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FRÅGOR TILL DEN NOMINERADE KOMMISSIONSLEDAMOTEN 

Ylva JOHANSSON 

Nominerad kommissionsledamot för inrikes frågor 

 
 
1. Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet 

Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 
uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska allmänintresset, 
särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar dig? Hur kommer du 
att bidra till att driva kommissionens strategiska agenda? Hur kommer du att 
genomföra jämställdhetsintegrering och integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla 
politikområden inom ditt ansvarsområde? På vilket sätt kan du inför 
Europaparlamentet garantera din personliga oavhängighet, och hur kan du garantera 
att din tidigare, nuvarande eller framtida verksamhet inte på något sätt skulle kunna 
innebära att fullgörandet av dina skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?  

Redan tidigt under min politiska karriär, när Sverige planerade att ansöka om EU-
medlemskap, bytte jag politiskt parti och anslöt mig till den politiska familj som stödde EU-
medlemskap. Jag blev motiverad att ändra politisk inriktning eftersom jag var starkt 
övertygad om att Europa var det rätta valet och den rätta destinationen för mitt land. På grund 
av min övertygelse förde jag aktivt en kampanj till stöd för Sveriges EU-medlemskap under 
folkomröstningskampanjen. Det var en ära att få vara med i den svenska regeringen när 
Sverige blev medlem i EU. Jag har varit en del av den svenska regeringen flera gånger sedan 
dess. 
 
Jag är en övertygad europé och tror starkt på europeisk integration och europeiskt samarbete. 
Sedan Sverige gick med i EU har jag haft en aktiv roll i europeiska projekt med olika 
politiska roller och funktioner. Senast som arbetsmarknadsminister i Sverige tog jag mig an 
en aktiv roll på området sysselsättning och socialpolitik i Europa. Under hela min karriär har 
jag arbetat med utgångspunkt i samarbete och mitt mål är att fortsätta på samma sätt under 
arbetet med kommissionens strategiska agenda. Europeiska unionen är grundad på 
gemensamma värden och jag är övertygad om att gemensamma utmaningar bara kan hanteras 
på grundval av dessa värden, med hjälp av kompromisser och samarbete, vilka är 
hörnstenarna för det europiska sättet att samarbeta.  
 
Som minister är jag stolt över att ha varit med och utformat sysselsättnings-, integrations- och 
migrationspolitiken. Då jag har varit minister har jag deltagit i fem olika regeringar. Alla 
dessa regeringar har varit minoritetsregeringar där ett nära samarbete mellan de politiska 
grupperna var av största vikt och ett gott samarbete med parlamentet stod i centrum. Jag ser 
samarbetet med Europaparlamentet som en förutsättning för framgång, och ser positivt på att 
fortsätta detta samarbete som kommer att vara en viktig del av mitt mandat. Ett gediget 
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samarbete med Europaparlamentet kommer att stärka mitt arbete som kommissionsledamot 
med ansvar för inrikes frågor. 
 
Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla politikområden ligger mig varmt om hjärtat och 
jag har arbetat med detta i många år under hela min karriär. Jag har genomfört 
jämställdhetsintegrering i praktiken och har en gedigen erfarenhet av 
jämställdhetsbudgetering, som är ett viktigt verktyg för att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i alla statliga åtgärder. Alla politiska beslut som påverkar människor 
påverkar per definition både män och kvinnor. Det är viktigt att man avseende alla politiska 
val och budgetval beaktar följderna för både män och kvinnor och utarbetar dem i enlighet 
med detta. För detta syfte är separat statistik för män och kvinnor avseende politiska val ett 
centralt verktyg.  
 
Dessutom fastställs detta i artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt 
vilken unionen ”i all sin verksamhet ska [...] syfta till att undanröja bristande jämställdhet 
mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem”. Det ingår också i 
kommissionens strategiska engagemang för jämställdhet 2016–2019, där det anges att 
främjande av jämställdhet ska säkerställas genom att man tillämpar ett 
jämställdhetsperspektiv i alla aspekter av EU:s insatser. Jag har en omfattande personlig 
erfarenhet i denna fråga på regeringsnivå i en av medlemsstaterna, vilket jag tror skulle vara 
till nytta i min nya roll. 
 
Den tillträdande ordföranden Ursula von der Leyen har placerat jämställdhet högt på sin 
agenda och har åtagit sig att föregå med gott exempel genom att sätta samman ett helt 
jämställt kollegium. Jag kommer att tillämpa samma princip på mitt team.  
 
Jag är också fast besluten att bygga vidare på No-Women-No-panel-initiativet som lanserades 
i februari och se till att de offentliga evenemang som anordnas av kommissionen har jämnt 
könsfördelade paneler. Jag kommer också att ta upp detta när jag diskuterar mitt eget 
deltagande i evenemang och paneler. 
 
En ny strategi för jämställdhet innebär en möjlighet att vidareutveckla konceptet och tillämpa 
jämställdhetsintegrering i all EU-politik. En stärkt tillämpning av jämställdhetsintegrering i 
beslutsfattandet leder till att resurser utnyttjas bättre, gör politiken mer effektiv, stöder en 
hållbar utveckling och skapar rättvisare samhällen. Kommissionen kommer att fortsätta att 
beakta effekterna på jämställdheten när den utarbetar alla sina förslag. Sådana effekter 
kommer att återspeglas i motiveringen till respektive förslag. 
 
Jämställdhetsintegrering tillämpas i budgetprocessen med syftet att säkerställa att 
budgetpolitiken och resursfördelningen samt politikens utformning beaktar behoven hos och 
villkoren för kvinnor och män, flickor och pojkar.  

Jämställdhetsintegrering innebär också att, i all verksamhet som rör mitt ansvarsområde, 
särskilt uppmärksamma hur ett initiativ kan påverka kvinnors roll i ekonomin och i samhället 
i stort. Detta kommer att konkret påverka mitt ansvarsområde på många sätt, t.ex. främjande 
av kvinnliga företrädares roll på brottsbekämpningsområdet eller effekterna av finansiering 
på området för stöd till migranter i förhållande till män och kvinnor.  

När det gäller oberoende vid utövandet av mina uppgifter är det ett värde som är djupt rotat i 
min utbildning, min uppväxt och min sociala och kulturella identitet. Dessutom har jag haft 
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en lång politisk karriär i en politisk kultur som präglas av öppenhet. Jag har varit ledamot av 
det nationella parlamentet och minister i den svenska regeringen sedan 1988, utom under 
några års tid. Under hela min karriär har oberoende och integritet varit grundläggande värden 
för alla de positioner som jag har haft. Jag har för avsikt att fortsätta på samma sätt även i min 
nästa roll. 

