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Förslag till skriftliga frågor från PPE 
 
1. När det gäller migration kommer kommissionen att behöva intensifiera sitt arbete 

för att uppnå mer och bättre samarbete med tredjeländer.  Skulle du, som 
nominerad kommissionsledamot, kunna förklara för oss hur du tänker förbättra 
samarbetet med ursprungs- och transitländer utanför EU och vilka konkreta 
åtgärder du planerar att vidta för att uppnå detta? Vilken roll bör Amif för 
perioden 2021–2027 spela för att stödja dina planer?  
 

Mitt mål är att få till stånd en helhetsstrategi för migrationsfrågan och mitt uppdrag är mycket 
tydligt. Jag kommer att ha ett nära samarbete med den höga representanten/vice ordföranden, 
med vice ordföranden med ansvar för skyddet av den europeiska livsstilen och med de andra 
relevanta kommissionsledamöterna för att se till att migrationsfrågan är en integrerad del av 
unionens utrikespolitik och att vi etablerar ett starkare samarbete med ursprungs- och 
transitländer. Jag tänker arbeta med dessa länder i en anda av partnerskap och genom en 
omfattande dialog om alla aspekter av migration så att varje partnerskap blir resultatorienterat 
och anpassat till EU:s behov, men även till tredjelandets behov. Vi måste alltid försöka föra 
ut våra värderingar och fullt ut respektera grundläggande rättigheter. Det är det enda hållbara 
sättet att komma vidare. 

 
Jag kommer som en del av detta partnerskap även att ha ett nära samarbete med mina 
kolleger och med medlemsstaterna för att öka ansträngningarna att skapa ett bättre 
fungerande system för återtagande och effektiva, snabba återvändanden som garanterar 
mänsklig värdighet och rättigheter för de personer det gäller. För att vi ska kunna erbjuda 
skydd till de som verkligen behöver internationellt skydd är jag övertygad om att det krävs 
både en human återvändandepolitik och ett effektivt samarbete med tredjeländer om 
återtagande för att få till stånd en balanserad migrationspolitik. Jag anser att det är mycket 
viktigt att se till att medlemsstaterna använder de nuvarande avtalen och 
överenskommelserna om återtagande så effektivt som möjligt. För att vi ska lyckas tror jag 
att vi i större utsträckning måste ta tillvara de möjligheter som finns inom EU:s alla relevanta 
politikområden, instrument och verktyg, däribland viseringspolitiken.  
 
Jag kommer framför allt att titta på hur vi kan se till att villkoren om återtagande i den nya 
viseringskodexen, som träder i kraft i februari 2020, genomförs snabbt. Enligt internationell 
rätt har länder en skyldighet att återta sina egna medborgare. När det gäller vissa länder 
upprepas denna skyldighet i våra mer omfattande samarbetsavtal, till exempel i 
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Cotonouavtalet med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. EU:s stöd vid 
frivilligt återvändande och till återanpassning har också visat sig vara värdefullt för att hjälpa 
människor att återvända hem. Jag kommer att undersöka hur vi kan vidareutveckla EU:s stöd 
i detta avseende genom ett ännu närmare samarbete med våra genomförandepartner 
utomlands. Jag kommer framför allt att titta på hur vi kan se till att villkoren om återtagande i 
den nya viseringskodexen, som träder i kraft i februari 2020, genomförs snabbt. Jag kommer 
att driva på för ett snabbt antagande av ett omarbetat återvändandedirektiv som ett led i den 
nya migrations- och asylpakten för att se till att medlemsstaternas återvändandeförfaranden är 
effektiva och att vi har en gemensam metod som är enhetlig och human. När vi övervakar 
genomförandet av den nyligen förstärkta Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån 
kommer jag särskilt att titta på byråns uppdrag när det gäller återvändandestöd. 

 
En migrationspolitik som har ett helhetsperspektiv måste även skilja mellan de som behöver 
skydd och de som kommer till Europa av ekonomiska skäl, för att söka arbete, men som inte 
uppfyller kraven för skydd. Återvändanden är en viktig fråga i debatten, men vi måste inse att 
det viktigaste i närtid är samarbetet med ursprungs- och transitländerna. Vi måste flytta 
tyngdpunkten i diskussionerna till  mer långsiktiga förslag och till konkreta strategier för 
investeringar och ekonomiskt samarbete med tredjeländer och hjälp, så att vi kan skapa 
stabilitet i vår omgivning och kraftigt minska antalet människor som kommer till Europa som 
inte uppfyller kraven för skydd. 
 
Men vårt samarbete med tredjeländer kan inte enbart handla om återvändande och 
återtagande. Vi har ett viktigt arbete framför oss när det gäller att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till irreguljär migration och tvångsförflyttningar och fortsätta att 
hjälpa nödställda flyktingar världen över. Tre EU-fonder har inrättats – framför allt för 
Turkiet, Syrien och Afrika. De har flexibilitet att möta nya behov. Våra externa 
finansieringsprogram är avgörande för att ta itu med globala problem som fattigdom, 
osäkerhet, orättvisor och arbetslöshet. Dessa behov kommer inte att försvinna. En viktig 
prioritering kommer att vara att säkra kontinuitet för EU:s insatser under nästa fleråriga 
budgetram. 
 
En av de mest oroande frågorna fortsätter dessutom att vara instabiliteten i Libyen. Även om 
EU – tillsammans med Afrikanska unionen och FN – har lyckats förbättra skyddet av och 
stödet till strandsatta flyktingar och migranter, och samtidigt minska de farliga båtfärderna 
över havet, måste vi göra mer. Situationen i förvaren är fruktansvärd och jag kommer att 
fortsätta att kräva att godtyckliga frihetsberövanden upphör. Vi måste fortsätta att övervaka 
de mänskliga rättigheterna, erbjuda utbildning, utrustning och stöd till kapacitetsuppbyggnad 
i Libyen. Jag kommer samtidigt att driva frågan om upprättande av humanitära korridorer och 
öka evakueringen av personer som behöver internationellt skydd och är strandsatta i Libyen, 
så att de kan slå sig ned i EU:s medlemsstater eller i andra länder.  

