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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy a jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

1. erőteljesen támogatja azt a célkitűzést, amely az EU külpolitikájának szerves részeként 
létre kívánja hozni a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
külső dimenziójára vonatkozó koherens stratégiát, amint arra a Bizottság közleménye és 
az ezt követő, „Az IB külső dimenziójának stratégiája: globális szabadság, biztonság és 
jogérvényesülés” című tanácsi dokumentum is felszólít; úgy véli, hogy a harmadik 
országok, különösen az Európai Unió szomszédainak együttműködése létfontosságú a 
szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése térségének létrehozása folyamatában, 
különösen a terrorizmus, a szervezett bűnözés és az illegális bevándorlókkal folytatott 
emberkereskedelem elleni küzdelem intézkedéseinek tekintetében; ezért úgy véli, hogy 
az Európai Unió külső fellépése során prioritást kell adni annak a célkitűzésnek, hogy e 
területeken biztosított legyen együttműködésük; hangsúlyozza, hogy valódi egyensúlyt 
kell létrehozni a „szabadság, biztonság és a jog érvényesülése" között, illetve e stratégia 
szerinti bármely végrehajtási intézkedésnek figyelembe kell vennie az érintett harmadik 
országok vagy régiók sajátos helyzetét, ugyanakkor szilárdan tiszteletben tartva az 
Európai Unió alapjául szolgáló elveket;

2. e stratégiát fontos lépésnek tekinti a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló belső térség létrehozásában, amelyet a biztonságos külső környezet 
megteremtésével, illetve az EU külkapcsolatainak a jogállamiság, a demokratikus 
értékek, az emberi jogok tisztelete és a szilárd intézmények támogatásával való 
előmozdítása révén érnek el;

3. hangsúlyozza azonban, hogy a stratégiában megfogalmazott célok elérése érdekében 
hatékonyabb koordinációt kell megvalósítani a megfelelő szakpolitikai területek és 
szakpolitikai szereplők között, illetve a polgári társadalom és a nem kormányzati 
szervek aktívabb részvételére van szükség mind európai, mind nemzeti szinten;

4. meggyőződése, hogy az Európai Parlamentnek javítania kell külkapcsolati 
tevékenységei koherenciáját, amely tevékenységekben számos, egymást átfedő politikai 
területeken tevékenykedő szereplő vesz részt; felismeri, hogy új, független szervek 
létrehozása a tevékenységek szétforgácsolódásának kockázatát hordozza magában, és 
úgy véli, ez alááshatja az egész intézmény hitelét; kéri ezért egyrészt az emberi 
jogokkal, a demokratikus kormányzással és a jogállamisággal összefüggő 
tevékenységek hatékonyságának növelését, másrészt a biztonság átfogóbb értelmezését, 
a külkapcsolatokért felelős fő bizottság vezető szerepének fenntartásával; megjegyzi 
továbbá, hogy a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése politikai kérdéseivel 
foglalkozó valamennyi szereplő tevékenységének jobb összehangolására van szükség;

5. hangsúlyozza, hogy a demokratikus értékek, az emberi jogok és a jogállamiság 
harmadik országokban történő támogatása terén az EU külkapcsolatainak a hitelessége 
nagymértékben függ az európai bel- és igazságügyi politika belső és külső dimenzióinak 
kiegyensúlyozott fejlesztésétől; felszólít a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség külső dimenziója alkalmazási körének és célkitűzéseinek 



PE 376.668v03-00 4/7 AD\664887HU.doc

HU

tisztázására;

6. üdvözli az EBVP keretében megvalósuló integrált polgári-katonai együttműködés 
egységességének fokozása érdekében tett lépéseket, különösen a válságkezelés 
területén; ugyanakkor kéri az egyes pillérek tevékenységeinek további összehangolását 
és az egymást átfedő politikai területekhez tartozó eszközök (KKBP/EBVP, bel- és 
igazságügy, Közösség) fölösleges egyidejű alkalmazásának elkerülését; hangsúlyozza, 
hogy az Európai Parlamentnek folyamatosan ellenőriznie kell e koordináció 
hatékonyságát;

