun opererer med én databeskyttelsespolitik, der omfatter både den 
første og den tredje søjle; henleder opmærksomheden på, at uoverensstemmelser mellem 
disse ikke blot får indflydelse på borgernes ret til beskyttelse af deres personlige data, 
men også på effektiviteten af retshåndhævelsen og medlemsstaternes gensidige tillid; 
opfordrer på baggrund heraf Rådet til at hurtigst muligt at vedtage forslaget til Rådets 
rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige 
og strafferetlige samarbejde (KOM(2005)0475);

Tilvejebringelse af en høj grad af sikkerhed for unionsborgerne mod terrorisme og 
organiseret kriminalitet

25. anfører, at EU's anti-terrorpolitik i enhver henseende bør respektere principperne om 
demokratisk lovlighed, proportionalitet, effektivitet og respekt for menneskerettighederne 
i overensstemmelse med konklusionerne i Parlamentets ovennævnte beslutning af 14. 
februar 2007 om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig 
tilbageholdelse af fanger1;

26. opfordrer Kommissionen og Rådet til i forbindelse med kampen mod international 
terrorisme at benytte de konklusioner, som Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede 
Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger er nået 
frem til, og som Parlamentet godkendte den 14. februar 2007; henstiller især til alle de 
fællesskabsinstitutioner at sikre, at medlemsstaternes sikkerhedskrav ikke under nogen 
omstændigheder indvirker negativt på respekten for menneskerettighederne, selv når der 
foreligger mistanke om terrorhandlinger;

27. opfordrer fællesskabsinstitutionerne og medlemsstaterne til at iværksætte alle de 
foranstaltninger, der er påkrævet for at begrænse samarbejdet med tredjelande, som 
beskytter og/eller økonomisk støtter terrororganisationer; understreger endvidere, at et 
land fuldt ud skal tage afstand fra terrorisme for at kunne indgå mere fordelagtige 
forbindelser med EU; opfordrer indtrængende de lande, der endnu ikke har gjort dette, til 
at undertegne og/eller ratificere alle FN-konventioner om terrorisme;

28. henleder opmærksomheden på EU's varierede udvalg af aktioner udadtil til bekæmpelse 
af terrorisme og understreger nødvendigheden af at bruge alle til rådighed stående midler 
på en sammenhængende måde; opfordrer medlemsstaterne til at arbejde hen imod en 
fælles FN-definition af terrorisme;

29. minder om nødvendigheden af at vurdere effektiviteten af internationale initiativer med 
henblik på iværksættelse af anti-terror foranstaltninger (f.eks. den aktuelle revision af den 
amerikanske "Patriot Act"); understreger betydningen af en reel fællesskabspolitik 
vedrørende terror, da effektiviteten af terrorbekæmpende foranstaltninger vil blive 

  
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0032.
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væsentligt forbedret, hvis EU taler med én stemme i forbindelse med forhandlinger om 
sådanne foranstaltninger med tredjelande;

30. minder om nødvendigheden af et øget samarbejde med alle førende regionalstater om 
bekæmpelse af terrorisme, rekruttering af terrorister og finansiering af terror samt 
beskyttelse af vigtig infrastruktur, under hensyntagen til respekten for de grundlæggende 
rettigheder og Den Europæiske Unions værdinormer;

31. opfordrer Rådet til at øge dialogen med andre tredjelande, støtte udviklingen af 
institutions- og kapacitetsopbygning, yderligere udvikle og gennemføre nationale 
handlingsplaner, som effektivt skal sætte en stopper for korruption, samt at indføje "anti-
terrorklausuler" i aftaler med tredjelande; anfører, at yderligere bevillinger og anvendelse 
af Fællesskabets nye instrumenter er påkrævet på dette område;

32. opfordrer indtrængende de lande, der ikke allerede har gjort dette, til at undertegne 
og/eller ratificere en række instrumenter, som f.eks. FN's konvention mod korruption, 
FN's konvention mod grænseoverskridende organiseret kriminalitet og de dertil hørende 
tre protokoller om bekæmpelse af henholdsvis smugling af migranter og af 
menneskehandel samt ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og den 
internationale konvention til beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinden;

33. opfordrer Rådet til at pålægge EU's tredjelandspartnere - hvis de ikke allerede har gjort 
dette - at indgå ensartede udleveringsaftaler efter samme model, som blev lagt til grund 
for de aftaler, der blev indgået med USA, om udlevering og gensidig retshjælp i 
forbindelse med kriminalsager med henblik på udlevering og retsforfølgning af personer, 
der er mistænkt for at have begået terror eller andre kriminelle handlinger;

34. understreger nødvendigheden af at ratificere Europarådets konvention om 
internetkriminalitet for at forhindre adgang fra computersystemer i tredjelande med det 
formål at misbruge data og telekommunikationsnet til terrorformål og andre kriminelle 
formål;