 
I enlighet med den tillträdande ordförandens prioriteringar och som en annan konkret sak för 
att etablera ett bra samarbete med partnerländerna kommer jag att fokusera på att skapa 
lagliga och säkra vägar till Europeiska unionen. Även detta måste vara en integrerad del av en 
migrationspolitik med ett helhetsperspektiv och är något som verkligen ligger i EU:s intresse: 
kompetensbristen inom vissa sektorer är en realitet. År 2060 beräknas 
bruttonationalprodukten i EU-28 vara 23 % lägre utan migration än med migration. Jag 
kommer att ta en ny titt på EU-blåkortet för högutbildade migranter och fortsätta att driva på 
arbetet när det gäller alla aspekter av laglig migration. Jag kommer att bygga vidare på de 
pågående pilotprojekten om laglig migration, där vissa medlemsstater med stöd från 
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kommissionen arbetar med våra partner kring projekt som gynnar båda sidor. Allt detta 
förutsätter ett nära samarbete med ursprungsländerna – som även involverar lokala 
arbetsmarknadsmyndigheter – i synnerhet när det gäller kartläggningen av sektorer, så att vi 
kan undvika en kompetensflykt. Mitt arbete kommer att vara inriktat på att se till att Europa 
kan fortsätta att vara en konkurrenskraftig global aktör. 
 
Under den nya fleråriga budgetramen kommer instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete att vara det viktigaste externa 
finansieringsinstrumentet. Jag välkomnar den föreslagna öronmärkningen av 
migrationsrelaterade åtgärder i tredjeländer. Men även Asyl- och migrationsfonden kan spela 
en viktig kompletterande roll när det gäller specifik verksamhet i tredjeländer och hjälpa oss 
att se till att vi inte hamnar i en situation där brist på medel gör att vi inte kan stödja viktig 
verksamhet. Jag anser att vi måste se till att det finns stor flexibilitet i hur vi använder denna 
framtida fond, så att vi kan reagera snabbt på nya behov ute på fältet, vilket våra erfarenheter 
de senaste åren har lärt oss är viktigt. Det handlar framför allt om att vi måste undvika att 
tillämpa restriktiva kriterier som begränsar denna flexibilitet. 
 
I det här avseendet måste EU, precis som med den nuvarande Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden, via sina genomförandepartner snabbt kunna finansiera relevanta åtgärder 
i tredjeländer genom medel från den framtida Asyl- och migrationsfonden. Det handlar till 
exempel om åtgärder för att bekämpa irreguljär migration, med tanke på att det ligger i vårt 
gemensamma intresse att minska utnyttjandet av migranter, om återanpassningsåtgärder för 
migranter som frivilligt återvänder till sina hemländer så att de kan hitta 
försörjningsmöjligheter, om registrering av flyktingar i tredjeländer där de är strandsatta, och 
om åtgärder före vidarebosättning som exempelvis kurser i samhällskunskap, för att bara 
nämna några exempel. Alla dessa åtgärder kommer att vara fortsatt viktiga i framtiden. 
 
2. Hur skulle du hantera hotet i samband med utländska terroriststridande och deras 

familjer som återvänder till Europa? Håller du med om att ytterligare insatser 
krävs för att tillgodose terroroffrens behov? Planerar du att föreslå ny lagstiftning 
för terroroffer eller planerar du att vidta andra konkreta åtgärder i detta avseende? 
 

Jag är mycket oroad över det akuta hot som utländska terroriststridande som återvänder till 
Europa utgör. De som kommer tillbaka utgör ett reellt hot på grund av sina drivkrafter och 
den kunskap och expertis som de har skaffat sig.  
 
Beslut att skicka hem europeiska utländska terroriststridande som är frihetsberövade i ett 
tredjeland fattas på nationell nivå. Samtidigt är det vår gemensamma skyldighet att se till att 
personer som inte är frihetsberövade upptäcks när de korsar våra yttre gränser på väg tillbaka 
till Europa. Detta är bara möjligt om de starka informationssystemen verkligen används vid 
gränserna och om medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter laddar upp den 
information de har i dessa system, framför allt i Schengens informationssystem. Förtroende 
mellan medlemsstaterna är därför en nödvändig komponent för att EU ska kunna lagföra och 
döma utländska terroriststridande. Europol kan spela en viktig roll. Jag kommer även att 
uppmana alla medlemsstater att genomföra och tillämpa det nyligen antagna direktivet om 
bekämpande av terrorism, genom vilket terroristhandlingar kriminaliseras i hela EU. 

 
När det gäller barn till utländska terroriststridande uppstår särskilda frågeställningar som rör 
juridiskt ansvar, långsiktiga risker och det akuta problemet med de humanitära förhållandena 
i lägren i norra Syrien. EU ger betydande humanitärt stöd till flyktinglägren i Syrien, i 
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synnerhet för barnen. Jag vill främja utbytet av information så att vi verkligen kan identifiera 
dessa barn: det är absolut nödvändigt att vi utbyter god praxis inom EU när det gäller 
avradikalisering och återanpassning. Jag kommer här att utgå från det arbete som har gjorts 
av nätverket för kunskapsspridning om radikalisering, som EU har finansierat.  Jag kommer 
att se till att kommissionen använder alla verktyg som står till dess förfogande för att hjälpa 
medlemsstaterna att hantera återvändande utländska terroriststridande och deras familjer.  
 
