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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toetab kindlalt eesmärki luua vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala 
välispoliitilise mõõtme kui ELi välispoliitika lahutamatu osa ühtne strateegia, mida 
nõutakse komisjoni teatises ja sellele järgnenud nõukogu dokumendis „JSK välise 
mõõtme strateegia: üleilmne vabadus, turvalisus ja õigus”; on arvamusel, et kolmandate 
riikide, eelkõige Euroopa Liidu naabruses asuvate riikide koostöö on vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomiseks hädavajalik – eelkõige seoses terrorismi, 
organiseeritud kuritegevuse ja ebaseaduslike sisserändajatega kaubitsemise vastu 
võitlemise meetmetega; on seetõttu seisukohal, et riikide koostöö tagamine nimetatud 
valdkondades peab olema Euroopa Liidu välismeetmete esmane eesmärk; rõhutab, et 
„vabaduse, turvalisuse ja õiguse” vahel peab valitsema tõeline tasakaal ja et kõik 
kõnealuse strateegia rakendamiseks võetavad meetmed peavad arvestama konkreetset 
olukorda asjaomastes kolmandates riikides või piirkondades, toetades samas kindlalt 
neid põhimõtteid, millel Euroopa Liit rajaneb;

2. on seisukohal, et kõnealune strateegia on oluline samm ELi sisese vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajaneva ala kujundamisel turvalise väliskeskkonna loomise ja 
ELi välispoliitika arendamise kaudu, toetades õigusriiki, demokraatlikke väärtusi, 
inimõiguste austamist ja  institutsioonide usaldusväärsust;

3. rõhutab siiski, et kõnealuse strateegia eesmärkide saavutamiseks tuleb jõuda asjaomaste 
poliitikavaldkondade ja poliitikas osalejate tegevuse parema koordineerimiseni, samuti 
kodanikuühiskonna ning valitsusväliste organisatsioonide aktiivsema osaluseni nii 
Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasandil;

4. on veendunud, et Euroopa Parlament peab tugevdama oma välissuhete valdkonda 
puudutava tegevuse sidusust, kuhu on kaasatud mitmed erinevad kattuvates 
poliitikavaldkondades tegutsevad osalised; tunnistab killustatuse suurt ohtu uute 
sõltumatute organite loomise tulemusena ja on arvamusel, et see võiks õõnestada terve 
institutsiooni usaldusväärsust; kutsub seetõttu üles muutma tõhusamaks ja lihtsamaks 
ühelt poolt inimõigusi, demokraatlikku valitsemist ja õigusriiki puudutavat tegevust, 
ning teiselt poolt tegevust laiema turvalisuse kontseptsiooni raames, jättes endale 
välissuhete valdkonna eest peamiselt vastutava komisjoni juhtiva rolli; märgib samuti, 
et on vajalik paremini koordineerida kõikide vabadust, turvalisust ja õigust puudutavate 
poliitika küsimustega tegelevate osaliste tegevust;

5. rõhutab, et ELi välispoliitika usaldusväärsus demokraatlike väärtuste, inimõiguste ja 
õigusriigi edendamisel kolmandates riikides sõltub suuresti Euroopa õigus- ja 
sisepoliitika sise- ning välismõõtme tasakaalustatud arengust; nõuab vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välismõõtme ulatuse ja eesmärkide täpsustamist;

6. tervitab EJKP integreeritud tsiviil-sõjalises koostöös parema sidususe saavutamise 
suunas tehtud samme, eriti kriisiohjamise valdkonnas; kutsub üles tegema ka edaspidi 
sammasteülest koostööd ja vältima erinevate vahendite eesmärkide (ÜVJP/EJKP, JSK, 
ühendus) kordumist kattuvates poliitikavaldkondades; rõhutab, et niisuguse 
koordineerimise tõhusust peaks Euroopa Parlament pidevalt kontrollima;
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7. rõhutab, et EJKP operatsioonide plaanimisprotsessi käigus tuleks arvesse võtta 
erinevaid ühenduse kõrval- või järelmeetmeid – eelkõige stabiliseerimisvahendi ja 
ENPV raames - õigusriigi, relva- ja uimastikaubanduse, terrorismi ärahoidmise ja selle 
vastu võitlemise, organiseeritud kuritegevuse ning konfliktijärgse stabiliseerimise  
valdkonnas;

