
EU’s største udfordring er at løse folks virkelige bekymringer, og derfor er Unionen forpligtet til at opbygge et
område, som præges af frihed, sikkerhed og retfærdighed med udgangspunkt i menneskerettigheder,
demokratiske institutioner og retsstatsprincippet. Det er nu EU's ansvar, og det har stået øverst på den
politiske dagsorden siden 1999, da der blev defineret en progressiv strategi, som skal give vores borgere
mulighed for at nyde frihed i sikkerhed garanteret af et solidt retsgrundlag med retfærdighed for alle. 

For at garantere friheden etablerer EU regler, som skal give borgerne mulighed for at leve, arbejde og
rejse sikkert i EU. En af vores topprioriteter er at garantere respekten for grundlæggende
rettigheder og friheder. Hvert år overvåger vi ved hjælp af charteret om grundlæggende rettigheder,
at menneskerettighederne overholdes i EU, og vi ønsker derfor, at dette charter integreres i traktaterne for
at gøre det juridisk bindende. 

Andre emner, som står højt på vores politiske dagsorden, er:
• Kampen mod alle former for diskrimination.
• Garanti for fri bevægelighed.
• Stærkere rettigheder i forbindelse med europæisk statsborgerskab. 
• Balance mellem sikkerhed og beskyttelse af borgernes rettigheder, herunder beskyttelse

af personlige oplysninger.

EU udarbejder også en fælles asyl- og indvandringspolitik. PES-gruppen ønsker fælles regler for:
• alle, som søger beskyttelse under humanitære forpligtelser;
• fælles rammer for retfærdig styring af indvandring;
• retfærdig behandling af tredjelandes borgere via integrationspolitikker og ved at give juridiske,

sociale og politiske rettigheder til fastboende udlændinge. 

Et partnerskab med oprindelseslande er uomgængeligt nødvendigt for at fremme samudvikling, respekt for
menneskerettighederne og kampen mod menneskehandel.

EU skal fremme frihed ved at styrke toldvæsenet og den indre sikkerhed, medens respekten for individuelle
rettigheder og friheder garanteres gennem fælles handling ved at:
• forebygge kriminalitet og bekæmpe organiseret kriminalitet (menneskehandel, seksuel udnyttelse,

våben- og narkotikasmugling, korruption, svig, hvidvaskning af penge osv.);
• bekæmpe terrorisme, racisme og fremmedhad;
• styrke samarbejdet imellem nationale politistyrker og passende forholdsregler til at kontrollere de ydre

grænser.
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Der kræves et ægte område af retfærdighed for at sikre, at folk kan gå til domstole og myndigheder i enhver medlemsstat
lige så let som i deres egen. Vi ønsker: 
• bedre samarbejde og større overensstemmelse mellem de nationale lovgivninger, for at forhindre kriminelle i at drage

fordel af de nuværende forskelle, og vi arbejder for at lette gensidig anerkendelse af domme og kendelser i hele EU;
• fælles minimumsstandarder for beskyttelse af den enkeltes rettigheder i straffesager.

Da mange af disse emner berører den nationale suverænitet, skal de fleste forholdsregler vedtages enstemmigt
i Ministerrådet, hvilket er ensbetydende med et langsomt skridt i retning af konsensus samt svage, endelige forholdsregler.
Parlamentet involveres stadig ikke direkte i beslutninger på dette område men høres kun, og på trods af at dets stilling
i forsvaret for borgernes rettigheder næsten altid vedtages i Parlamentet, er det ikke bindende, og på kontroversielle
områder tager Rådet ikke dette i betragtning.

Vi har imidlertid haft succes på mange områder:
• Offentlig adgang til dokumenter � der er sket betragtelige fremskridt, og den vedtagne forordning betyder ægte

fremskridt i kampen for åbenhed og gennemsigtighed.
• Databeskyttelse � introduktion, anvendelse og kontrol af databeskyttelsesregler i EU's institutioner og organer.
• Kampen mod racisme og fremmedhad � strengere regler og en klarere definition af overtrædelser.
• Eurojust � oprettelse af denne juridiske enhed til fremme og forbedring af koordinering af efterforskning og

retsforfølgelse mellem medlemsstaterne.
• Kampen mod terrorisme � en fælles definition på terrorisme og en fælles ramme for retsforfølgelse – afgørende

i bestræbelserne på at skabe en fælles EU-anti-terrorismeordning.
• Den europæiske arrestordre � implementering af Parlamentets forslag til den europæiske arrestordre til

bekæmpelse af terrorisme vil betyde, at der ikke længere er behov for udlevering, da afgørelserne er gensidigt
godkendte.

• Europol � vi ønsker, at Parlamentet skal have demokratisk kontrol med Den Europæiske Politienhed, at der tages
kraftigere forholdsregler til databeskyttelse, og at der tages mere effektive midler i brug til at bekæmpe organiseret
kriminalitet og terrorisme. 

• Indvandring og asyl � mere positive bestemmelser (som "højrefløjen" i Parlamentet generelt er imod) om at flere
kategorier af mennesker kan opnå familiesammenføring; oprettelse af status som fastboende udlænding til beskyttelse
af deres rettigheder og harmoniserede regler for opholdstilladelser til gennemførelse af økonomiske aktiviteter, studier
eller uddannelse. 

Fremskridt i udviklingen af en fælles asylpolitik, i særdeleshed via en opstilling af klarere kriterier til bestemmelse af, hvilket
land der har ansvaret for en asylansøgning, og minimumsstandarder for opnåelse af flygtningestatus.

Dette er blot nogle få eksempler på områder, hvor vores engagement har sikret bedre vilkår for borgerne.

Fælles problemer kræver fælles løsninger. Vi ønsker, at den nye forfatning skal:
• Indeholde enklere og letforståelige regler.
• Indføre lettere beslutningstagning via flertalsafgørelser i Rådet.
• Involvere Parlamentet  i alle beslutningsprocedurer for at sikre demokratisk kontrol.

Kun på den måde kan vi opbygge et ægte europæisk område, som præges af frihed, sikkerhed og retfærdighed,
hvilket er, hvad vi ønsker.

Kontakt

http://www.socialistgroup.org

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
Europa-Parlamentet, rue Wiertz, B-1047 Bruxelles
Tlf.: +32 2 284 21 11 (Bruxelles) eller +33 3 88 17 4001 (Strasbourg)
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Retfærdighed

Vores holdning og Europa-Parlamentets rolle