Situationen för terroroffren är en mycket viktig fråga som jag personligen kommer att vara 
mycket vaksam på, i nära samarbete med kommissionsledamoten med ansvar för rättsliga 
frågor. Det finns 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. Det är därför Europaparlamentet och kommissionen har arbetat nära 
tillsammans om regler för särskilda kategorier av offer, däribland offer för terrorism. Jag 
kommer att se till att alla medlemsstater effektivt och korrekt införlivar de bestämmelser i 
direktivet om bekämpning av terrorism som rör offer. Jag kommer att arbeta nära tillsammans 
med den ansvariga kommissionsledamoten – dvs. kommissionsledamoten med ansvar för 
rättsliga frågor – för att se om det finns luckor i den nuvarande lagstiftningen och om vi 
behöver ytterligare regler rörande offer.  
 
Det är oacceptabelt för mig att terroroffer inte får rätt hjälp och stöd både omedelbart och så 
länge det behövs.  
 
Jag kommer också att vara mycket vaksam och se till att EU:s nya expertcenter för offer för 
terrorism, som Europaparlamentet tog initiativet till, upprättas och börjar bedriva verksamhet 
under de närmaste månaderna. Centret ska ge vägledning och erbjuda utbildning för att 
underlätta tillämpningen av EU:s regler om terroroffer, samt fungera som en samlingspunkt 
för expertis. Jag kommer personligen att se till att detta berömvärda initiativ drivs framåt med 
den skyndsamhet och ihärdighet som det förtjänar. 
 

 
3. En viktig del av ditt ansvarsområde är att säkerställa större samstämmighet mellan 

inre och yttre säkerhet. Desinformation online och inblandning i valprocesser är ett 
mycket viktigt exempel på denna koppling, som kräver ett mer enhetligt och 
beslutsamt tillvägagångssätt från unionen. Vad planerar du att göra på detta 
område de kommande fem åren? 

 
För att garantera EU:s inre säkerhet måste man se bortom EU:s gränser. Den inre och den 
yttre säkerheten är sammanlänkade och ömsesidigt beroende av varandra. Terrorism och 
organiserad brottslighet är internationella hot som endast kan hanteras på grundval av en 
uppsättning samordnade åtgärder som kombinerar den inre och den yttre dimensionen.  
 
I nära samarbete med berörda kommissionsledamöter avser jag att inleda samarbete med 
grannskapsländerna för att förhandla fram avtal som möjliggör informationsutbyte mellan 
deras respektive brottsbekämpande myndigheter och Europol. Jag ger mitt fulla stöd till det 
pågående arbetet med partnerländer på västra Balkan för att bekämpa terrorism och olaglig 
handel med skjutvapen, och jag är fast besluten att fortsätta på den inslagna vägen. Kampen 
mot människohandel bör prioriteras här. 
 
Kopplingen mellan inre och yttre säkerhet är mycket tydlig när det gäller internetvärlden. 
Den internationella uppmaningen till insatser efter terroristattacken i Christchurch, som syftar 
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till att förhindra spridning av terroristinnehåll på nätet, återspeglar det arbete som 
kommissionen har bedrivit inom EU:s internetforum och med sina lagstiftningsförslag på 
detta område.  
 
Internetplattformar är globala aktörer, och med tanke på deras globala räckvidd har de ett 
särskilt ansvar. Detta är också fallet när det gäller desinformationskampanjer, som kan ingå 
som en del av hybridangrepp. Cyberhot i samband med val och desinformationskampanjer är 
exempel på dessa nya former av hot som vi måste vara ytterst vaksamma och förberedda 
inför. Vid det senaste valet till Europaparlamentet gjorde den nuvarande kommissionen 
betydande ansträngningar för att sammanföra valmyndigheter, nationella it-myndigheter och 
brottsbekämpande myndigheter för att öka medvetenheten och se till att valprocessen inte 
utsattes för påverkan. Konkreta åtgärder har redan vidtagits för att ta itu med dessa hot: en 
handlingsplan mot desinformation, ett system för snabb varning som ett nav för att utbyta 
information om pågående desinformationskampanjer, dialog med plattformarna för att öka 
öppenheten genom en uppförandekod om desinformation, samt ökad mediekompetens och 
insatser för att öka medvetenheten.  
 
Detta är en fråga som helt klart är av direkt betydelse för säkerhetspolitiken. Men den 
sträcker sig naturligtvis också bortom mitt eget ansvarsområde. Om jag blir utnämnd kommer 
jag att samarbeta nära med vice ordföranden med ansvar för värderingar och öppenhet (med 
avseende på desinformation) och vice ordföranden med ansvar för skyddet av den europeiska 
livsstilen (avseende hybridhot) och andra kolleger för att se till att vi har en samordnad och 
övergripande politik på detta område, som respekterar de grundläggande rättigheterna och 
även inbegriper samarbete med internationella partner, däribland Nato. 
 

 
4. De senaste fem åren har vi helt sett över unionens informationssystem: vi har tagit 

itu med kryphål och ökat synergierna. Under denna valperiod kommer man med 
säkerhet att fokusera på genomförande. Är du redo att åta dig att använda de nya 
och reformerade informationssystemen i tid och inom ramen för budgeten? 
Kommer du att vara villig att förbinda dig att fastställa en tydlig tidsfrist för att få 
VIS att fungera? 

Som jag nämnde vid utfrågningen kan ni räkna med mig när det gäller att arbeta för ett 
fullständigt införlivande och genomförande av befintlig säkerhetslagstiftning. Jag kommer att 
använda alla medel för att hjälpa medlemsstaterna med detta. Vid behov kommer jag att 
tillgripa överträdelseförfaranden för att säkerställa en korrekt tillämpning av 
unionslagstiftningen på säkerhetsområdet. 