Jag tror att jag har rätt kvalifikationer och yrkeserfarenhet för att bidra till det europeiska 
allmänintresset. Jag har för avsikt att samarbeta nära med de andra kommissionärerna och 
vice ordförandena samt bistå kollegiet att på bästa möjliga sätt uppnå Europeiska unionens 
prioriteringar, i enlighet med de politiska riktlinjer som den tillträdande ordföranden har 
fastställt. 

Så snart jag har utnämnts åtar jag mig att fullt ut följa de fördragsfästa skyldigheterna om 
oavhängighet, öppenhet, opartiskhet och tillgänglighet i enlighet med artikel 17.3 i fördraget 
om Europeiska unionen och artikel 245 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.  

Jag kommer att fullt ut respektera fördragets bokstav och anda, särskilt skyldigheten att agera 
i EU:s intresse och utan några instruktioner utifrån. Jag kommer också att följa 
uppförandekoden för Europeiska kommissionens ledamöter och dess bestämmelser om 
intressekonflikter. Min intresseförklaring är fullständig och allmänt tillgänglig, och jag 
kommer att uppdatera den vid behov.  

 

2. Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet  

Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet?  På vilket 
sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 
Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande? Vilka specifika 
åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat samarbete med 
Europaparlamentet och effektiv uppföljning av Europaparlamentets ståndpunkter och 
önskemål om lagstiftningsinitiativ? Är du beredd att förse parlamentet med samma 
uppgifter och handlingar när det gäller planerade initiativ och pågående förfaranden 
som rådet? 

Jag är stolt över att ha medverkat i utformningen av Sveriges sysselsättnings-, integrations- 
och migrationspolitik då jag var minister i den svenska regeringen. Under hösten 2015 
ansvarade jag för att samordna alla statliga åtgärder som gällde hanteringen av migrations- 
och integrationssituationen i Sverige. Min uppgift var att säkerställa att de relevanta 
ministrarna och myndigheterna samarbetade på ett samordnat sätt. Denna specifika erfarenhet 
samt min omfattande erfarenhet i regeringen visar att jag är beredd och redo att ta itu med de 
tuffa utmaningarna i ansvarsområdet för inrikes frågor. 
  
Europeiska unionen verkar på grundval av sina humanitära värden och under de senaste fem 
åren har EU visat prov på detta genom att rädda liv och skydda människor som flyr från krig 
och förföljelse. Unionen har också en viktig roll att spela i världen. Jag är motiverad av att 
arbeta för ett EU där vi tillsammans uppnår den säkerhet och trygghet som människor 
förväntar sig och förtjänar i hela EU.  
  
Jag drivs av att ge människor svar på de frågor som berör dem. EU-medborgarna anser att 
migration och säkerhet är två av de viktigaste utmaningar som Europa står inför. Migration 
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och säkerhet ligger i topp bland prioriteringarna och de kommer att stå i centrum för den 
politik som förs av den blivande kommissionen. Under de senaste åren har den 
mångfasetterade, tvärpolitiska och internationella dimensionen av migration och säkerhet 
visat hur viktigt det är med en starkare samstämmighet och samordning på EU-nivå och 
internationell nivå. Att effektivt hantera migrationen, skydda de yttre gränserna och trygga 
säkerheten kommer fortsatt att vara den viktigaste uppgiften inom ansvarsområdet för inrikes 
frågor och detta kommer att stå i centrum för den politiska uppmärksamheten även i 
fortsättningen. 
 
 
Roll och samarbete med Europaparlamentet och dess utskott 
 
Om jag blir utnämnd till kommissionsledamot, kommer jag att ta det fulla politiska ansvaret 
för verksamheten inom mitt ansvarsområde, vilket fastställs i den uppdragsbeskrivning som 
jag fick av den tillträdande ordföranden den 10 september 2019. Jag fäster stor vikt vid och 
värdesätter kollegialitetsprincipen och kommer att samarbeta fullt ut med de andra 
ledamöterna av kommissionskollegiet vid utarbetandet och genomförandet av nya politiska 
initiativ.  
 
Såsom anges ovan är samarbetet med Europaparlamentet av yttersta vikt för mig. Jag 
kommer att arbeta tillsammans med parlamentet och de relevanta utskotten i alla skeden av 
både den politiska beslutsprocessen och den politiska dialogen. 
 
Ett effektivt interinstitutionellt samarbete är avgörande för att EU:s institutionella system ska 
kunna fungera och för att EU:s beslutssystem ska kunna vara effektivt och legitimt. 
Samarbetet bygger på vissa vägledande principer som jag åtar mig att följa fullt ut. I dem 
ingår öppenhet, ömsesidigt förtroende, effektivitet och regelbundet informationsutbyte. Den 
tillträdande ordföranden von der Leyens politiska riktlinjer och uppdragsbeskrivningarna 
återspeglar till fullo dessa principer och betonar avsikten att stärka den särskilda relationen 
mellan Europaparlamentet och kommissionen. Om jag blir utnämnd till kommissionsledamot 
kommer jag att arbeta för att uppnå detta mål, och jag kommer att fullt ut respektera 
bestämmelserna i ramavtalet från 2010 och det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning från 2016. Jag kommer att hantera mitt samarbete med Europaparlamentet på ett 
öppet, transparent och konstruktivt sätt för att bygga upp en relation med ömsesidigt 
förtroende. 
 
I linje med den tillträdande ordföranden von der Leyens politiska riktlinjer kommer jag att 
ställa mig till förfogande för att delta i plenarsessioner, alla relevanta utskottssammanträden 
och trepartsdiskussioner. Jag kommer att säkerställa att parlamentets utskott är involverade i 
alla viktiga händelser som ingår i mitt ansvarsområde, samtidigt som jag är fullt medveten 
om vikten av att behandla parlamentet och rådet på samma sätt. Detta är inte enbart ett krav i 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet utan också ett krav för alla ledamöter av kommissionen.  
 
Jag åtar mig också att säkerställa att förbindelserna med de avdelningar som ingår i mitt 
ansvarsområde bygger på principerna om lojalitet, förtroende, öppenhet, ett ömsesidigt 



 

5 
 

informationsflöde och ömsesidigt bistånd. Närmare bestämt kommer jag att säkerställa ett 
regelbundet informationsflöde med ordföranden för de relevanta parlamentsutskotten, 
kommunicera direkt med utskottens ledamöter och stå till förfogande för bilaterala möten. 
Jag kommer också att säkerställa att Europaparlamentet informeras regelbundet, särskilt 
innan större händelser och vid viktiga skeden av internationella förhandlingar på de områden 
som ingår i mitt ansvarsområde. 
 
Jag kommer också att se till att svaren på de frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer 
till kommissionen och som ingår i mitt ansvarsområde levereras snabbt och på ett korrekt 
sätt. Jag kommer att infinna mig inför Europaparlamentets plenarförsamling eller utskott när 
jag uppmanas att svara på en fråga eller ge ett specifikt svar. 
 
