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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. důrazně podporuje cíl vytvoření koherentní strategie vnějšího rozměru prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva jako nedílné součásti politiky vnějších vztahů EU, k čemuž vyzvala 
Komise ve svém sdělení a Rada ve svém následném dokumentu „Strategie pro vnější 
vztahy SVV: globální svoboda, bezpečnost a právo“; je toho názoru, že spolupráce třetích 
zemí, především těch, které sousedí s Evropskou unií, je zásadní pro proces vytváření 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva, zvláště pokud jde o opatření zaměřená na boj 
s terorismem, organizovaným zločinem a převáděním ilegálních přistěhovalců; domnívá 
se proto, že zajištění jejich spolupráce v uvedených oblastech musí být přednostním cílem 
vnějších akcí Evropské unie; zdůrazňuje, že musí existovat opravdová rovnováha mezi 
„svobodou, bezpečností a právem“ a že veškerá prováděcí opatření v rámci této strategie 
musí zohledňovat konkrétní situaci v dané třetí zemi nebo regionu a současně musí 
prosazovat zásady, na nichž je Evropská unie založena;

2. považuje tuto strategii za významný krok směrem k vytvoření vnitřního prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva díky vytvoření bezpečného vnějšího prostředí a rozvinutí vnějších 
vztahů EU prosazováním právního státu, demokratických hodnot, dodržování lidských 
práv a řádně fungujících institucí;

3. zdůrazňuje však, že za účelem splnění cílů strategie je nutné dosáhnout lepší koordinace 
mezi příslušnými oblastmi politiky a v ní činnými subjekty a rovněž aktivnějšího zapojení 
občanské společnosti a nevládních organizací jak na evropské, tak i vnitrostátní úrovni;

4. je přesvědčen, že Evropský parlament musí zlepšit soudržnost svých činností v oblasti 
vnějších vztahů, do kterých je zapojena řada subjektů působících v překrývajících se 
oblastech politik; je si vědom velkého rizika fragmentace v důsledku vytvoření nových 
nezávislých orgánů a je toho názoru, že by to mohlo ohrozit důvěryhodnost celé instituce; 
vyzývá proto k zefektivnění činností týkajících se lidských práv, demokratické správy 
věcí veřejných a právního státu na straně jedné, a v širším kontextu bezpečnosti na straně 
druhé, zachováním vedoucí úlohy příslušného výboru odpovědného za oblast vnějších 
vztahů; konstatuje také, že je nutná lepší koordinace činností všech subjektů zabývajících 
se otázkami politiky svobody, bezpečnosti a práva;

5. zdůrazňuje, že důvěryhodnost vnější politiky EU při prosazování demokratických hodnot, 
lidských práv a právního státu ve třetích zemích závisí ve velké míře na vyváženém 
rozvoji vnitřního a vnějšího rozměru evropské politiky spravedlnosti a vnitřních věcí; 
vyzývá k vyjasnění působnosti a cílů vnějšího rozměru prostoru svobody, bezpečnosti a 
práva;

6. vítá kroky učiněné směrem k lepší soudržnosti v integrované civilně-vojenské spolupráci 
EBOP, zejména v oblasti krizového řízení; vyzývá však k další spolupráci napříč pilíři a 
k tomu, aby se předešlo zdvojování mezi různými nástroji (SZBP/EBOP, SVV, 
Společenství) v překrývajících se oblastech politik; zdůrazňuje, že účinnost této 
koordinace by měla podléhat neustálé kontrole ze strany Evropského parlamentu;
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7. zdůrazňuje, že proces plánování operací EBOP by měl zohlednit různá doprovodná nebo 
následná opatření zajišťovaná prostřednictvím nástrojů Společenství v oblastech právního 
státu, obchodování se zbraněmi a drogami, prevence a boje proti terorismu a organizované 
trestné činnosti a stabilizace po konfliktech, zejména pokud jde o nástroj stability a nástroj 
evropského sousedství a partnerství (ENPI);

8. zdůrazňuje nutnost posílit sdílené kapacity Evropské unie a jejích členských států v boji 
proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, nedovolenému obchodování a porušování 
lidských práv přijetím účinnějšího sdruženého přístupu k přeshraničním problémům, který 
se především zaměří na zvláště citlivé oblasti, jako je oblast Černomoří, kde trvání 
„zmrazených konfliktů“ vážným způsobem narušuje prosazování právního státu, 
nezbytnou spolupráci mezi příslušnými orgány a demokratický a hospodářský rozvoj;

9. domnívá se, že soudržnost napříč pilíři by se mohla zlepšit se vstupem Smlouvy o Ústavě 
v platnost, zejména zřízením úřadu evropského ministra zahraničních věcí a vytvořením 
vnější diplomatické služby;

10. je přesvědčen, že by měla být posílena hlubší transatlantická spolupráce v širším rozměru 
svobody a bezpečnosti, například v oblastech boje proti obchodování s drogami, 
organizované trestné činnosti a terorismu, zejména vzhledem k budoucím civilním 
operacím EBOP v Kosovu a Afghánistánu;

11. vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby zajistily, že dodržování základních lidských a 
zákonných práv a svobod se stane ústředním bodem vnější politiky EU v oblasti svobody, 
bezpečnosti a práva; trvá na tom, že tato práva by měla být nedílnou součástí veškerých 
nástrojů, programů nebo provozních opatření souvisejících s bojem proti terorismu a
organizovanému zločinu, migrací, azylem a správou hranic;

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby do svých dialogů se třetími zeměmi o otázkách spolupráce v 
oblasti svobody, bezpečnosti a práva začlenila důkazy o porušování lidských práv
vyplývající z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva , a aby tím dále podporovala 
právní stát, řádnou správu věcí veřejných, demokracii a dodržování lidských práv v každé 
probíhající spolupráci se třetími zeměmi a oblastmi; zdůrazňuje potřebu toho, aby EU 
svými smluvními vztahy a nástroji motivovala třetí země k přijetí a uplatňování 
příslušných mezinárodních norem a povinností v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí;

13. vyzývá Komisi, aby vystupňovala své úsilí směřující k podpoře regionální spolupráce 
v otázkách práva, svobody a bezpečnosti prostřednictvím podpory stávajících orgánů, jako 
je např. Africká unie, a podporováním nových iniciativ v těch oblastech, kde je regionální 
spolupráce slabá, například na Středním východě nebo ve východní Evropě.

14. naléhavě vyzývá Komisi a Radu ke zvážení požadavku, aby všechny iniciativy nebo 
dokumenty vnější politiky v oblasti svobody, bezpečnosti a práva obsahovaly zprávu o 
dodržování lidských práv, která by byla pravidelně aktualizována a předkládána 
Evropskému parlamentu; doporučuje zejména, aby Rada začlenila do každého akčního 
dokumentu oddíl o situaci lidských práv v dané třetí zemi;

15. doporučuje Komisi, členským státům a Radě, aby zvážily možnost doplnění finančních 
prostředků vynakládaných na činností v oblasti svobody, bezpečnosti a práva se třetími 
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zeměmi a oblastmi o specifické financování projektů na ochranu lidských práv a projektů 
v oblasti souladu s lidskými právy;

16. konstatuje, že otázka nedovoleného přistěhovalectví je součástí globální diskuse o dopadu
migrace na demografické politiky a politiky zaměstnanosti; zdůrazňuje dále, že činnosti 
EU zaměřené na řešení příčin nedovoleného přistěhovalectví a zlepšení schopnosti třetích 
zemí řídit migrační toky a spravovat své hranice musí být prováděny v rámci parametrů 
humanitární agendy, která prosazuje rovnováhu mezi účinnou rozvojovou politiku a 
zmírňováním příčin v zemích původu;

17. je znepokojen tím, že dohody o zpětném přebírání osob uzavřené jménem EU výslovně 
nevyčleňují žadatele o azyl ze své působnosti, a mohou se tedy vztahovat na předávání 
a zpětné přebírání žadatelů o azyl, jejichž žádost ještě nebyla individuálně posouzena, 
nebo jejichž žádost byla zamítnuta nebo shledána nepřípustnou na základě konceptu 
„bezpečné třetí země“; vyzývá k vytvoření záruk, které zajistí žadatelům o azyl 
spravedlivé a efektivní řízení, aby byla m.j. respektována zásada non-refoulement, neboli 
zákaz vracení uprchlíků do země původu, pokud trvá nebezpečí perzekuce;

18. zdůrazňuje, že by Evropská unie měla být připravena zahájit jednání o usnadnění 
readmisních dohod a vízového režimu se zeměmi, s nimiž sousedí, jakmile budou splněny 
odpovídající předpoklady;  je přesvědčen, že účinná spolupráce s kandidátskými, 
přidruženými a sousedními zeměmi, pokud jde o nedovolené přistěhovalectví, boj proti 
obchodování s lidmi a účinnou správu hranic, může napomoci v debatách o dlouhodobém 
výhledu bezvízového styku;

19. zdůrazňuje různorodost možných reakcí EU ve vnějších akcích v oblasti boje proti 
terorismu a jeho základním příčinám a zdůrazňuje potřebu využívat koherentním 
způsobem všechny dostupné prostředky v souladu s Chartou OSN; vyzývá k obnovení 
diskuse v OSN o společné definici terorismu a jeho kořenů;

20. znovu opakuje svůj návrh, že protiteroristická politika EU by ve vztahu k třetím zemím 
měla být soudržnější a účinnější , a to zejména: zintenzívněním dialogu s hlavními 
partnery, kteří uznávají univerzální normy lidských práv; posílením spolupráce 
s mezinárodními a regionálními organizacemi, které hrají klíčovou úlohu při udržování 
míru a celosvětové bezpečnosti; aktivním hledáním řešení násilných vnitřních a 
regionálních konfliktů; a důsledným uplatňováním protiteroristické doložky v dohodách 
se třetími zeměmi, aniž by to odporovalo smyslu doložky o lidských právech;

21. bere na vědomí velmi širokou škálu otázek, na něž se vztahuje policejní a soudní 
spolupráce v trestních věcech se třetími zeměmi; s ohledem na stanovené priority 
zdůrazňuje, že i když je budování institucionálních kapacit a provozní spolupráce důležité, 
měly by být činnosti EU v těchto oblastech prováděny současně s podporou univerzálních 
norem lidských práv.
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