Jag kan försäkra er om att lanseringen av initiativet om interoperabilitet kommer att vara en 
av mina främsta prioriteringar. Mellan slutet av 2021 och slutet av 2023 måste alla 
interoperabilitetskomponenterna och de nya eller uppgraderade informationssystemen för 
inrikes frågor komma igång. Detta är en mycket snäv tidsplan och alla aktörer måste 
samarbeta nära med varandra: medlemsstaterna, byrån eu-Lisa och kommissionen. 
Förseningar hos någon av aktörerna riskerar att fördröja projektet för alla. För att se till att 
genomförandet går som planerat, både när det gäller tidsplan och budget, finns det en 
övervakningsstruktur som ska följa upp genomförandet av bestämmelserna om 
interoperabilitet, och regelbundna tours de capitales till medlemsstaterna, för att upptäcka 
problem och flaskhalsar, för att dra lärdom så att vi kan ta fram lösningar och stödåtgärder. 
Jag vill att det ska stå klart för kolleger i medlemsstaterna att detta arbete inte bara är 
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tekniskt, utan även politiskt. Att vi når framgång med interoperabiliteten är så avgörande att 
frågan enligt min mening regelbundet bör läggas fram för ministrarna i rådet (rättsliga och 
inrikes frågor) för att understryka allas ansvar för att nå resultat. Med tanke på den avgörande 
roll som parlamentet spelade i det snabba antagandet av förordningarna åtar jag mig att 
regelbundet ge er uppdateringar och återkoppling om hur de genomförs och framskrider. Jag 
kommer personligen att följa denna process mycket nära.  

När det gäller informationssystemet för viseringar bör vårt gemensamma mål vara att 
uppgradera det, koppla det till andra databaser för gränsförvaltning och inkludera viseringar 
för längre vistelse och uppehållstillstånd i systemet. Jag håller med om att det behövs en klar 
tidsfrist för när det reviderade VIS ska kunna börja användas. Jag anser därför att vår främsta 
prioritering är att inleda trepartsförhandlingar så snart som möjligt. Om jag blir utnämnd åtar 
jag mig att personligen delta i dessa förhandlingar för att se till att de kan slutföras inom de 
kommande månaderna. Jag räknar med konstruktivt stöd från er sida och ser fram emot att 
arbeta tillsammans med er i denna fråga. Bestämmelserna för genomförandet kommer att 
behandlas vid trepartsmötena. För att informationssystemet för viseringar ska kunna börja 
användas krävs det att EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd är tillgängligt. Därför 
är det viktigt att förslaget om följdändringarna antas, för att säkerställa ett snabbt införande.  

Inrättande eller uppgradering av stora it-system måste förberedas och genomföras väl. Vi 
måste se till att det blir rätt, men det innebär att vi måste lägga in den energi och vilja som 
krävs. Det kommer att behövas antagande av genomförandeakter, utarbetande av 
specifikationer, upphandling och produktion innan det uppgraderade systemet kan tas i drift. 
En stor del av arbetet kommer att utföras av medlemsstaterna som måste anpassa sina 
nationella it-system. Kommissionen har beräknat att allt detta kommer att ta tre år, baserat på 
erfarenheter från andra system och den övergripande tidsplanen för hela it-miljön för 
gränsförvaltningssystemen och interoperabilitet. Jag är övertygad om att vi kommer att nå 
goda resultat i förhandlingarna.  

Förslag till skriftliga frågor från S&D 
 
1. Du konstaterar att respekten för grundläggande rättigheter och säkerheten är 

samstämda och kompletterande politiska mål. Det har emellertid visat sig att olika 
delar av EU:s lagstiftning på detta område kränker de grundläggande rättigheterna 
och därmed är olagliga enligt EU:s högsta domstol. Eftersom det skulle vara din roll 
att garantera att alla säkerhetsåtgärder respekterar de grundläggande 
rättigheterna, särskilt skyddet av privatlivet och personuppgifter, icke-
diskriminering och oskuldspresumtion, samt principerna om nödvändighet och 
proportionalitet, hur kommer du att garantera att detta sker, även när det gäller 
alla nya åtgärder som du vidtar på området för inre säkerhet och gränsförvaltning, 
liksom att dessa åtgärder kommer att klara domstolens test? 

 
Som jag sade vid utfrågningen får det aldrig vara så att grundläggande rättigheter endast 
beaktas i efterhand. Detta är något som jag kommer att uppmärksamma noga redan i början 
när nya initiativ utformas. 
 
Det är min bestämda mening att säkerhet och respekt för grundläggande rättigheter utgör 
sammanhängande och kompletterande politiska mål. Grundläggande rättigheter, såsom rätten 
till privatliv och skydd av personuppgifter, måste respekteras. Samtidigt förväntar sig 
medborgarna en fungerande säkerhetspolitik. Vi måste därför hitta rätt balans och kombinera 
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effektivitet med ständig vaksamhet när det gäller att respektera de grundläggande 
rättigheterna. Vi måste utforma politiken på rätt sätt och ta med de rätta garantierna. Jag 
kommer att säkerställa, i nära samarbete med kommissionsledamoten med ansvar för rättsliga 
frågor, att de grundläggande rättigheterna, däribland rätten till skydd av personuppgifter, 
ingår i utformningen av all framtida lagstiftning – och sedan noggrant övervaka att de faktiskt 
genomförs i medlemsstaterna, genom att använda alla de befogenheter som står till mitt 
förfogande.  
 
Säkerhetslagstiftningen måste kunna stå emot rättslig prövning för att uppnå sitt syfte. Ett 
exempel på detta är direktivet om lagring av uppgifter och dess efterföljande rättspraxis.  
 
