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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bakker kraftigt op om målet om at etablere en sammenhængende strategi for den 
eksterne dimension af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed som en 
integrerende del af EU's politik for eksterne forbindelser, sådan som det fremgik af 
Kommissionens meddelelse og efterfølgende af Rådets dokument "Strategi for den 
eksterne dimension af retlige og indre anliggender: global frihed, sikkerhed og 
retfærdighed"; mener, at samarbejdet med tredjelande, særligt dem, der grænser op til 
EU, er vigtigt for oprettelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed -
navnlig i forbindelse med foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, organiseret 
kriminalitet og indsmugling af illegale indvandrere; mener derfor, at samarbejdet med 
disse lande skal være et højt prioriteret mål for EU's eksterne aktiviteter; understreger, at 
enhver gennemførelsesforanstaltning under denne strategi skal tage hensyn til den 
særlige situation i det pågældende tredjeland eller den pågældende region samtidig med 
at de principper, som Den Europæiske Union er baseret på, opretholdes;

2. anser denne strategi som et vigtigt skridt i retning af oprettelse af et internt område med
frihed, sikkerhed og retfærdighed ved at skabe et sikkert eksternt klima samt ved at 
fremme EU's eksterne forbindelser gennem fremme af retsstatsforhold, demokratiske 
værdier, respekt for menneskerettigheder og sunde institutioner;

3. understreger imidlertid, at for at realisere de i strategien fastsatte mål er det nødvendigt 
at forbedre koordinationen mellem de relevante politikområder og politiske aktører samt
at sikre en mere aktiv inddragelse af civilsamfundet og ngo'er på både europæisk og 
nationalt plan;

4. er af den opfattelse, at Parlamentet bør skabe en bedre sammenhæng mellem sine 
aktiviteter på området for eksterne forbindelser, hvor vidt forskellige aktører opererer 
inden for indbyrdes overlappende politikområder; er opmærksom på den store risiko for 
opsplitning, som oprettelsen af nye uafhængige organer kan føre med sig, og er af den 
opfattelse, at noget sådant ville kunne underminere hele institutionens troværdighed; 
opfordrer derfor til, at der på den ene side sker en strømlining af aktiviteterne på 
områder som menneskerettigheder, demokratisk regeringsførelse og retsstatsforhold, og 
på den anden side, ud fra et bredere sikkerhedsaspekt, at den førende rolle for det 
vigtigste udvalg med kompetence på området for eksterne forbindelser bevares; henviser 
ligeledes til nødvendigheden af en bedre koordination af de aktiviteter, der gennemføres 
af alle aktørerne på politikområderne for frihed, sikkerhed og retfærdighed;

5. understreger, at troværdigheden af EU's eksterne politik, når det drejer sig om at fremme 
demokratiske værdier, menneskerettigheder og retsstatsforhold i tredjelande, i vid 
udstrækning afhænger af en afbalanceret udvikling af den interne og den eksterne 
dimension af den europæiske politik for retlige og indre anliggender; opfordrer til, at 
anvendelsesområdet for og målene med den eksterne dimension af området for frihed, 
sikkerhed og retfærdighed gøres klarere;
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6. udtrykker tilfredshed med de skridt, der er taget med henblik på at forbedre 
samordningen inden for det civil-militære samarbejde under den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik (ESFP), navnlig inden for krisemanagement; opfordrer dog til at øge
koordinationen mellem politikområderne inden for de forskellige EU-søjler og til at 
undgå dobbeltarbejde mellem de forskellige politikinstrumenter (FUSP/ESFP, retlige og 
indre anliggender (RIA), EF-aktioner) inden for indbyrdes overlappende områder; 
understreger, at effektiviteten af en sådan koordination løbende bør forelægges til 
kontrol i Parlamentet;

7. understreger, at planlægningsprocessen for ESFP-operationer bør inddrage flankerende 
eller opfølgende foranstaltninger gennemført af fællesskabsinstrumenter for 
retsstatsforhold, våben- og narkotikahandel, forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme 
og organiseret kriminalitet samt postkonfliktstabilisering, navnlig med henblik på 
stabilitetsinstrumentet og det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI);

8. understreger behovet for at styrke EU's og medlemsstaternes evne til at bekæmpe 
grænseoverskridende organiseret kriminalitet, illegal handel og krænkelse af 
menneskerettighederne ved at vedtage en mere effektiv, fælles linje over for 
grænseoverskridende problemer med fokus på særligt følsomme områder som 
Sortehavsregionen, hvor "fastlåste konflikter" i alvorlig grad påvirker retshåndhævelsen, 
det nødvendige samarbejde mellem myndighederne samt den demokratiske og 
økonomiske udvikling;

9. mener, at der med forfatningstraktatens ikrafttræden vil ske en forbedring af 
samordningen mellem politikområderne inden for de forskellige EU-søjler, især med 
indførelsen af en europæisk udenrigsminister og oprettelsen af en europæisk diplomatisk 
tjeneste;

10. er af den opfattelse, at et mere dybtgående transatlantisk samarbejde inden for bredere 
aspekter af frihed og sikkerhed bør styrkes, f.eks. på områder som bekæmpelse af 
narkotikahandel, organiseret kriminalitet og terrorisme, navnlig med henblik på de 
fremtidige civile ESFP-operationer i Kosovo og Afghanistan;

11. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at respekten for de 
grundlæggende menneskerettigheder og borgerlige rettigheder gøres til en central del af 
EU's eksterne politik i området for frihed, sikkerhed og retfærdighed; understreger, at 
disse rettigheder bør være en integrerende del af ethvert instrument, program eller 
enhver operationel foranstaltning i tilknytning til bekæmpelse af terrorisme og
organiseret kriminalitet, migration, asyl og grænseforvaltning;

12. opfordrer indtrængende Kommissionen til i sine dialoger med tredjelande på området 
for frihed, sikkerhed og retfærdighed at indarbejde beviser fra Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols domme i sager om overtrædelser af 
menneskerettighederne og derfor yderligere fremme retsstatsforhold, god 
regeringsførelse, demokrati og respekt for menneskerettighederne i det fortsatte 
samarbejde med tredjelande og regioner; understreger behovet for, at EU bruger sine 
konventionelle forbindelser og aftaler med tredjelande som et incitament for dem til at 
vedtage og gennemføre relevante internationale standarder og forpligtelser inden for 
retlige og indre anliggender;
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13. opfordrer Kommissionen til at styrke sin indsats til støtte for regionalt samarbejde på 
områderne for frihed, sikkerhed og retfærdighed gennem eksisterende instanser, som 
f.eks. Den Afrikanske Union, og ved at tilskynde til nye initiativer på områder, hvor det 
regionale samarbejde er svagt, som f.eks. i Mellemøsten og det østlige Europa;

14. opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at overveje nødvendigheden af, at 
alle eksterne politiske initiativer eller dokumenter på området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed skal ledsages af en rapport om overholdelsen af menneskerettighederne, 
som regelmæssigt opdateres og fremlægges for Parlamentet; opfordrer Rådet til i alle 
handlingsorienterede dokumenter at medtage et afsnit om
menneskerettighedssituationen i det pågældende land;

15. anbefaler Kommissionen, medlemsstaterne og Rådet at overveje muligheden for at 
supplere aktiviteter finansieret inden for området for frihed, sikkerhed og retfærdighed i 
tredjelande og regioner med øremærkede finansielle bevillinger til beskyttelse af 
menneskerettigheder og overholdelsesprojekter;

16. bemærker, at spørgsmålet om illegal indvandring udgør en del af en global debat om 
virkningerne af migration på demografien og på beskæftigelsespolitikkerne; 
understreger endvidere, at EU's aktiviteter, der sigter mod at håndtere årsagerne til 
illegal indvandring og forbedre tredjelandes kapacitet til at forvalte 
migrationsstrømmene og deres grænser, skal gennemføres inden for rammerne af en 
humanitær dagsorden, der fremmer en effektiv udviklingspolitik samtidig med at 
modvirke de faktorer, der tilskynder til migration i oprindelseslandene;

17. er bekymret over, at tilbagetagelsesaftalerne underskrevet på vegne af EU ikke 
udtrykkeligt udelukker asylansøgere fra aftalernes anvendelsesområde og derfor kan 
indebære tilbagetagelse af asylansøgere, hvis ansøgning endnu ikke er blevet 
underkastet en konkret vurdering, eller hvis ansøgning er blevet afvist eller ikke er 
blevet realitetsbehandlet under henvisning til princippet om "sikkert tredjeland"; 
opfordrer til, at der indføres beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at asylansøgere har 
adgang til en retfærdig og effektiv asylprocedure, bl.a. for at sikre respekt for princippet 
om "non-refoulement";

18. understreger, at EU bør være villig til at indgå i forhandlinger om tilbagetagelse og 
visumlempelse med sine nabolande, så snart de rette forudsætninger er opfyldt; mener, 
at et effektivt samarbejde med kandidatlande, associerede lande og nabolande om illegal 
indvandring, bekæmpelse af menneskehandel og effektiv grænsekontrol kan fremme 
diskussionen om de langsigtede muligheder for visumfri indrejse;

19. lægger vægt på den mangesidede karakter af de indsatsmuligheder, der står til rådighed 
for EU i forbindelse med en ekstern aktion til bekæmpelse af terrorisme og årsagerne til 
den, og understreger behovet for, at alle de tilgængelige midler i tilknytning til FN-
chartret anvendes på en sammenhængende måde; opfordrer til en genåbning af debatten 
om en fælles definition af terrorisme og dennes kilder i FN;

20. gentager sit forslag om, at EU's antiterrorpolitik gøres mere sammenhængende og 
effektiv i forbindelse med tredjelande, navnlig ved at intensivere dialogen med vigtige 
partnere, der respekterer de universelle menneskerettigheder, ved at styrke samarbejdet 
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med internationale og regionale organisationer, der spiller en central rolle i 
opretholdelsen af freden og den globale sikkerhed, ved aktivt at finde løsninger på 
voldelige interne og regionale konflikter og ved en streng gennemførelse af 
antiterrorbestemmelsen i aftaler med tredjelande, uden at menneskerettighedsklausulens 
ånd tilsidesættes;

21. bemærker, at en lang række meget forskellige spørgsmål er omfattet af politisamarbejdet 
og det retlige samarbejde i kriminalsager med tredjelande; understreger, hvad angår den 
klart fremsatte prioritering, at selvom det er vigtigt at udvikle institutionel kapacitet og 
operationelt samarbejde, bør EU's aktiviteter på disse områder gennemføres under 
hensyn til de universelle menneskerettigheder.
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