 
Öppenhet 
I den tillträdande ordförande von der Leyens politiska riktlinjer betonas att för att återupprätta 
medborgarnas förtroende för unionen bör våra institutioner vara öppna och oklanderliga i 
frågor som rör öppenhet och insyn. Jag kommer att samarbeta nära med Europaparlamentet 
och rådet för att uppnå en bättre öppenhet i hela lagstiftningsprocessen. Medborgarna bör 
veta vilka vi, i egenskap av de institutioner som tjänar medborgarna, möter och diskuterar 
med och vilka ståndpunkter vi försvarar under lagstiftningsprocessen. Att stärka det 
interinstitutionella samarbetet genom att främja legitimitet och ansvarsskyldighet kommer att 
stärka EU:s effektivitet och god förvaltning. 
 
Jag åtar mig att till fullo genomföra de övergripande bestämmelserna om öppenhet och 
informationsflödet i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
kommissionen och det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. Jag kommer särskilt 
säkerställa att dessa bestämmelser respekteras under mina strukturerade dialoger och andra 
kontakter med Europaparlamentets utskott.  
 
Dessutom kommer de politiska förslag som ingår i mitt ansvarsområde att baseras på 
grundliga samråd med experter och allmänheten, i enlighet med principerna om bättre 
lagstiftning.   
 
Uppföljning av Europaparlamentets ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ 
Den tillträdande ordföranden Ursula von der Leyen stöder en initiativrätt för 
Europaparlamentet. Ursula von der Leyen har lovat att hennes kommission kommer att följa 
upp de parlamentariska resolutioner som antagits av en majoritet av ledamöterna genom en 
lagstiftningsakt, med full respekt för principerna om proportionalitet, subsidiaritet och bättre 
lagstiftning. Jag ansluter mig fullständigt till detta mål och som en del av den tillträdande 
kommissionens åtagande om ett fördjupat partnerskap med Europaparlamentet kommer jag 
att arbeta nära med parlamentet under debatterna om de resolutioner som antagits enligt 
artikel 225 i EUF-fördraget. Jag åtar mig att samarbeta nära med de relevanta 
parlamentsutskotten och att vara aktiv och närvarande vid utarbetandet av resolutioner enligt 
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artikel 225 i EUF-fördraget. Jag är övertygad om att detta kommer att förbättra dialogen, 
främja förtroendet och upplevelsen av att vi samarbetar för att uppnå ett gemensamt mål.  
 
Kommissionen kommer också att besvara Europaparlamentets resolutioner inom tre månader 
efter att de har antagits, i enlighet med ramavtalet. Kommissionen kommer att säkerställa 
politisk tillsyn över processen.  
 
Tillhandahållande av information och handlingar 
Utöver mitt uttalande ovan om att säkerställa att parlamentsutskotten deltar i alla viktiga 
händelser som ingår i mitt ansvarsområde samtidigt som och på samma villkor som rådet, är 
jag fullt medveten om att tillhandahållande av information och handlingar är en viktig aspekt 
av ett fördjupat partnerskap mellan Europaparlamentet och kommissionen. Jag åtar mig 
därför att fullt ut genomföra de relevanta bestämmelserna i ramavtalet mellan de två 
institutionerna och det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. I Lissabonfördraget 
fastställs lika villkor för Europaparlamentet och rådet som medlagstiftare, och jag kommer att 
säkerställa att detta respekteras när det gäller hur information utbyts inom de områden som 
jag ansvarar för. 
 

Sektorspecifika frågor 
 
 

1. Vilka kommer att vara dina viktigaste prioriteringar inom det ansvarsområde 
som du har tilldelats, och, med tanke på att ditt ansvarområde i stor 
utsträckning överlappar ansvarsområdet för vice ordföranden för skydd av den 
europeiska livsstilen, kan du precisera vilka områden som du kommer att ha 
ansvar för och vilka områden som vice ordföranden kommer att ha ansvar för? 
Åtar du dig att på begäran och minst två gånger per år infinna dig i LIBE-
utskottet? 

 
Den tillträdande ordföranden har klargjort i sina politiska riktlinjer att vi behöver en nystart 
för migration och asyl, genom en ny migrations- och asylpakt.  
 
Min strategi kommer att vara att lyssna uppmärksamt på olika uppfattningar och hjälpa till att 
finna en gemensam grund, på grundval av våra gemensamma värden och vårt humanitära 
ansvar. Baserat på det arbete och de resultat som hittills har uppnåtts kommer jag att beakta 
samtliga inslag i migrations- och asylpolitiken. Det förblir av yttersta vikt att vi tillämpar en 
övergripande strategi när det gäller kampen mot irreguljär migration, stärkandet av de yttre 
gränserna, återvändandepolitiken, utvecklingen av lagliga vägar, integrationen av migranter 
och samarbetet med våra partner utanför EU. På alla dessa områden kommer våra humanitära 
förpliktelser att utgöra min yttersta prioritering. Jag kommer att se till att den nya migrations- 
och asylpakten väger jämnt mellan ansvar och solidaritet, och lägger fram pragmatiska och 
realistiska lösningar. Vi kan endast nå framsteg om vi tar hänsyn till både 
Europaparlamentets och rådets ståndpunkter. För att finna en gemensam grund krävs en nära 
dialog.  
 
En annan viktig prioritering för mig är att avhjälpa bristerna i vårt tillvägagångssätt vad gäller 
EU:s inre säkerhet och säkerställa att unionen kan hantera de nya hot som vi ställs inför. Jag 
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kommer att ha siktet inställt på att ytterligare förbättra samarbetet och informationsutbytet 
mellan brottsbekämpande myndigheter för att fortsätta bygga en effektiv säkerhetsunion. 
Säkerhetsunionen går utöver begreppet samarbete på nationell nivå, i riktning mot en 
samarbetsmetod för att skydda unionens kollektiva säkerhet. Den syftar till att minimera 
handlingsutrymmet för fientliga aktörer och att utveckla motståndskraften mot attacker när 
det gäller hur EU och medlemsstaterna reagerar när det krävs. För att uppnå dessa mål 
kommer jag först och främst att säkerställa att särskilt befintlig lagstiftning genomförs, och 
framför allt den nya lagstiftning som man nyligen enades om på området interoperabilitet och 
terrorismbekämpning. Kampen mot terrorism och våldsam extremism, organiserad 
brottslighet, sexuella övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande av barn samt it-brottslighet 
kommer fortsatt att vara centrala områden. Jag kommer särskilt att titta närmare på hur vi kan 
trappa upp våra insatser för att beröva terrorister deras medel och handlingsutrymme för att 
planera, finansiera och genomföra attacker.  
 