7. hangsúlyozza, hogy az EBVP-műveletek tervezési folyamata során figyelembe kell 
venni a közösségi eszközök – különösen a stabilitási, illetve a szomszédsági és 
partnerségi eszköz – által a jogállamiság, a fegyver- és kábítószer-kereskedelem, a 
terrorizmus és szervezett bűnözés megelőzése és leküzdése, valamint a konfliktust 
követő stabilizáció területén előírt különböző kísérő vagy követő intézkedéseket;

8. hangsúlyozza, hogy növelni kell az EU és a tagállamok megosztott kapacitásait a
transznacionális szervezett bűnözés, az illegális kereskedelem és az emberi jogok 
megsértése elleni küzdelemben a határokon átnyúló problémák eredményesebb, 
kombinált megközelítésének elfogadása útján, elsőbbséget adva a különösen érzékeny 
területeknek mint például a fekete-tengeri régió, ahol az „állandósult konfliktusok” 
súlyosan befolyásolják a jogállamiság érvényesítését, a hatóságok közötti megfelelő
együttműködést, valamint a demokratikus és gazdasági fejlődést;

9. úgy véli, hogy a pillérek közötti egységességet fokozná az Alkotmányszerződés 
hatályba lépése, különösen az európai külügyminiszteri hivatal létrehozása és egy külső 
diplomáciai szolgálat létesítése;

10. úgy véli, megérett az idő a szabadság és biztonság átfogóbb dimenziója terén a mélyebb 
transzatlanti együttműködés politikai akadályainak elhárítására, például a kábítószer-
kereskedelem, a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem területén, különös 
tekintettel a jövőben Koszovóban és Afganisztánban végrehajtandó polgári EBVP-
műveletekre;

11. felszólítja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy az 
alapvető emberi és törvény adta jogok tiszteletben tartása az EU külpolitikájának 
központi eleme legyen a szabadság, biztonság és a jog érvényesülése terén; ragaszkodik 
ahhoz, hogy e jogok szerves részét képezzék bármely, a terrorizmus és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelemhez, a bevándorláshoz, a menekültügyhöz és a 
határrendészethez kapcsolódó jogi eszköznek, programnak vagy operatív intézkedésnek;

12. sürgeti a Bizottságot, hogy a harmadik országokkal a szabadság, a biztonság és az jog 
érvényesülése terén meglévő együttműködésről folytatott párbeszédeiben használja fel a 
nemzetközi emberi jogi szervezetektől származó és az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának az emberi jogok megsértésével kapcsolatban hozott ítéletei alapján 
rendelkezésre álló bizonyítékokat, és ilyen módon fokozottabban támogassa a 
jogállamiságot, a jó kormányzást, a demokráciát és az emberi jogok tiszteletben tartását 
a harmadik országokkal és régiókkal folyó valamennyi együttműködésben; 
hangsúlyozza, hogy az EU-nak a harmadik országokkal folytatott nemzetközi 
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kapcsolatait és ezek esetében alkalmazott eszközeit fel kell használnia annak érdekében, 
hogy azokat a bel- és igazságügyi kérdésekre vonatkozó nemzetközi normák és 
kötelezettségek elfogadására és végrehajtására ösztönözze;

13. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit annak érdekében, hogy meglévő 
szerveken – mint az Afrikai Unió – keresztül támogassa a jog érvényesülésével, a 
szabadsággal és a biztonsággal kapcsolatos kérdések terén folytatott regionális 
együttműködést, valamint új kezdeményezések ösztönzése által olyan területeken, ahol 
gyenge a regionális együttműködés, mint például a Közel-Keleten, vagy Kelet-
Európában;

14. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot egy olyan követelmény bevezetésének mérlegelésére, 
amely szerint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben 
valamennyi külpolitikai kezdeményezéshez vagy dokumentumhoz társuljon egy emberi 
jogokkal való megfelelőségre vonatkozó jelentés, amelyet rendszeresen frissítenek és 
benyújtanak az Európai Parlamentnek; ajánlja különösen a Tanácsnak, hogy minden 
cselekvésorientált dokumentumban szerepeltessen egy szakaszt az érintett harmadik 
ország emberi jogi helyzetére vonatkozóan;