Jag åtar mig att strikt tillämpa lärdomen från dessa och liknande erfarenheter och att se till att 
alla förslag till ny lagstiftning på säkerhetsområdet kommer att ha genomgått en grundlig 
bedömning i enlighet med principerna om bättre lagstiftning, inbegripet grundläggande 
rättigheter. Jag kommer också att vara särskilt uppmärksam på juridiska kommentarer i 
utarbetandeprocessen som syftar till att säkerställa förenlighet med stadgan om de 
grundläggande rättigheterna. Under förhandlingarna med Europaparlamentet och rådet 
kommer jag inte tveka att ge uttryck för kommissionens farhågor om ett förslag skulle ändras 
på ett sätt som äventyrar förenligheten med stadgan om de grundläggande rättigheterna. 
 
 Jag anser att Europaparlamentet, rådet och kommissionen alla har en roll och ett ansvar i 
detta avseende.  
  
 
2. Du förespråkar också nya tekniska verktyg för brottsbekämpning. Hur kommer du 

att se till att dessa verktyg, såsom prognostiserat polisarbete och 
ansiktsigenkänningsteknik, som ger upphov till många etiska frågor, också 
respekterar de ovannämnda standarderna, principerna och rättigheterna? Det 
pågår en debatt om kryptering. Eftersom kryptering är absolut nödvändigt i dagens 
värld, håller du med om att man genom att via bakdörrar och i brottsbekämpande 
syfte ge tillgång till krypterad kommunikation skulle kunna undergräva förtroendet 
för och säkerheten hos alla nättjänster och kommunikationer, både för fysiska och 
juridiska personer? Hur skulle du skydda kryptering i Europa? 

Jag inser till fullo att användningen av innovativ teknik inom brottsbekämpningen, liksom på 
andra områden, kan medföra både möjligheter och utmaningar. Samhället måste dra nytta av 
tekniken och inte lida av den. Invånarna måste kunna lita på att användningen av ny teknik i 
EU följer ett stabilt regelverk med alla nödvändiga skyddsåtgärder, helt i enlighet med deras 
grundläggande rättigheter. Jag är medveten om de många etiska och praktiska frågor som den 
nya tekniken ger upphov till och vilka konsekvenserna kan bli. Jag vill därför se till att vi har 
full förståelse för hur dessa effekter kan minimeras och oönskade konsekvenser lindras. Jag 
tänker inte bara involvera de brottsbekämpande myndigheterna i dessa överläggningar, utan 
även alla berörda parter och EU:s byråer och organ för att se till att all EU-politik på detta 
område är väl genomtänkt. 

Jag är övertygad om att tekniken kan hjälpa de brottsbekämpande myndigheterna att utföra 
sina legitima uppdrag mer effektivt. Tekniken ska vara en hjälp för brottsbekämpningen, inte 
ersätta polisen. Tekniken är bara ett verktyg, i slutändan måste alla slutgiltiga beslut fattas av 
en människa. Men om algoritmer kan bidra till att snabbare och effektivare analysera lagligt 
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insamlade data, eller om tekniken kan hjälpa till att använda befintliga data på ett mer 
effektivt sätt och minska behovet av ny datainsamling – då är jag helt och hållet för teknik. 

Brottslingars användning av kryptering medför särskilda utmaningar för de 
brottsbekämpande myndigheterna. Jag tänker inte vidta några åtgärder för att förbjuda, 
begränsa eller försvaga kryptering, men vi måste erkänna att det finns ett problem. Att införa 
så kallade bakdörrar till system eller utrustning skulle försvaga it-säkerheten och vara 
kontraproduktivt. Praktiska åtgärder för att lösa problemen har redan vidtagits. Till exempel 
har Europol fått stärkt kapacitet för att dekryptera utrustning som beslagtagits i samband med 
brottsutredningar. Jag vill analysera effekterna av dessa åtgärder för att utvärdera hur 
effektiva de är. Jag vill överlåta åt EU:s byråer, särskilt Europol och Cepol, att analysera och 
utbyta kunskap om ny teknisk och rättslig utveckling på området kryptering. Jag vill också 
främja en dialog mellan de brottsbekämpande myndigheterna, näringslivet, den akademiska 
världen och de rättsliga myndigheterna för att se till att problemen med kryptering åtgärdas, 
helt i enlighet med de grundläggande rättigheterna.  
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Förslag till skriftliga frågor från Verts/ALE 

1. Vilka nya åtgärder kommer den nominerade kommissionsledamoten att vidta för 
att övervaka och bedöma skyddet av de grundläggande rättigheterna i allt formellt, 
informellt och ekonomiskt samarbete med tredjeländer? Hur och när kommer hon 
att informera Europaparlamentet om och involvera det i dessa resultat? Kan hon 
säkerställa att övervakningen inbegriper transparenta och oberoende bedömningar 
och att dessa kommer att genomföras och delas med LIBE-utskottet innan EU 
inleder ett sådant samarbete? 

I enlighet med min uppdragsbeskrivning förbinder jag mig att fördjupa samarbetet med 
ursprungs- och transitländer, i nära samarbete med den höga representanten/vice ordföranden, 
vice ordföranden med ansvar för skyddet av den europeiska livsstilen, andra berörda 
kommissionsledamöter och medlemsstaterna, för att intensifiera samarbetet med tredjeländer.   

Kommissionen måste respektera stadgan om de grundläggande rättigheterna i alla sina 
åtgärder. Medlemsstaternas behöriga myndigheter är också bundna av EU-rätten och 
internationell rätt. Det betyder att samarbetet med tredjeländer inte på något sätt får påverka 
respekten för principen om ”non-refoulement” eller undergräva ett korrekt rättsförfarande och 
tillgång till effektiva rättsmedel. Ett av mina mål är att skydda Europeiska unionens 
grundläggande värderingar. I allt samarbete med tredjeländer ska vi sträva efter att förbättra 
skyddet av de grundläggande rättigheterna och inte ta några genvägar.  