Genom detta arbete kommer jag att utforska hur vi kan förbättra arrangemangen i vårt 
brottsbekämpande samarbete och säkerställa nödvändiga tekniska innovationer så att vi kan 
hantera nya och framväxande hot. Den digitala eran som vi lever i medför samtidigt nya 
utmaningar och nya möjligheter. Ett viktigt inslag i detta är att utarbeta en balanserad rättslig 
ram i förslaget om förebyggande av spridning av terrorisminnehåll online. Jag kommer också 
att arbeta för att säkerställa att vår lagstiftning tillämpas på samma sätt online och offline, och 
att vi kan utkräva straffrättsligt ansvar av dem som bryter mot lagen, även när de gömmer sig 
bakom den anonymitet som möjliggörs av den moderna tekniken. Detta omfattar även 
ytterligare insatser för att förebygga radikalisering offline och online. Trots alla samhälleliga 
fördelar har den digitala världen också skapat ett utrymme där brottslingar till synes kan 
agera ostraffat. Detta är oacceptabelt. Vi måste utrusta de brottsbekämpande myndigheterna 
för den digitala världen.  
 
Ett direkt resultat av migrations- och säkerhetsutmaningarna under senare år är att 
Schengenområdet har ifrågasatts. En huvudprioritering är en snabb återgång till ett fullt 
fungerande Schengenområde med fri rörlighet, utan inre gränskontroller. Detta kräver först 
att vi fokuserar på att genomföra de nuvarande Schengenreglerna, även med sikte på att 
förbereda en utvidgning av Schengenområdet, och därefter att vi tittar närmare på hur de 
nuvarande Schengenreglerna kan förbättras. En reform av vårt asylsystem och av 
återvändandepolitiken, liksom en fullständigt effektiv förvaltning av de yttre gränserna, 
inbegripet skärpta insatser mot smuggling, kommer att ytterligare bidra till att återställa 
förtroendet för Schengenområdet. Ett huvudinslag i detta avseende är påskyndandet av ett 
snabbt genomförande av och fullständig verksamhet för den förstärkta Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån, som spelar en central roll för stärkta och effektivt förvaltade yttre 
gränser, i enlighet med de politiska riktlinjerna.  
 
Jag kommer att samarbeta nära med vice ordföranden med ansvar för skyddet av den 
europeiska livsstilen för att föra fram arbetet med dessa centrala prioriteringar. Den 
tillträdande ordföranden har gjort klart att de vice ordförandena och kommissionens 
ledamöter har olika roller. Som fastställs i huvudprinciperna för den tillträdande 
kommissionsordförandens arbetsmetoder kommer generaldirektoratet för migration och 
inrikes frågor att rapportera direkt till mig. Vice ordföranden kommer att tillhandahålla 
vägledning och samordning för mitt ansvarsområde liksom för flera andra ansvarsområden, 
med stöd av generalsekretariatet. Han kommer att vara ordförande för en 
kommissionärsgrupp som samlar flera ledamöter av kommissionen och olika delar från 
kommissionens avdelningar för att utforma sammanhängande strategier och leverera resultat. 
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En sådan övergripande och samlad förvaltningsstrategi kommer att vara av yttersta vikt för 
att nå framgång inom de politikområden som nämns ovan, och jag kommer att aktivt bidra till 
detta mål. 
 
Tillsammans med de andra kommissionärerna kommer jag att bidra till att stärka det särskilda 
partnerskapet mellan kommissionen och Europaparlamentet. En gedigen relation med 
Europaparlamentet är något som jag särskilt värdesätter, och jag kommer att säkerställa att 
detta gäller för inrikes frågor. Jag kommer att regelbundet infinna mig i utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, och minst två gånger om 
året. Jag kommer att delta i de interinstitutionella diskussionerna om lagstiftningsförslag, och 
träffa utskottet varje gång som det anses nödvändigt att jag närvarar. Ett aktivt samarbete 
med ledamöterna i detta parlament, särskilt med ledamöterna i detta utskott, kommer att vara 
av största vikt för att genomdriva våra huvudprioriteringar på detta område.  
 
 

2. Hur avser du att använda kommissionens befogenheter för att säkerställa att 
EU:s befintliga lagstiftningsinstrument på asylområdet införlivas och genomförs 
fullt ut?Kommer du att behålla de förslag avseende det gemensamma europeiska 
asylsystemet som lades fram 2016? Hur kommer du att säkerställa att dessa 
initiativ leder till en hållbar lösning grundad på solidaritet och en rättvis 
ansvarsfördelning, i enlighet med parlamentets ståndpunkt om den omarbetade 
Dublinförordningen och med vad som fastställs i artikel 80 i EUF-fördraget? 
Kommer du att förespråka att man tillämpar EUF-fördraget och omröstning 
med kvalificerad majoritet i rådet för antagandet av förslagen till reform av det 
gemensamma europeiska asylsystemet? Hur kommer du att övervaka och 
bedöma effekterna av formellt, informellt och ekonomiskt samarbete med 
tredjeländer om asylsökandes och migranters grundläggande rättigheter, och 
hur kommer du att uppdatera parlamentet om dessa bedömningar? Vilka 
åtgärder kommer du att föreslå för att säkerställa att ensamkommande och icke 
ensamkommande barns bästa kommer i främsta rummet i alla åtgärder som rör 
dem och att de får det skydd och stöd som är i linje med konventionen om 
barnets rättigheter? 

 
Som fördragens väktare har kommissionen en huvudroll att spela för att säkerställa att EU:s 
befintliga lagstiftningsinstrument på asylområdet införlivas och genomförs. 
Överträdelseförfaranden utgör ett verktyg för att se till att våra politiska mål uppfylls och jag 
kommer inte att tveka att utnyttja dessa befogenheter när medlemsstaternas lagar och praxis 
inte är förenliga med EU-rätten. På asylområdet kommer jag att fortsätta att eftersträva både 
verkställighet och lagstiftningsreformer för att uppnå ett övergripande, fungerande och 
verkligt gemensamt asylsystem som säkerställer ett starkt skydd för dem som behöver det, 
förhindrar sekundära förflyttningar och ger resultat i fråga om återvändande av de som inte 
har rätt att stanna i Europeiska unionen. Samtidigt kommer jag att fortsätta att upprätthålla en 
nära dialog med medlemsstaterna och erbjuda konkret operativt och ekonomiskt stöd för att 
hjälpa dem att ta itu med deras utmaningar och likaså att säkerställa efterlevnaden av EU:s 
lagar.  
 