35. opfordrer Kommissionen og Rådet til at indføre standardiserede procedurer til 
overvågning af produktion og oplagring af, handel med samt transport, import og eksport 
af skydevåben, sprængstoffer og andre våben for at forhindre misbrug heraf både i EU og 
i tredjelande;

Styrkelse af politi- og retssamarbejde samt grænseforvaltning

36. efterlyser et mere effektivt politi- og retssamarbejde, herunder forbedret fælles brug af 
nationale ressourcer som f.eks. forbindelsesofficerer; understreger, at udviklingen af 
institutionernes kapacitet og operationelle samarbejde ganske vist er vigtig inden for disse 
områder, men at EU bør iværksætte foranstaltninger til støtte for fælles standarder for 
menneskerettigheder;

37. henstiller, at Europol snarest gives beføjelse til at organisere og koordinere operationelle 
aktioner og undersøgelser, deltage i fælles efterforskningshold og udstationere sine egne 
forbindelsesofficerer i prioriterede regioner som f.eks. de vestlige Balkan-lande;
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38. henstiller, at EU på grundlag af artikel 30 i traktaten om Den Europæiske Union indgår 
standardaftaler om politisamarbejde med USA, ENP-lande og andre partnere; kræver, at 
Parlamentet i sin egenskab af legitim demokratisk repræsentant for de borgere, der 
berøres af en sådan aftale, inddrages aktivt i dialogen med den amerikanske Kongres i 
forbindelse med forhandlingerne om den fremtidige aftale;

39. støtter fremskridtet i informationsudvekslingen mellem EU og Rusland, men minder 
imidlertid om, at det stadig er muligt at opnå forbedringer, især hvad angår organiseret 
kriminalitet og terrorisme; 

40. anfører, at væsentlige forbedringer i samarbejdet mellem EU og Rusland er påkrævet for 
at begrænse kilder, der er årsag til manglende stabilitet i EU og i ENP-området, som f.eks. 
de fastlåste konflikter i Moldova og Georgien, samt tendenser til yderliggående vold 
blandt russiske mindretal i EU's medlemsstater; 

41. opfordrer indtrængende rådsformandskabet og Kommissionen til at indgå de
internationale privatretlige overenskomster, der er nødvendige for at sikre EU-borgeres 
interesser i tredjelande, samt til at arbejde hen imod en styrkelse af Unionens og dens 
medlemsstaters troværdighed i denne proces,

42. erklærer sig tilfreds med aftalerne om udlevering og retssamarbejde i kriminalsager 
mellem EU og USA, som kan betragtes som en virkelig succes, konstaterer, at den 
amerikanske Kongres har indledt ratificeringsprocessen for disse aftaler, og opfordrer alle 
medlemsstater til at gøre det samme; glæder sig endvidere over Eurojust/USA-
samarbejdsaftalen;

43. opfordrer USA og alle andre lande, der indfører indrejsevisum for udvalgte EU-
medlemsstater, til øjeblikkeligt at ophæve visumkravet og behandle alle EU-borgere ens; 
beklager indføjelsen af en supplerende "informationsdelingsklausul" (en PNR-klausul) i 
de foreslåede ændringer til det amerikanske visumfritagelsesprogram;

44. mener, at EU og USA er vigtige og loyale allierede i kampen mod terrorisme, og at der 
bør indgås en international aftale for at sikre, at SWIFT respekterer Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger1; mener, at en sådan international aftale bør indeholde de nødvendige 
garantier mod enhver form for misbrug af disse oplysninger til økonomiske og 
kommercielle formål; bemærker, at SWIFT bør ophøre med sin nuværende praksis med at 
gengive samtlige oplysninger på sin amerikanske site;

45. understreger, at effektiv grænsekontrol er vigtig for bekæmpelse af ulovlig immigration 
og i visse tilfælde kan være nyttig i forbindelse med bekæmpelse af organiseret 
kriminalitet og terrorisme;

46. slår til lyd for at lade Frontex spille en operationel rolle i forbindelse med forvaltningen af 
de eksterne grænser via en udvidelse af dens operationelle kapacitet og tilvejebringelse af 
tilstrækkelige finansielle, menneskelige og tekniske ressourcer under anvendelse af 

  
1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
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princippet om solidaritet og gensidig støtte mellem medlemsstaterne, som i fællesskab bør 
påtage sig de forpligtelser, der følger med forvaltningen af Unionens eksterne grænser;

47. efterlyser yderligere støtte til de nye medlemsstater i deres vedvarende bestræbelser på at 
sikre EU's nye eksterne grænser mod øst;

48. støtter, at Eurojust har fået øgede beføjelser samt harmoniseringen af dens nationale 
medlemmers beføjelser, hvilket vil kunne øge dens mulighed for effektivt at koordinere 
og iværksætte efterforskning og retsforfølgning.