Jag lovar att utreda hur vi bäst kan övervaka och bedöma efterlevnaden, också med stöd av 
det arbete och de analyser som görs av EU:s delegationer och de europeiska 
sambandsmännen för migration, våra ögon och öron på fältet. Detta är mycket viktigt för att 
verkligen förstå effekterna av vårt arbete. 

Utöver de fall där parlamentet formellt är en del av beslutsprocessen i enlighet med fördragen 
förbinder jag mig att regelbundet komma till Europaparlamentet och de berörda utskotten för 
att under hela samarbetsprocessen med specifika tredjeländer diskutera och höra era 
synpunkter, i enlighet med den tillträdande ordförandens politiska riktlinjer.  

2. Vilka konkreta och omedelbara åtgärder kommer den nominerade 
kommissionsledamoten att vidta för att öka EU:s och dess medlemsstaters sök- och 
räddningskapacitet och -insatser i Medelhavsområdet? 

EU:s insatser i Medelhavsområdet spelar en viktig roll för sök- och räddningsarbetet där. Att 
rädda liv får aldrig ses som en pullfaktor, vilket jag underströk i utfrågningen. Insatserna har 
bidragit till att betydligt färre människor dör till havs jämfört med de föregående fyra åren. 
Trots att medlemsstaterna har beslutat att trappa ner Sophia-insatsen – för att täcka utbildning 
och flygövervakning – fortsätter de insatser som leds av den europeiska gräns- och 
kustbevakningen. De har ett uttryckligt sök- och räddningsuppdrag och har ett nära samarbete 
med medlemsstaterna i Medelhavsområdet. Vår kollektiva förmåga att skydda EU:s yttre 
gränser och hantera migrationsströmmarna är beroende av kraftfulla nationella 
gränskontrollstrategier och att den europeiska gräns- och kustbevakningen fungerar bra, 
särskilt samarbetet mellan byrån och de nationella myndigheterna. En av mina viktigaste 
prioriteringar blir därför att garantera ett fullständigt och påskyndat genomförande av den 
förstärkta Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.  
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Även om kommissionen inte har någon behörighet i sig att samordna sök- och 
räddningsinsatser eller ange platser för landsättning anser jag att de senaste månadernas 
erfarenheter (med särskilt engagemang från flera medlemsstater) har visat att kommissionen 
kan ha ett stort inflytande. Kommissionen kan på medlemsstaternas begäran stödja och 
samordna insatser för omplacering och fördelning av människor ombord efter landsättning. 
Det skapar tydlighet för medlemsstaterna och också för flyktingarna själva. Det är ett viktigt 
exempel på hur kommissionen kan spela en mycket praktisk roll som får ett verkligt 
genomslag. 
 
Jag har med stort intresse noterat att fyra medlemsstater nyligen enades om mer förutsägbara 
och effektiva tillfälliga arrangemang. Jag vet att detta kommer att diskuteras ytterligare vid 
rådets möte för rättsliga och inrikes frågor den 8 oktober i Luxemburg med det tydliga målet 
att öka antalet deltagande medlemsstater.  
 
Jag anser att den här utvecklingen är ett mycket viktigt steg på ett mycket känsligt och svårt 
område och jag räknar med att ministrarna tar vara på den här möjligheten nästa tisdag. Om 
jag blir utnämnd tänker jag omedelbart gå igenom vilka åtgärder som har vidtagits hittills och 
arbeta för en ny, mer hållbar, tillförlitlig och permanent strategi för sök- och 
räddningsinsatser. Jag har för avsikt att genast se till att kommissionen tillhandahåller både 
ekonomiskt och operativt stöd, till exempel genom att säkerställa ett regelbundet 
informationsutbyte om processen och fungera som en central kontaktpunkt för EU:s byråer 
och de medlemsstater där landsättning sker. Både Europeiska stödkontoret för asylfrågor och 
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kan hjälpa medlemsstaterna på olika sätt, bland 
annat med registrering och kontroll. De kan också bidra till att garantera lämpliga 
förhållanden. Det här är återigen ett område där EU kan erbjuda praktisk hjälp som gynnar 
alla.  
 
Det är också min fasta övertygelse att vi för att få fram en hållbar strategi för sök- och 
räddningsinsatser måste fortsätta att driva på och vidta alla nödvändiga åtgärder för att bryta 
smugglarnas grymma affärsmetoder. Att bekämpa denna grymhet är en viktig del av arbetet 
för att skydda de grundläggande rättigheterna. Jag tänker vidareutveckla arbetet inom 
åtgärdsplanen mot smuggling och se om det relevanta regelverket (till exempel paketet för att 
motverka hjälp till olaglig inresa) fortfarande är ändamålsenligt. Jag tänker också undersöka 
hur vi kan intensifiera våra åtgärder – för att alltid prioritera den humanitära nödvändigheten 
att rädda liv. I synnerhet skulle jag vilja bygga vidare på Europaparlamentets resolution om 
behovet av riktlinjer för medlemsstaterna i frågan om icke-kriminalisering av verkligt 
humanitärt bistånd från icke-statliga organisationers fartyg till personer som riskerar sina liv 
till havs. Det är min fasta övertygelse att verkligt humanitärt bistånd aldrig ska 
kriminaliseras. Jag kommer därför att samarbeta med Europaparlamentet och andra för att 
hitta den lämpligaste vägen framåt i denna fråga. Detta är också ytterligare ett skäl till att 
fördjupa samarbetet med ursprungs-, transit- eller destinationsländer. Konkret ser jag 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 och gripit 
hundratals smugglare och människohandlare. Vi bör undersöka hur vi kan utveckla detta 
arbete. 
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3. Förbinder du dig att se över asylpolitiken med hjälp av en evidensbaserad strategi 
genom att säkerställa offentliggörandet av genomföranderapporter för alla Ceas-
instrument i enlighet med de rättsliga skyldigheter som fastställs i dessa instrument, 
och genom att säkerställa att alla nya förslag kommer att grundas på en 
konsekvensbedömning på förhand, med beaktande av att de nuvarande förslagen till 
reform av Ceas inte åtföljdes av konsekvensbedömningar? 