Vad gäller asylreformen lovordar jag Europaparlamentet för att snabbt ha fastställt sin första 
ståndpunkt för flertalet av de komplexa instrument som ingår i reformen. För att gå vidare 
måste vi nystarta och bredda debatten, på grundval av det arbete som hittills utförts. Före 
lanseringen av den nya migrations- och asylpakten kommer jag att säkerställa en nära dialog 



 

9 
 

med Europaparlamentet och rådet för att nå en gemensam grund som en balanserad 
kompromiss kan bygga på. Vi vet att det finns många kontroversiella aspekter som måste 
behandlas, men vi bör också vara tydliga med att en lösning är av yttersta vikt för ett hållbart 
migrations- och asylsystem. Det är också viktigt att den nya pakten antar en helhetssyn som 
sätter asylpolitiken i samband med alla övriga åtgärder på detta område: sammankopplingen 
mellan åtgärderna och utmaningens omfattning betyder att vi inte får utelämna någon aspekt.  
 
Utifrån denna nya strategi kommer de befintliga förslag som lagts fram att bedömas på nytt 
och kan komma att omprövas, samtidigt som man erkänner att stora framsteg uppnåddes i 
många ärenden. Jag avser särskilt att fokusera på att identifiera alla former av solidaritet för 
att se till att alla medlemsstater lämnar meningsfulla bidrag för att säkerställa stöd till de 
länder som är mest pressade. Att hitta hållbara lösningar grundade på solidaritet och en rättvis 
ansvarsfördelning, vilket är aspekter som inspirerade parlamentets ståndpunkt om den 
omarbetade Dublinförordningen, är viktiga faktorer som fortsatt kommer att vägleda mitt 
arbete.  
 
Mitt mål i arbetet med asylreformen är att överbrygga motsättningar och finna en gemensam 
grund, på grundval av våra gemensamma värden och vårt humanitära ansvar. För att en 
lösning ska vara hållbar och säkrad för framtiden bör vi sikta på att nå bredast möjliga 
samsyn om de svåra frågor som ligger på bordet. 
 
I nära samarbete med vice ordföranden med ansvar för skyddet av den europeiska livsstilen, 
den höga representanten/vice ordföranden och de andra kommissionsledamöterna, kommer 
jag att fortsätta bygga partnerskap med tredjeländer om en rad aspekter av 
migrationspolitiken på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt. Respekten för de grundläggande 
rättigheterna är i detta avseende lika viktig som i andra aspekter av migrations- och 
asylpolitiken. Att säkerställa respekt för principen om ”non-refoulement” under alla 
omständigheter, garantera ett korrekt rättsförfarande och tillgång till effektiva rättsmedel är 
principer som är djupt rotade i vårt politiska och rättsliga system. Ett starkt skydd för de 
grundläggande rättigheterna kommer att vara ett huvudinslag i allt formellt, operativt och 
ekonomiskt samarbete med tredjeländer. Vi kommer att utreda hur vi bäst kan övervaka och 
bedöma efterlevnaden som en del av den nya migrations- och asylpakten, och jag åtar mig att 
regelbundet informera parlamentet om våra framsteg. Tillsammans med den höga 
representanten/vice ordföranden och andra kollegor kommer jag att stödja mig på det arbete 
och de analyser som görs av EU:s delegationer och de europeiska sambandsmännen för 
migration, våra ögon och öron på fältet. De europeiska sambandsmän för migration som 
utplaceras av EU men också av medlemsstaterna, i ursprungs-, transit- och destinationsländer, 
kommer fortsatt att spela en avgörande roll för det operativa genomförandet av den 
övergripande strategin för att mobilisera EU-åtgärder och resurser i vårt externa arbete med 
migrationshantering. 
 
Barnets bästa kommer att vara en grundpelare i varje nytt initiativ på detta område, och jag 
kommer att fortsätta att stärka reglerna för skydd av barns rättigheter, särskilt 
ensamkommande barn, med full respekt för konventionen om barnets rättigheter. 
Kommissionen har och kommer att fortsätta att mycket nära övervaka tillämpningen av 
rättsligt skydd för migrerande barn, inbegripet skyldigheten att alltid beakta deras bästa. 
 
 

3. Inom ramen för ett helhetsgrepp på migration, vilka lösningar ser du framför 
dig för sök- och räddningsinsatser i Medelhavet och i öknarna i syfte att 
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förhindra att migranter dör längs migrationsrutterna till Europa? Vilken roll 
bedömer du att lagliga vägar, såsom vidarebosättning, humanitär visering och 
arbetskraftsmigration, spelar i detta avseende? Vad är din utvärdering av den 
libyska gräns- och kustbevakningens roll vid sök- och räddningsinsatser i 
Medelhavet mot bakgrund av rapporterade människorättskränkningar och 
påvisade kopplingar till människohandlare i Libyen? När det gäller att rädda liv 
i Medelhavet, skulle du kunna tänka dig att stödja initiativet från medlemsstater 
såsom Frankrike och Tyskland till tillfälliga arrangemang för landsättning av 
människor som räddas i Medelhavet i syfte att ersätta de tillfälliga lösningar som 
används i dag? Hur kommer du att säkerställa att humanitär hjälp inte 
kriminaliseras i enlighet med direktivet om definition av hjälp till olaglig inresa, 
transitering och vistelse? Vilka är dina prioriterade åtgärder, dels för att 
bekämpa människohandlare och människosmugglare genom att man krossar 
deras affärsmodeller och stänger ner deras handlingsutrymme både i och 
utanför Europeiska unionen, dels för att ge offren för människohandel det skydd 
och stöd de behöver? 

 
Som den tillträdande ordföranden betonade i sina politiska riktlinjer har det varit och kommer 
alltid att vara kommissionens prioritering att rädda liv. Det är vår moraliska plikt och rättsliga 
skyldighet att rädda liv till havs och ge skydd till dem som flyr förföljelse och allvarlig skada, 
inbegripet till följd av krig och konflikter. Den nya migrations- och asylpakten kommer att 
stödja detta tvingande behov på olika sätt, inbegripet genom att öppna och bredda säkra och 
lagliga vägar, och säkerställa en tillförlitlig och hållbar strategi för sök- och räddningsinsatser 
, samt bekämpa smuggling av migranter. Arbetet med alla dessa tre mål kommer att vara en 
huvudprioritering. 
 
Europa har ett ansvar att stödja samhällen utanför EU som tar emot flyktingar, tillhandahålla 
flyktingar  grundläggande humanitär hjälp och hjälpa dem att leva ett värdigt liv. Europa bör 
dessutom fortsatt vara en trygg plats för dem som behöver det. Utöver att lägga i en högre 
växel för en reform av vårt asylsystem och i enlighet med de politiska riktlinjerna, vill jag 
bygga lagliga och säkra vägar till Europeiska unionen. Vidarebosättningen har varit 
framgångsrik och EU är världsledande i insatserna för vidarebosättning. Men fler insatser 
behövs med tanke på ökande globala behov. Jag kommer därför att arbeta vidare med 
medlemsstaterna för att säkerställa att insatserna för vidarebosättning utökas. Dessutom 
kommer jag att studera vilka vägar som finns för att stödja inrättandet av humanitära 
korridorer för att nå människor i behov av akut hjälp. 
  