8. rõhutab vajadust tugevdada ELi ja selle liikmesriikide ühist suutlikkust rahvusvahelise  
organiseeritud kuritegevuse, salakaubanduse ja inimõiguste rikkumise vastu võitlemisel, 
võttes vastu tõhusama, kombineeritud lähenemisviisi piiriülestele probleemidele, seades 
esikohale eriti haavatavad piirkonnad, nagu näiteks Musta mere piirkond, kus nn 
külmutatud konfliktide olemasolu mõjutab tõsiselt õigusriigi põhimõtete kehtestamist, 
ametiasutustevahelist vajalikku koostööd ning demokraatlikku ja majandusarengut;

9. on arvamusel, et sammasteülese sidususe tugevnemisele võiks kaasa aidata põhiseaduse 
lepingu jõustumine, eelkõige seoses Euroopa Liidu välisministri ametikoha ja 
diplomaatilise välisteenistuse loomisega;

10. on arvamusel, et tuleks tihendada Atlandi-ülest koostööd vabaduse ja turvalisuse 
laiemas mõõtmes, nagu näiteks võitluses uimastikaubanduse, organiseeritud 
kuritegevuse ja terrorismi vastu, eelkõige arvestades tulevasi EJKP tsiviiloperatsioone 
Kosovos ja Afganistanis;

11. palub nõukogul, komisjonil ja liikmesriikidel kindlustada, et põhiliste inimõiguste ja 
õigushüvede austamine paigutatakse vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas 
võetavate ELi välispoliitiliste meetmete keskmesse; nõuab kindlalt, et need õigused 
moodustaksid kõigi terrorismivastast võitlust, organiseeritud kuritegevust, rännet, 
varjupaiga taotlemist ja piirihaldust puudutavate vahendite, programmide ja 
operatiivmeetmete lahutamatu osa;

12. nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks dialoogis, mida ta vabaduse, turvalisuse ja õiguse 
alase koostöö raames peab kolmandate riikidega, Euroopa Inimõiguste Kohtu otsustest 
pärinevaid tõendeid inimõiguste rikkumiste kohta, ning jätkaks sellega õigusriigi, hea 
valitsustava, demokraatia ja inimõiguste austamise edendamist kolmandate riikide ja 
piirkondadega tehtava koostöö raames; rõhutab, et EL peab kasutama oma lepingutel 
põhinevaid suhteid ja vahendeid kolmandate riikidega ergutusvahendina JSK 
valdkonnas asjakohaste rahvusvaheliste standardite ja kohustuste vastuvõtmiseks ja 
rakendamiseks nendes riikides;

13. kutsub komisjoni üles tugevdama jõupingutusi, et toetada piirkondlikku koostööd 
õiguse, vabaduse ja turvalisuse küsimustes olemasolevate organite kaudu, nagu näiteks 
Aafrika Liit, ning julgustades uusi algatusi valdkondades, kus piirkondlik koostöö on 
nõrk nagu Lähis-Idas ja Ida-Euroopas;

14. soovitab tungivalt, et komisjon ja nõukogu kaaluksid nõudmist, et kõikide vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga seotud välispoliitiliste algatuste või 
dokumentidega peaks kaasnema inimõiguste täitmist käsitlev aruanne, mida 
korrapäraselt ajakohastatakse ja Euroopa Parlamendile esitletakse; soovitab eelkõige 
nõukogul lisada kõikidesse meetmetele suunatud dokumentidesse osa, milles 
käsitletakse inimõiguste olukorda kolmandates riikides;