Jag är fast besluten att följa en gedigen och evidensbaserad strategi för beslutsfattandet på 
de områden som ingår i mitt ansvarsområde. Konsekvensbedömningar och utvärderingar 
som bygger på grundliga och omfattande samråd har central betydelse som underlag för 
räckvidden för och innehållet i nya politiska initiativ. Detta har den tillträdande 
ordföranden också klargjort för alla nominerade kommissionsledamöter i 
uppdragsbeskrivningarna, och det är så jag anser att unionen måste utarbeta lagstiftning. 
Jag åtar mig att se till att kommissionen genomför samråd med relevanta parter och 
genomför konsekvensbedömningar i den utsträckning det är praktiskt möjligt under 
rådande omständigheter, att den kommunicerar öppet och så tidigt som möjligt med 
berörda parter och allmänheten samt förklarar de bakomliggande orsakerna till 
kommissionens initiativ. Jag kommer att lägga fram en utvärdering av de bevis som står 
till vårt förfogande för att säkerställa att alla initiativ bygger på en evidensbaserad strategi 
för beslutsfattandet, vilket är något jag tror på fullt och fast. 
 
Som fördragens väktare har kommissionen dessutom ansvaret för att övervaka att EU-
rätten införlivas och genomförs. Det är just vad kommissionen noggrant har gjort genom 
alla de olika instrument som utgör det gemensamma europeiska asylsystemet. Det har 
gjorts studier av införlivandet och genomförandet, och ett flertal möten med 
medlemsstaterna liksom besök på plats har organiserats. Resultaten av dessa 
övervakningsinsatser och av alla bedömningar som gjorts på detta område låg till grund 
för 2016 års förslag.  
 
När det gäller den nya migrations- och asylpakten måste vi titta övergripande på alla de 
bevis och erfarenheter som står till vårt förfogande. Vi behöver se på frågan med nya 
ögon – men det är också nödvändigt att reformen sker.  

Förslag till skriftliga frågor från ECR 

1. Bekräftar du ditt uttalande att endast tredjelandsmedborgare som har rätt till 
internationellt skydd bör omfattas av EU:s asylpolitik? Kommer du att göra en klar 
åtskillnad mellan dessa och de ekonomiska migranterna, som inte omfattas av 
kriterierna för flyktingstatus? 

Jag kan bekräfta att jag anser att endast personer som är i verkligt behov av internationellt 
skydd bör beviljas skydd enligt unionens asylregelverk. 

Rätten till asyl är en grundläggande rättighet som garanteras genom Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna rätt innebär att varje asylansökan bedöms 
av de nationella myndigheterna enligt ett lämpligt förfarande, med beaktande av de särskilda 
omständigheterna i varje enskilt fall.  

Om vi vill se till att vi även i fortsättningen ska kunna erbjuda skydd till dem som är i 
verkligt behov av skydd, måste vi vara klara över åtskillnaden mellan dessa och de migranter 
som – begripligt nog – söker efter ett bättre liv och större möjligheter att ta hand om sig 
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själva och sina familjer, men som inte är i verkligt behov av skydd och som inte kan förlita 
sig på rätten till asyl. Dessa migranter måste följa befintliga och framtida lagliga vägar för att 
nå Europa på ett säkert, lagligt och värdigt sätt. De som inte har rätt att stanna måste 
återvända, i enlighet med tillämpliga förfaranden och skyddsåtgärder.  

 

2. Du konstaterade att för att bryta smugglarnas och människohandlarnas grymma 
affärsmodell skulle det behövas ett större samarbete med ursprungsländer utanför 
EU. Skulle du därför överväga möjligheten att behandla asylansökningar i 
tredjeländer för att slutgiltigt sätta stopp för smugglarnas affärsmodell, i enlighet 
med rådets slutsatser från juni 2018? 

Att samarbeta med tredjeländer måste stå i centrum för utvecklingen av vår migrationspolitik, 
och vår politik måste även fortsättningsvis bygga på våra humanitära värderingar. Som jag 
påpekade vid min utfrågning måste vi ersätta osäkra och irreguljära vägar med laglig och 
säker inresa till EU:s medlemsstater för de mest utsatta personerna i behov av internationellt 
skydd. Vårt fokus på den externa sidan måste därför även i fortsättningen bygga på 
vidarebosättning. Den strategi som Europeiska rådet lade fram i juni 2018 fick inte tillräckligt 
stöd från medlemsstaterna. Detta är ett tillfälle för mig att arbeta med andra strategier, som 
såväl Europaparlamentet som medlemsstaterna kan godkänna. 

Förslag till skriftliga frågor från GUE/NGL 
	
1. Om inre säkerhet:  

I dina skriftliga svar säger du att en av dina prioriteringar för 
brottsbekämpningssamarbetet kommer att vara att säkerställa den tekniska 
innovation som behövs för att vi ska kunna hantera nya och framväxande hot. Vad 
exakt menar du med teknisk innovation för brottsbekämpning? Kan du ge oss ett 
enskilt exempel och hur skulle du se till att sådan innovation inte skadar skyddet av 
de grundläggande rättigheterna? 