Jag anser att en fungerande migrationspolitik för EU bör baseras på en övergripande strategi i 
vilken ett av våra verktyg för att bekämpa irreguljär migration är att underlätta en väl 
förvaltad och välordnad laglig migration. Vi ställs inför ett ökat behov av laglig migration till 
våra arbetsmarknader för att kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga och för att kunna 
hantera de långsiktiga demografiska utmaningarna. Samarbete på området laglig migration 
kan också ge tredjeländer incitament till ett bättre samarbete med EU, till exempel vad gäller 
återtagande. 
 
Jag kommer att fortsätta arbetet för en ny, mer hållbar, tillförlitlig och permanent strategi för 
sök- och räddningsinsatser, som kommer att ingå i den nya migrations- och asylpakten. Sök- 
och räddningsinsatser regleras huvudsakligen av internationell rätt, vilket nationella 
myndigheter måste respektera, medan kommissionen inte har behörighet i sig att samordna 
sök- och räddningsinsatser eller ange platser för landsättning. De senaste månadernas 
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erfarenheter har dock lyft fram att kommissionen har en viktig roll på detta område med att 
stödja och samordna åtgärder vad gäller omplacering och fördelning av människor ombord 
efter landsättning, på begäran av medlemsstaterna. Trots att hållbara lösningar endast kan 
åstadkommas genom en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet, är jag beredd 
att överväga en roll för tillfälliga arrangemang mellan medlemsstater för att tillhandahålla 
omedelbara och operativa insatser för de akuta behoven hos människor ombord och för de 
medlemsstater som står under störst tryck. 
 
Icke statliga organisationer har också ofta spelat en mycket viktig roll för att rädda liv på 
Medelhavet. Vi bör erkänna deras bidrag. Jag anser att det är självklart att ingen som ger 
verkligt humanitärt bistånd till migranter i nöd bör utsättas för sanktioner till följd av detta. 
EU-rätten kriminaliserar inte humanitärt bistånd till migranter. Den ger tvärtom 
medlemsstaterna möjligheten att uttryckligen utesluta det genom att använda undantaget för 
humanitärt bistånd i direktivet om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och 
vistelse. Jag är däremot medveten om att problem har uppstått vad gäller genomförandet och 
att Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att utfärda riktlinjer om denna 
humanitära undantagsbestämmelse. Under min mandatperiod kommer jag därför att närmare 
studera denna fråga och arbeta med Europaparlamentet, det civila samhället och alla berörda 
parter för att finna det rätta tillvägagångssättet, beakta era synpunkter och erfarenheter vad 
gäller genomförandet av befintliga regler.  
 
Jag avser dessutom att ytterligare utveckla arbetet med åtgärdsplanen mot smuggling. Vi 
måste fortsätta att driva på för att krossa smugglarnas och människohandlarnas grymma 
affärsmetoder. Detta innebär också ett starkare samarbete med ursprungs-, transit- eller 
destinationsländer.  
 
Vad gäller Europas insatser i Libyen: jag tror inte att vi kan ställa oss vid sidan om. Initiativet 
med Afrikanska unionen och Förenta nationerna har som tydligt mål att stödja och bistå 
migranter och flyktingar i Libyen. Det är den libyska kustbevakningen som ansvarar för 
Libyens territorialvatten, och det är avgörande att den gör sitt jobb på rätt sätt. EU:s stöd 
genom fortbildning bidrar till bättre standarder för att upptäcka och avveckla 
smugglingsverksamhet och effektivt förebygga dödsfall i libyska vatten. Prioriteringen med 
denna fortbildning är att rädda liv till havs och en väsentlig del av det har ägnats åt mänskliga 
rättigheter, särskilt kvinnors rättigheter, och värdig behandling av migranter och flyktingar, i 
nära partnerskap med IOM och UNHCR. Jag är medveten om att utmaningar för de 
mänskliga rättigheterna i samband med den libyska kustbevakningens insatser är fortsatt ett 
problem. Därför har särskild övervakning inrättats genom Insatsen Sophia. Respekten för 
grundläggande rättigheter är av yttersta vikt och jag kommer att arbeta för att säkerställa att 
detta är en del av alla våra åtgärder. Jag ser det också som en prioritering att stärka 
samarbetet med de länder som gränsar till Libyen för att ta itu med de smugglingsnätverk 
som har utsatt människor för exploatering och lidande. Den gemensamma utredningsgruppen 
i Niger har avvecklat dussintals nätverk vilket har lett till att hundratals smugglare och 
människohandlare har gripits. Vi bör undersöka hur vi kan utveckla detta arbete. 
	
Situationen och förhållandena för migranter som hålls i förvar i Libyen är oacceptabla. Jag 
kommer att fortsätta att uppmana Libyens myndigheter att tömma och stänga förvarsenheter i 
nära samarbete med Afrikanska unionen och Förenta nationerna. Samtidigt bör vi finna vägar 
för att hjälpa de mest utsatta att lämna Libyen, i samarbete med UNHCR för initiativ som 
nödförflyttningsmekanismen för att tillhandahålla en humanitär korridor för att tillgodose 
akuta behov. Detta vilar i stor utsträckning på att medlemsstaterna utökar vidarebosättningen 
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och vi bör fortsätta att använda alla medel som står till buds, både ekonomiska eller andra 
medel, för att uppmuntra detta. 
 
Många grupper som utför smuggling av migranter är också involverade i människohandel. 
Denna förödande form av organiserad brottslighet är en djupt allvarlig kränkning av 
mänskliga rättigheter som drivs av enorma vinster. Det måste vara en väsentlig del av vårt 
arbete med partner utanför EU. Men vi får inte glömma att detta är ett brott som har en 
drivkraft inom Europa. Runt hälften av alla förmodade och identifierade offer är faktiskt EU-
medborgare och 22 % utsätts för människohandel i sin egen medlemsstat. Detta är en 
kärnfråga där säkerhetsunionen måste vara så effektiv som möjligt. Vi måste arbeta hårdare 
för att se till att dessa nätverk bryts ned och att det gränsöverskridande samarbetet täpper till 
alla möjliga kryphål och avbryter handelskedjan för alla gärningsmän, människohandlare, 
profitörer, exploatörer, användare och utnyttjare.  
 