15. mérlegelésre ajánlja a Bizottságnak, a tagállamoknak és a Tanácsnak azt a lehetőséget, 
hogy a szabadság, biztonság és a jog érvényesülése területén a harmadik országokkal és 
régiókkal együtt finanszírozott tevékenységeket kiegészítsék az emberi jogok 
védelmével és azok betartásával kapcsolatos projektekre vonatkozó egyedi 
finanszírozással;

16. megjegyzi, hogy az illegális bevándorlás kérdése a migráció demográfiai és 
foglalkoztatási politikákra gyakorolt hatásairól szóló globális vita részét képezi; 
hangsúlyozza továbbá, hogy az EU arra irányuló tevékenységeit, hogy fejlesszék a 
harmadik országoknak a migrációs folyamatok kezelésére és a határrendészetre 
vonatkozó képességeit, humanitárius program keretein belül kell végrehajtani, amely 
egyensúlyt teremt az eredményes fejlesztéspolitika és a migráció forrásaként számon 
tartott országokban tapasztalt taszító tényezők enyhítése között;

17. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU részéről aláírt visszafogadási megállapodások 
nem zárják ki egyértelműen a menedékkérőket a megállapodások hatálya alól, és ilyen 
módon ezek olyan menedékkérők visszafogadására is alkalmazhatók, akiknek a 
kérelmét érdemben még nem bírálták el, vagy akik kérelmét elutasították vagy 
elfogadhatatlannak ítélték a „biztonságos harmadik ország” koncepció alkalmazása 
szerint; biztosítékok nyújtására szólít fel annak érdekében, hogy a menedékkérők 
számára biztosított legyen a méltányos és eredményes menekültügyi eljárás, többek 
között a visszaküldés tilalmának („non-refoulement”) tiszteletben tartása érdekében;

18. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak készen kell állnia arra, hogy – a kellő 
előfeltételek teljesülését követően – tárgyalásokat folytasson a szomszédos országokkal 
a visszafogadással és a vízumkönnyítéssel kapcsolatosan; úgy véli, hogy a tagjelölt, 
társult és szomszédos országokkal az illegális bevándorlás, az emberkereskedelem elleni 
küzdelem és a hatékony határrendészet tekintetében folytatott eredményes 
együttműködés előmozdíthatja a vízummentes utazás hosszú távú lehetőségéről szóló 
megbeszéléseket;
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19. hangsúlyozza a terrorizmus és annak gyökerei elleni küzdelemre vonatkozó külső 
fellépés tekintetében az EU rendelkezésére álló cselekvési alternatívák sokféleségét, és 
hangsúlyozza az ENSZ alapokmányával összhangban lévő, valamennyi rendelkezésre 
álló eszköz koherens felhasználásának szükségességét; felszólít a terrorizmus és annak 
gyökereinek közös meghatározásáról szóló, ENSZ-ben zajló vita újbóli megnyitására;

20. megismétli azon javaslatát, hogy az EU terrorizmusellenes politikáját tegyék 
koherensebbé és eredményesebbé a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokban, 
különösen az emberi jogok egyetemes normáit tiszteletben tartó legfontosabb 
partnerekkel folytatott párbeszéd élénkítése, a békefenntartásban és a globális 
biztonságban kulcsszerepet játszó nemzetközi és regionális szervezetekkel folytatott 
együttműködés megerősítése, az erőszakos belső és regionális konfliktusok kezelésére 
irányuló megoldások aktív keresése, valamint az emberi jogokra vonatkozó záradék 
szellemével összhangban a harmadik országokkal kötött megállapodásokban a 
terrorizmusellenes záradék szigorú végrehajtása révén;

21. megjegyzi, hogy számos, igen eltérő kérdés tartozik a harmadik országokkal 
büntetőügyekben folytatott rendőri és igazságügyi együttműködés körébe; a 
megállapított prioritások tekintetében hangsúlyozza, hogy noha az intézményi kapacitás 
fejlesztése és az operatív együttműködés lényegesek, az EU e területen folytatott 
tevékenységeit az emberi jogok egyetemes normáinak keretein belül kell végezni.
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