 
Vad anser du om användningen av ansiktsigenkänning på allmänna platser? 
Problemen har ännu inte reglerats på EU-nivå. Vissa länder håller på att utveckla 
övervakningssystem för hela städer på grundval av denna användning av artificiell 
intelligens medan andra har förbjudit detta. Tänker du lägga fram en samordnad 
EU-strategi?  
 

Teknisk innovation inom brottsbekämpning har alltid varit en viktig del av det polisiära och 
straffrättsliga området. Precis som utvecklingen av fingeravtrycksanalysen på 1800-talet har 
DNA-analyser på senare tid varit till mycket stor hjälp för polis, åklagare och domare. 
Användningen av biometriska uppgifter kommer att bidra till att upptäcka multipla identiteter 
som används av brottslingar och terrorister. Det kommer att behövas teknik för att hjälpa 
brottsbekämpande myndigheter att motverka hotet från flygdrönare som kan utgöra en 
allvarlig risk för befolkningen på offentliga platser eller underlätta narkotikahandel.  
 
EU bör investera i forskning och innovation för att producera ny kunskap och/eller 
kontrollera att en viss teknik har potential. Den bör dock göra det på det europeiska sättet. Jag 
anser att etiken bör vara en integrerad del av forskningen, från början till slut, och att etisk 
efterlevnad är avgörande för att uppnå spetskompetens inom forskning. Jag inser till fullo att 
användningen av innovativ teknik, såsom artificiell intelligens, inom brottsbekämpning och 
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på andra områden kan medföra både möjligheter och utmaningar. Därför anser jag att det är 
mycket viktigt att den tillträdande ordföranden valde att besluta att det under den nya 
kommissionens första 100 dagar ska läggas fram lagstiftning om en samordnad EU-strategi 
för artificiell intelligens, inbegripet dess mänskliga och etiska konsekvenser, ett arbete som 
jag kommer att bidra aktivt till. 
 
När det mer konkret gäller ”ansiktsigenkänning” används termen ofta på ett generellt sätt som 
kan omfatta olika typer av teknikanvändning, till exempel vid gränskontroller eller för att 
identifiera personer på bilder eller videoupptagningar under en utredning. Användningen av 
sådan teknik beslutas, i första hand, på nationell nivå i enlighet med EU-rätt och nationell 
rätt, inbegripet det tillämpliga regelverket för uppgiftsskydd. Inom ramen för sina 
befogenheter har kommissionen en roll att spela i utvecklingen och användningen av 
ansiktsigenkänning, både i forskningshänseende och i politiskt hänseende. När det gäller EU-
rätten är det avgörande att användningen av ansiktsigenkänning är klart definierad, att dess 
begränsningar klart framgår och att vi har de rätta skyddsmekanismerna.  

 
Unionen måste gå i täten när det gäller att fastställa etiska sätt att använda artificiell 
intelligens, även inom brottsbekämpning. Jag är därför övertygad om att det vore ett misstag 
att utestänga våra brottsbekämpande myndigheter från den tekniska utvecklingen. Mitt mål är 
snarare att göra det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att verka inom en tydlig 
rättslig ram med alla nödvändiga skyddsmekanismer och garantier.  
 
2. Om asyl:  

Kan du förbinda dig att upprätthålla rätten till asyl på EU:s territorium och avvisa 
alla förslag som skulle leda till extern asylbehandling? 
 

Jag är fast besluten att försvara de grundläggande rättigheterna och stå upp för fördragen och 
rätten till asyl. Att ha rätt att ansöka om asyl i EU är en oumbärlig del av våra värderingar. 
Jag är fullt medveten om våra internationella skyldigheter och de utmaningar för de 
grundläggande rättigheterna som eventuella förslag om extern asylbehandling skulle ge 
upphov till. Garantin för den grundläggande rätten till asyl i enlighet med artikel 18 i EU:s 
stadga om de grundläggande rättigheterna kommer att vara den vägledande principen för allt 
mitt arbete.  
  
I detta avseende är rätten att ansöka om asyl i EU och att få ansökan behandlad i EU en 
oumbärlig del av våra värderingar. Frågan om huruvida det skulle vara möjligt att ansöka om 
asyl på tredjeländers territorium eller inte kan i vilket fall som helst inte ändra denna 
grundläggande punkt. Utöver det humanitära argumentet skulle dessutom extern behandling 
innebära stora rättsliga, operativa och politiska utmaningar. Om medlemsstater skulle ta emot 
och behandla asylansökningar i tredjeländer, skulle de exempelvis vara skyldiga att 
respektera samma skyddsnivå, såsom rätten till effektiva rättsmedel och lämpliga 
mottagningsvillkor, på samma sätt som inom EU:s territorium. Av alla dessa skäl skulle jag 
inte stödja initiativ som skulle leda till extern behandling av asylansökningar.  
  
I stället vill jag upprepa att jag är övertygad om att vi behöver öppna fler lagliga och säkra 
vägar för att erbjuda människor asyl i EU. Detta bör inbegripa en utvidgning av 
politikområden såsom vidarebosättning, som redan har varit en del av diskussionerna i 
samband med Europaparlamentets föredragandes intensiva arbete på asylområdet. 
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Jag kommer därför att driva på för ett snabbt antagande av en ny ram för vidarebosättning, 
som en del av den framtida migrations- och asylpakten. I avvaktan på att en ny ram för 
vidarebosättning antas, kommer jag omedelbart att lägga fram en rekommendation för att 
säkerställa inte bara kontinuitet utan även en intensifiering av våra nuvarande 
vidarebosättningsinsatser i nära samarbete med UNHCR, eftersom vi inte kan kosta på oss 
några luckor i unionens insatser innan den nya ramen blir tillämplig. 
 
 
 