 

4. Under 2015 infördes i flera medlemsstater och upprätthålls sen dess 
gränskontroller vid de inre gränserna inom Schengenområdet.Med tanke på 
vikten av att bevara Schengenområdet både för EU-medborgarnas frihet och för 
deras säkerhet, hur avser du att åtgärda den nuvarande situationen och 
säkerställa återgången till fullständigt avskaffade kontroller vid alla inre 
gränser? Vilka åtgärder kommer du att vidta för att säkerställa att de regler 
som begränsar kontrollerna vid de inre gränserna respekteras fullt ut av alla 
medlemsstater? Kommer du att åta dig att inleda överträdelseförfaranden mot 
de medlemsstater – hur mäktiga de än må vara – som inte respekterar dessa 
regler? Kommer du att behålla, revidera eller dra tillbaka den tidigare 
kommissionens förslag om översyn av reglerna i kodexen om Schengengränserna 
när det gäller tillfälliga kontroller vid de inre gränserna? 
 

Schengenområdet för fri rörlighet är ett av den europeiska integrationens största och mest 
påtagliga resultat, som förändrat EU-medborgarnas liv. Schengenområdet ifrågasattes som ett 
direkt resultat av de senaste årens utmaningar, framför allt det höga antalet sekundära 
förflyttningar. En huvudprioritering är en återgång till ett fullt fungerande Schengenområde 
utan inre gränskontroller. De tillfälliga kontrollerna vid de inre gränserna, som fortfarande 
tillämpas av vissa Schengenstater, är en påminnelse om behovet av att ytterligare stärka ett 
effektivt Schengenområde och återupprätta förtroendet.  
 
Tilliten till vår kollektiva förmåga att hantera asylansökningar, skydda de yttre gränserna och 
förhindra sekundära förflyttningar och att samarbeta effektivt för att mildra säkerhetsriskerna 
är grundpelarna för ett väl fungerande Schengenområde. Av dessa skäl kommer strategin för 
att återgå till ett fullt fungerande Schengenområde att vara ett viktigt inslag i den nya 
migrations- och asylpakten.  
 
Jag kommer att undersöka både lagstiftningsmedel och icke-lagstiftningsmedel för att stärka 
Schengen. Jag kommer att studera hur kommissionens rekommendationer från 2017 för att 
ersätta de inre gränskontrollerna med proportionerliga poliskontroller och samarbete kan 
utgöra en grund. Jag kommer att fokusera på att säkerställa genomförandet av de nuvarande 
Schengenreglerna, inbegripet för att bereda vägen för en ytterligare utvidgning av 
Schengenområdet, och undersöka hur de kan fungera bättre. En del av detta kommer att vara 
en ny bedömning av den föreslagna ändringen av kodexen om Schengengränserna. Mitt mål 
är att ge medlemsstaterna tydligare besked om vilka åtgärder de kan vidta utan att återinföra 
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inre gränskontroller. Jag kommer att arbeta med alla berörda medlemsstater för att söka 
lösningar som tillåter att de nuvarande kontrollerna vid de inre gränserna avskaffas. 
Återinförandet av kontroller vid de inre gränserna bör vara den sista utvägen, som tillåts 
endast om det är strängt nödvändigt för att ta itu med ett hot mot den allmänna ordningen 
eller den inre säkerheten.  
 
Parallellt med detta, för att stärka de yttre gränserna, är en av mina främsta prioriteringar att 
snabbt genomföra och fullt ut genomföra den nyligen överenskomna förordningen om en 
europeisk gräns- och kustbevakning, och särskilt att påskynda inrättandet av den permanenta 
kåren. Det finns också en stark koppling med moderniseringen av vårt asylsystem. En annan 
nyckelkomponent för att säkra Schengenområdet är att stärka EU:s gemensamma 
viseringspolitik. Den reviderade viseringskodexen kommer att genomföras tidigt nästa år, 
men jag ser ett större utrymme för att modernisera hanteringen av viseringsförfaranden för att 
åstadkomma ett modernt, användarvänligt och säkert sätt att hantera tredjelandsmedborgares 
resor till Schengenområdet. Jag kommer även att fortsatt samarbeta med viktiga partnerländer 
på området viseringspolitik, däribland vad gäller fullständig ömsesidighet avseende 
viseringsfritt resande. 
 
Slutligen kommer genomförandet av den nyligen överenskomna interoperabiliteten mellan 
EU:s informationssystem liksom utvecklingen av de nya informationssystemen för gränser 
(in- och utresesystemet och Etias) att bidra till mer effektiva kontroller av de yttre gränserna. 
Detta är något som jag avser att övervaka mycket noga. Framstegen på detta område kommer 
att göra det möjligt att skapa ett starkt och motståndskraftigt Schengenområde. 
 
Som fördragens väktare har kommissionen en huvudroll för att säkerställa att det befintliga 
Schengenregelverket införlivas och genomförs fullt ut. Jag kommer att utnyttja dessa 
befogenheter vad gäller Schengens funktionssätt. Detta omfattar kommissionens 
befogenheter att bedöma om eventuella framtida förlängningar av gränskontroller är 
nödvändiga och proportionerliga. Jag kommer vidare att fullt ut utnyttja de övriga 
mekanismer som syftar till att säkerställa efterlevnaden av Schengenregelverket, bland annat 
utvärderingsmekanismen för Schengen, en mekanism som bygger på förtroende mellan 
medlemsstaterna och som tjänar till att förbättra genomförandet av EU-rätten. 
 
 

5. Som nominerad kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor, vilka är 
dina prioriteringar inom ditt ansvarsområde när det gäller den inre säkerheten? 
Hur kommer du att bedöma den nuvarande lagstiftningssituationen? Håller du 
med om att det först och främst krävs att man fullt ut tillämpar befintliga 
instrument och befintlig lagstiftning och identifierar eventuella luckor för att 
man ska kunna garantera den inre säkerheten? Hur kommer du att säkerställa 
att alla säkerhetsåtgärder som du föreslår fullt ut respekterar de grundläggande 
rättigheterna och principerna om nödvändighet och proportionalitet, även under 
och efter det nationella genomförandet? Planerar du att se över och utvidga 
Europols mandat och i så fall i vilken utsträckning? Planerar du att lägga fram 
förslag till specifik lagstiftning för att stärka offrens rättigheter?  
 
Utöver de vanliga framträdandena inför LIBE-utskottet, åtar du dig att två 
gånger om året (halvårsvis) hålla en säkerhetsdialog med LIBE-utskottet för att 
bedöma genomförandet på området för inre säkerhet, identifiera luckor och 
möjliga lösningar för att täppa till dessa luckor? 
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Samhället förändras snabbt och följaktligen även våra säkerhetsutmaningar. Därför måste vi 
fortsätta att vidareutveckla vår politik och våra verktyg för att bekämpa brottslighet och 
terrorism så att våra insatser uppväger dessa hot, också genom att bygga på kopplingar och 
hitta synergier mellan olika politikområden. Respekten för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna kommer att vara integrerade i mitt arbete.  
 
