
Den viktigaste utmaningen för Europa är att hantera det som människor verkligen berörs av. Det var därför man
beslutade sig för att skapa ett område som grundar sig på frihet, säkerhet och rättvisa samt på mänskliga
rättigheter, demokratiska institutioner och rättssäkerhet. Detta är nu ett av EU:s ansvarsområden och har legat
högt uppe på den politiska dagordningen sedan 1999. Då definierades en progressiv strategi för att balansera
frihet, säkerhet och rättvisa och ge våra medborgare möjlighet att åtnjuta frihet i säkerhet och att garantera
detta genom ett fast rättssystem med rättvisa som är tillgänglig för alla. 

För att garantera frihet skapar EU regler som gör det möjligt för medborgarna att leva, arbeta och resa säkert
inom EU. En av de viktigaste av våra prioriteringarn är att garantera respekten för de grundläggande fri- och
rättigheterna. Vi kontrollerar årligen att de mänskliga rättigheterna till fullo inom EU efterlevs i enlighet med
stadgan om de grundläggande rättigheterna och vi vill därför att stadgan införlivas i fördragen så att den blir
juridiskt bindande. 

Våra mest prioriterade frågor är:
• Kampen mot all slags diskriminering.
• Garanterad rörelsefrihet.
• Mer långtgående rättigheter kopplade till europeiskt medborgarskap. 
• En balans mellan säkerheten och skyddet av medborgarnas rättigheter inklusive skydd av personuppgifter.

EU utformar även en gemensam asyl- och invandringspolitik. Vi vill skapa gemensamma regler för följande
områden:
• Alla som söker skydd i enlighet med staternas humanitära åtaganden.
• Ett gemensamt system för en rättvis hantering av invandring.
• Rättvis behandling av tredjelandsmedborgare genom integrationspolitik och genom att ge långvarigt

bosatta medborgare lagliga, sociala och politiska rättigheter. 

Ett partnerskap med ursprungsländerna är nödvändigt för att främja den ömsesidiga utvecklingen, respekten
för de mänskliga rättigheterna och kampen mot människohandel.

För att främja frihet måste EU stärka tullmyndigheterna och den interna säkerheten och samtidigt se till att
individens fri- och rättigheter respekteras genom gemensamma åtgärder för att: 

• Förhindra brott och bekämpa organiserad brottslighet (människohandel,
sexuell exploatering, smuggling av vapen och droger, korruption, bedrägeri, pengatvätt etc.).

• Bekämpa terrorism samt rasism och främlingsfientlighet.
• Ha ett starkare samarbete mellan nationella polisstyrkor och vidta lämpliga åtgärder

för att kontrollera externa gränser.
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För att förhindra att friheten missbrukas behövs ett område med verklig rättvisa, där människor kan vända sig till domstolar
och andra myndigheter lika lätt i andra medlemsstater som i sin egen stat. Vi vill ha: 

• Bättre samarbete, överenstämmelse och ökad konvergens mellan nationella rättssystem,
så att brottslingar förhindras från att gynnas av de nuvarande skillnaderna.
Vi arbetar för att underlätta ömsesidigt erkännande av domar och beslut i EU. 

• Gemensamma minimistandarder för att skydda individens rättigheter i brottmålsförfaranden.

Eftersom många av dessa frågor berör nationell suveränitet måste de flesta åtgärder antas enhälligt i Ministerrådet, vilket
innebär att utvecklingen mot samförstånd sker långsamt och att de slutgiltiga åtgärderna är bristfälliga. Parlamentet
är fortfarande inte direkt involverat i beslutsfattande på detta område. Det har endast en rådgivande funktion som inte är
bindande, och trots att dess ställningstagande för att försvara de medborgerliga rättigheterna nästan alltid antas
i plenum tar rådet inte hänsyn till det i kontroversiella frågor.

Trots detta kan vi peka på framgångar på många områden:

• Offentlig tillgång till dokument � avsevärda förbättringar har skett och den resolution som har antagits innebär
att verkliga framsteg har kunnat göras i kampen för öppenhet och insyn. 

• Informationsskydd � regler för informationsskydd i EU:s institutioner och organ.
• Kampen mot rasism och främlingsfientlighet – kraftigare åtgärder och för en tydligare brottsdefinition.
• Eurojust � skapandet av en juridiska enhet för att förbättra samordningen av undersökningar och åtal mellan

medlemsstater.
• Kampen mot terrorism � gemensam definition av terrorism och gemensamma sanktionsnivåer – ett stort steg mot

att utforma ett gemensamt EU-system mot terrorism. 
• Europeisk arresteringsorder � införandet av en europeisk arresteringsorder för att bekämpa terrorism skulle

införas. Genomförandet kommer att innebära att utlämning inte längre är nödvändigt eftersom beslut erkänns
ömsesidigt.

• Europol � vi vill att parlamentet ges demokratisk kontroll över det europeiska polissystemet samt att kraftigare
åtgärder beträffande informationsskydd och mer effektiva medel att ta itu med organiserad brottslighet och terrorism
införs. 

• Invandring och asyl � vårt stöd till mer konkreta åtgärder (vilket högern i parlamentet ofta motsätter sig), som
inkluderar att ge fler kategorier av människor rätt till familjeåterförening, skapandet av en status för långvarigt bosatta
medborgare för att skydda deras rättigheter, harmoniserade regler för uppehållstillstånd för ekonomiska aktiviteter och
studier eller utbildning. 
Framsteg mot att utveckla en gemensam asylpolitik, i synnerhet genom tydligare kriterier för att avgöra vilket land som
är ansvarigt för en asylansökan och minimistandarder för att ge flyktingstatus.

Dessa är bara några exempel där vi har säkerställt bättre åtgärder för medborgarna.

Gemensamma problem kräver gemensamma lösningar. Därför vill vi följande att den nya konstitutionen ska:
• Innehålla enklare och mer lättförståeliga regler.
• Skapa bättre beslutsfattande genom majoritetsomröstning i rådet.
• Engagera parlamentet i allt beslutsfattande som en garanti för demokratisk kontroll.

Endast på detta sätt kan vi skapa det europeiska område, grundat på frihet, säkerhet och rättvisa, som vi vill ha.

Kontakter

http://www.socialistgroup.org

De europeiska Socialdemokraternas parlamentsgrupp
European Parliament, rue Wiertz, B-1047 Bryssel.
Tel.: (32-2) 284 21 11 (Bryssel) eller (33-3) 88 17 40 01 (Strasbourg)
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Vår uppfattning om Europaparlamentets roll