15. soovitab komisjonil, liikmesriikidel ja nõukogul kaaluda võimalust täiendada 
kolmandates riikides ja piirkondades vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas 
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rahastatavaid  meetmeid konkreetsete rahaliste vahendite eraldamise kaudu projektidele, 
mille eesmärk on inimõiguste kaitsmine ja austamine;

16. märgib, et ebaseadusliku sisserände küsimus on osa ülemaailmsest arutelust rände mõju 
üle demograafia- ja tööhõivepoliitikale; rõhutab, et ELi tegevus ebaseadusliku 
sisserände algpõhjustega tegelemiseks ning kolmandate riikide suutlikkuse tõstmiseks 
rändevoogude juhtimise ja piirihalduse alal peab toimuma humanitaarkava raames, mis 
parandab lähteriikides tasakaalu tõhusa arengupoliitika ja rändeks tõuget andvate 
tegurite vähendamise vahel;

17. tunneb muret, et ELi allkirjastatavad tagasivõtulepingud ei arva varjupaiga taotlejaid 
lepingute reguleerimisalast otseselt välja ja võivad seetõttu ette näha nende varjupaiga 
taotlejate tagasivõtmist, kelle taotluste sisuline läbivaatamine ei ole veel lõppenud või 
kelle taotlused on tagasi lükatud või tunnistatud vastuvõetamatuks turvalise kolmanda 
riigi põhimõtte kohaldamise alusel; nõuab tagatisi kindlustamaks, et varjupaiga 
taotlejatel on juurdepääs õiglasele ja tõhusale varjupaigamenetlusele ja et muu hulgas 
oleks tagatud mittetagasisaatmise põhimõtte tunnustamine;

18. rõhutab, et Euroopa Liit peaks olema valmis alustama oma naaberriikidega läbirääkimisi 
tagasivõtmise ja viisarežiimi lihtsustamise üle, niipea kui asjaomased eeltingimused on 
täidetud; usub, et tõhus koostöö kandidaat-, assotsieerunud ja naaberriikidega 
ebaseadusliku sisserände, inimkaubanduse vastu võitlemise ja mõjusa piirihalduse 
küsimustes võib abiks olla pikaajalise tähtajaga projekte käsitlevates aruteludes 
viisavaba reisimise väljavaadete küsimuses;

19. rõhutab terrorismi ja selle algpõhjuste vastu võitlemisele suunatud välismeetmete 
raames ELi käsutuses olevate reageerimisvõimaluste mitmetahulist olemust, ja vajadust 
kasutada ühtselt kõiki olemasolevaid vahendeid vastavalt ÜRO põhikirjale; kutsub üles 
käivitama ÜRO raamistikus uuesti arutelu, mis käsitleb terrorismi ühtset defineerimist 
ja selle tekkepõhjuseid;

20. kordab oma ettepanekut muuta ELi terrorismivastane poliitika suhetes kolmandate 
riikidega ühtsemaks ja tõhusamaks, edendades eelkõige dialoogi oluliste partneritega, 
kes austavad üldkehtivaid inimõiguste standardeid, tugevdades koostööd 
rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonidega, kellel on rahu ja ülemaailmse 
turvalisuse tagamises täita võtmeroll, otsides aktiivselt lahendusi vägivaldsetele 
sisemistele ja piirkondlikele konfliktidele, ning järgides rangelt kolmandate riikidega 
sõlmitavate lepingute terrorismivastast klauslit, ilma et mindaks vastuollu inimõiguste 
klausli meelsusega;

21. märgib, et kolmandate riikidega kriminaalasjade valdkonnas tehtava politseikoostöö ja 
õigusalase koostöö raames käsitletakse suurt hulka väga erinevaid probleeme; rõhutab 
kindlaks määratud prioriteete silmas pidades, et kui asutuste suutlikkuse tõstmine ja 
toimiva koostöö arendamine on olulised, tuleb ELi poolt nendes valdkondades võetud 
meetmete puhul  tegutseda vastavalt üldkehtivatele inimõiguste standarditele.
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