Styrkelse af international solidaritet i forbindelse med migrations-, tilbagetagelses- og 
asylpolitikker

49. henstiller, at Rådet vedtager en fælles EU-migrationspolitik omfattende relevante 
foranstaltninger, som effektivt kan imødegå udfordringerne i forbindelse med både lovlig 
og ulovlig immigration; opfordrer i denne forbindelse til gennemførelse af de 
konklusioner, der blev vedtaget for otte år siden på Det Europæiske Råds møde i Tampere 
og bekræftet på Det Europæiske Råds uformelle møde i Lahti, af Haag-programmet og af 
Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2006, hvor det blev slået fast, at det er 
nødvendigt at anvende den globale strategi vedrørende immigration, som blev godkendt i 
2005;

50. minder om, at immigration kan medføre væsentlige fordele, hvis den forvaltes behørigt, i 
solidaritet og i partnerskab med tredjelande, samt at integrationen af immigranter bør 
indgå som et nøgleelement i EU's fremtidige immigrationspolitik; understreger, at EU's 
aktioner, som har til formål at forbedre tredjelandes kapacitet til at forvalte 
migrationsstrømme og deres egne grænser, skal indgå i en effektiv udviklingspolitik, der
tager højde for de særlige økonomiske og sociale forhold og fjerner de reelle årsager til 
lovlig og ulovlig migration, som f.eks. fattigdom og krænkelse af menneskerettighederne, 
i de pågældende lande, og bør omfatte bistand til at øge disse landes kapacitet til at 
forvalte migrationsstrømme og støtte til effektiv udvikling og fælles udvikling; 

51. opfordrer Rådet til at indføre fælles beslutningstagning og afstemning med kvalificeret 
flertal i forbindelse med lovlig migration og integration for at forbedre 
beslutningstagningen og fuldende den udvikling, der indledtes i 2005, da det 
fællesskabsretlige samarbejde blev udvidet til at omfatte ulovlig migration og 
grænsekontrol;

52. henstiller til Rådet og Kommissionen at gøre deres yderste for at få myndighederne i 
oprindelses- og transitlandene til at samarbejde effektivt med EU og dens medlemsstater 
for at forhindre ulovlig immigration og bekæmpe de organisationer, der beskæftiger sig 
med menneskehandel; opfordrer ligeledes Rådet og Kommissionen til at foretage en 
regelmæssig evaluering af, i hvilken udstrækning de pågældende tredjelande samarbejder 
om ulovlig immigration, og fremhæver i denne forbindelse betydningen af mekanismen 
til opfølgning og evaluering af tredjelande med hensyn til bekæmpelse af ulovlig 
immigration, der blev etableret af Rådet i 2003 på foranledning af Det Europæiske Råd 
den 19. og 20. juni 2003 i Thessaloniki;

53. tilskynder til etablering af et retfærdigt og effektivt fælles europæisk asylsystem snarest 
muligt og henstiller indtrængende til Rådet at fjerne eventuelle hindringer herfor;
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54. mener, at indgåelsen af tilbagetagelsesaftaler bør være et af de prioriterede områder i den 
bredere strategi for bekæmpelse af ulovlig immigration; minder om nødvendigheden af at 
få indført klare, gennemsigtige og retfærdige fælles regler vedrørende tilbagesendelse; 
nærer bekymring for, at tilbagetagelsesaftalerne, der er undertegnet på vegne af EU, ikke 
eksplicit udelukker asylansøgere fra aftalernes anvendelsesområde, og at de derfor tillader 
tilbagetagelse af asylansøgere, hvis ansøgninger endnu ikke er blevet realitetsbehandlet, 
eller hvis ansøgninger er blevet afslået eller ikke har kunnet behandles på grund af 
princippet om "sikre tredjelande"; kræver garantier, som sikrer, at "non-refoulement"-
princippet fastholdes;

55. anbefaler forhandlinger med tredjelande om vedtagelse af retningslinjer om 
visumlempelse, hvor dette er muligt og på grundlag af gensidighed - med henblik på at 
udvikle et reelt partnerskab om forvaltning af migration; anmoder Rådet om at opfordre 
medlemsstaterne til at reducere udgifterne til visa for at fremme den demokratiske 
udvikling i ENP-lande og for at undgå, at man af sikkerhedhensyn skaber yderligere 
hindringer for legitime almindelige rejsende;

56. støtter de regionale beskyttelsesprogrammer, som er udviklet af Kommissionen i nært 
samarbejde med FN's højkommissær for flygtninge og de berørte tredjelande, og minder 
om, at det er vigtigt at sikre, at de personer, der har brug for beskyttelse, vil kunne opnå 
beskyttelse hurtigst muligt, uanset hvilket land eller hvilken region de befinder sig i;

o
o     o

57. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet og 
Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


