
Europa’s belangrijkste uitdaging is het aanpakken van de zorgen van de bevolking; vandaar de inspanningen voor een ruimte van
vrijheid, veiligheid en justitie, gebaseerd op mensenrechten, democratische instellingen en de rechtstaat. Dit is een
verantwoordelijkheid van de Europese Unie (EU) en staat al sinds 1999 bovenaan de politieke agenda, sinds een geleidelijke
strategie werd gedefinieerd om de drie bestanddelen in evenwicht te brengen en onze burgers de kans kregen in veiligheid van
vrijheid te genieten, dankzij een stevig wettelijk kader met een voor iedereen toegankelijke justitie.   

Om de vrijheid veilig te stellen, creëert de EU regels om de burgers in staat te stellen in veiligheid in de EU te leven, werken en
reizen. Een van de topprioriteiten van de Fractie van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten in het Europees Parlement
(PES-Fractie) is het toezien op naleving van de fundamentele rechten en vrijheden. Wij controleren elk jaar het respect
voor de mensenrechten in de EU, aan de hand van het Handvest van de grondrechten, en steunen derhalve de opname van dit
Handvest in de Verdragen, teneinde het juridisch bindend te maken. 

Andere punten die hoog op onze politieke agenda staan, zijn:
• De strijd tegen alle vormen van discriminatie.
• Vrijheid van verkeer voor alle burgers binnen de EU.
• Sterkere rechten in verband met het Europees burgerschap. 
• Behoud van een evenwicht tussen veiligheid en het verdedigen van de rechten van de burgers,

inclusief de bescherming van persoonlijke gegevens.

De EU werkt bovendien aan een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. De PES-Fractie wil gemeenschappelijke
regels voor:
• iedereen die bescherming zoekt uit hoofde van humanitaire verplichtingen;
• een gemeenschappelijk kader voor een eerlijk beheer van de immigratie;
• een eerlijke behandeling van ingezetenen uit derde landen, via integratiebeleid en de verlening van juridische,

sociale en politieke rechten aan mensen die hier al lange tijd wonen.  

Een partnership met de landen van herkomst is essentieel voor de bevordering van mede-ontwikkeling, respect voor mensenrechten
en de strijd tegen mensenhandel.

Om de vrijheid te garanderen, moet de EU enerzijds de douanediensten en de interne veiligheid versterken maar anderzijds ook
het respect voor de rechten en vrijheden van individuele personen garanderen. Daarom is gezamenlijke actie nodig om: 
• misdaad te voorkomen en georganiseerde misdaad te bestrijden (mensenhandel, seksuele uitbuiting, wapens- 

en drugssmokkel, corruptie, fraude, witwaspraktijken, enz.);
• terrorisme te bestrijden, maar ook racisme en vreemdelingenhaat;
• sterkere samenwerking te verkrijgen tussen de nationale politiemachten en passende maatregelen voor controle 

aan de buitengrenzen.
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een ruimte van vrijheid, veiligheid en justitie
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Justitie
Om misbruik van vrijheid tegen te gaan, moet er een echte justitieruimte komen waar de mensen de rechtbanken en autoriteiten in
om het even welke lidstaat even gemakkelijk kunnen benaderen als die in eigen land. De PES-Fractie wenst: 
• betere samenwerking, compatibiliteit en samenhang tussen de nationale juridische stelsels, zodat criminelen niet van de

huidige verschillen kunnen profiteren. In dit verband werken wij aan een vereenvoudiging van de wederzijdse erkenning van
vonnissen en besluiten in de hele EU. 

• gemeenschappelijke minimumnormen voor de bescherming van de rechten van individuele personen in strafprocedures.

Daar veel van deze kwesties te maken hebben met de nationale soevereiniteit van de lidstaten, moeten de meeste maatregelen in
de Raad van Ministers met unanimiteit worden goedgekeurd, wat een langzame vooruitgang in de richting van overeenstemming en
uiteindelijk vaak behoorlijk afgezwakte maatregelen betekent. Het Parlement wordt nog altijd niet rechtstreeks betrokken bij de
besluitvorming op dit gebied. Het wordt alleen geraadpleegd en zijn adviezen zijn niet bindend, en ofschoon zijn standpunten ter
verdediging van de rechten van burgers bijna altijd in het Parlement worden aangenomen, worden zij in controversiële gebieden niet
door de Raad in aanmerking genomen.

Desondanks kunnen de Sociaaldemocraten bogen op succes op tal van gebieden:
• Toegang van het publiek tot documenten � dankzij onze inzet konden aanzienlijke verbeteringen worden bereikt en de

aangenomen verordening betekent dat reële vooruitgang is geboekt in de strijd voor meer openheid en transparantie. 
• Gegevensbescherming � wij hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de invoering, toepassing en begeleiding

van regels voor gegevensbescherming in de Europese organen en instellingen.
• Bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat � wij streden voor strengere bepalingen en een duidelijker definitie van

overtredingen.
• Eurojust � wij leverden een grote bijdrage aan de vorming van deze judiciële eenheid, bedoeld om de coördinatie

van onderzoeken en vervolgingen tussen de lidstaten te stimuleren en te verbeteren.
• Bestrijding van terrorisme � wij waren buitengewoon actief in de formulering van een gemeenschappelijke definitie

van terrorisme en de totstandbrenging van geharmoniseerde sancties – een belangrijke stap in de richting van een
gemeenschappelijke anti-terrorismestructuur voor de hele EU. 

• Europees Aanhoudingsmandaat (EAM) � vóór de terroristische aanvallen van 11 september deed het Parlement een
voorstel voor het EAM om het terrorisme te bestrijden. Implementatie zal betekenen dat uitwijzing niet langer nodig is daar
beslissingen in de hele EU over en weer zullen worden erkend.

• Europol � wij pleiten ervoor dat dit Europese politiestelsel onderworpen wordt aan de democratische controle van het
Europees Parlement, dat zijn gegevens beter beschermd worden en dat Europol betere middelen krijgt om de georganiseerde
misdaad en het terrorisme te bestrijden.

• Immigratie en asiel � wij steunden de Commissievoorstellen voor positievere bepalingen (waarmee we meestal kaarsrecht
tegenover het standpunt van de 'rechtervleugel' van het Parlement staan). Zo pleitten wij voor het recht van meer categorieën
personen op gezinshereniging, een betere status en rechten voor mensen die hier al lange tijd wonen, beter afgestemde regels
inzake verblijfsvergunningen ten behoeve van economische activiteiten, studie of opleiding. Ook is er enige vooruitgang geboekt
met de ontwikkeling van een Gemeenschappelijk Asielbeleid, in het bijzonder  via duidelijke criteria voor de vaststelling welke
lidstaat verantwoordelijk is voor een asielaanvraag en de vaststelling van minimumnormen voor toekenning van een
vluchtelingenstatus.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden waar onze betrokkenheid heeft geleid tot betere voorzieningen voor de burger.

Gemeenschappelijke problemen vereisen gemeenschappelijke oplossingen.  Daarom zouden wij graag willen zien dat in de nieuwe
Grondwet:
• Eenvoudiger en beter te begrijpen regels worden opgenomen.
• Een eenvoudiger besluitvorming wordt doorgevoerd dankzij meerderheidsstemmingen in de Raad.
• Het Parlement wordt betrokken bij alle besluitvormingsprocedures, als garantie voor democratische controle.

Alleen zo kunnen wij bouwen aan de Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en justitie die wij zo graag willen.
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