I syfte att bygga en effektiv säkerhetsunion på de grundvalar som utarbetats de senaste fem 
åren, kommer jag att samarbeta nära med vice ordföranden med ansvar för skyddet av den 
europeiska livsstilen. Jag kommer i synnerhet att fortsätta arbetet med att fullt ut införliva och 
genomföra befintlig lagstiftning. Jag avser att använda alla medel som står till buds, 
inbegripet överträdelseförfaranden om det är nödvändigt, för att säkerställa en korrekt 
tillämpning av unionsrätten på säkerhetsområdet. Att de nyligen överenskomna 
förordningarna om interoperabilitet mellan EU:s informationssystem genomförs fullständigt 
och i tid har högsta prioritet och jag kommer att övervaka detta noggrant. Jag kommer 
dessutom att främja ett nära samarbete mellan EU:s byråer för rättsliga och inrikes frågor. 
 
Jag kommer samtidigt att arbeta för att täppa till de kryphål som kvarstår i vår 
säkerhetspolitik. En viktig prioritering är att säkra en snabb överenskommelse om förslaget 
till förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online. 
Brottsbekämpningen bör inte misslyckas därför att digitala spår av brottslighet inte finns 
tillgängliga. Vi måste ta itu med denna utmaning och se till att vår straffrättsliga lagstiftning 
också genomförs på nätet.  
 
En integrerad och övergripande strategi i förhållande till säkerhet är nödvändig med tanke på 
hotens komplexa, gränsöverskridande och ständigt föränderliga karaktär, även i cyberrymden. 
Vi måste garantera ett bättre samarbete och ett bättre informationsutbyte mellan olika 
grupper, även mellan privat och offentlig sektor, samt ta hänsyn till de inre och yttre 
dimensionerna sammantaget. Vi måste fortsätta att investera i innovation och forskning för 
att tillhandahålla polisen de verktyg som krävs för att möta dagens utmaningar och hålla 
jämna steg med den snabba tekniska utvecklingen. Vi måste förbättra det gränsöverskridande 
samarbetet för att avhjälpa bristerna i kampen mot den grova brottsligheten och terrorismen i 
Europa. Jag har för avsikt att säkerställa att medlemsstaterna har tillräcklig kapacitet och 
tillräckliga kunskaper för att effektivt hantera de nya säkerhetshoten från kriminella som 
använder sig av ny teknik, till exempel artificiell intelligens och 5G-nät.  
 
Brottsbekämpningens befogenheter är begränsade till de nationella territorierna, medan den 
grova brottsligheten och terrorismen blir alltmer gränsöverskridande. Strukturen för 
samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna måste vara i stånd att undanröja döda 
vinklar och hantera nya och framväxande hot. Ett förbättrat gränsöverskridande samarbete 
mellan de brottsbekämpande myndigheterna bör säkerställa att den information som krävs för 
att utreda organiserad brottslighet och terrorism finns tillgänglig. Jag vill också titta särskilt 
på gränsöverskridande områden med höga risker, såsom den organiserade brottsligheten. 
 
Europol fyller en viktig funktion i kampen mot grov brottslighet och terrorism. Under min 
mandatperiod kommer Europolförordningen att utvärderas. Beroende på utvärderingens 
resultat kan det bli nödvändigt att uppdatera förordningen.  
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Insatserna för att förebygga, skydda mot och lagföra terrorism måste påskyndas. Det krävs 
mer arbete för att minska terroristers utrymme att verka och för att begränsa deras tillgång till 
sprängmedel, vapen och finansiering. Samtidigt måste vi stärka motståndskraften för vår 
kritiska infrastruktur och förbättra skyddet. Vår strategi för säkerhet och skydd måste vara 
lika obevekligt online som offline. Jag kommer därför att fortsätta insatserna för att förhindra 
och avlägsna terrorisminnehåll på nätet. EU:s internetforum kommer att fortsätta att vara ett 
viktigt forum för att sammanföra internetplattformar och myndigheter i bekämpningen av 
hatpropaganda och terrorisminnehåll på nätet. Detta kommer att vara ett viktigt inslag i den 
fortsatta kampen mot radikalisering, våldsam extremism och terrorism. 
 
Vi har redan en uppsättning bindande regler som tillgodoser grundläggande rättigheter till 
skydd, stöd och, i vissa fall, kompensation för brottsoffer i hela unionen, men varje offer är 
unikt. Terrorismens offer har andra behov än offer för människohandel, vilket betonas i 
rekommendationerna och resultaten från Europaparlamentets särskilda utskott för terrorism. 
Därför har kommissionen och Europaparlamentet samarbetat nära kring regler för särskilda 
kategorier av offer, till exempel barn som utsatts för sexuellt utnyttjande, offer för 
människohandel, offer för terrorism och personer som fallit offer för bedrägeri genom andra 
betalningsmedel än kontanter. Det är av yttersta vikt att dessa regler införlivas korrekt och 
tillämpas i alla EU-medlemsstater. Jag kommer att samarbeta nära med mina 
kommissionärskollegor för rättsliga frågor och för jämlikhet för att fastställa huruvida det 
finns brister i den nuvarande lagstiftningen och om vi behöver ytterligare regler för offer.  
  
Jag anser att säkerhet och respekt för de grundläggande rättigheterna utgör samstämmiga och 
kompletterande politiska mål. Allmänhetens stöd för säkerhetspolitiken vilar på att denna 
respekterar de grundläggande rättigheterna. Samtidigt är det mycket viktigt att se till att det 
inte finns några döda vinklar när det gäller medborgarnas säkerhet. Vi måste förena 
effektivitet och en kontinuerlig vaksamhet i förhållande till de grundläggande rättigheterna 
samt till nödvändighet och proportionalitet. Med utgångspunkt i den senaste tidens exempel, 
såsom den nya lagstiftningen om interoperabilitet mellan EU:s informationssystem, kommer 
jag att se till att de grundläggande rättigheterna, inbegripet rätten till skydd av 
personuppgifter, införlivas i utformningen av all ny lagstiftning, och därefter nära övervaka 
det faktiska genomförandet i medlemsstaterna, med hjälp av samtliga befogenheter som vi 
förfogar över.  
 
I linje med målet att stärka kommissionens särskilda partnerskap med Europaparlamentet 
kommer jag att regelbundet infinna mig i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor, inbegripet under de regelbundna säkerhetsdialogerna. 
Europaparlamentet och i synnerhet detta utskott har spelat en viktig roll för att bygga 
säkerhetsunionen. Jag avser att aktivt samarbeta med ledamöterna i detta parlament, och 
särskilt med detta utskott, för att driva framåt våra huvudprioriteringar på detta område.  
 


