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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. tvirtai remia tikslą kurti darnią laisvės, saugumo ir teisingumo išorės matmens strategiją, 
sudarančią sudėtinę ES išorės santykių politikos dalį, kaip raginama Komisijos 
komunikate ir susijusiame Tarybos dokumente „Teisingumo ir vidaus reikalų išorės 
matmens strategija: visuotinė laisvė, saugumas ir teisingumas“; mano, kad trečiųjų šalių, 
ypač Europos Sąjungos kaimynių, bendradarbiavimas yra ypač svarbus kuriant laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvę, ypač kovos su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir 
prekyba neteisėtais imigrantais priemonių požiūriu; todėl mano, kad jų bendradarbiavimo 
šiose srityse užtikrinimas turi būti Europos Sąjungos išorės veiksmų prioritetas; pabrėžia, 
kad turi būti tikra „laisvės, saugumo ir teisingumo“ pusiausvyra ir, kad taikant bet kokias 
įgyvendinimo priemones pagal šią strategiją būtina atsižvelgti į trečiųjų šalių arba 
atitinkamų regionų padėties ypatumus ir tvirtai vadovautis principais, kuriais pagrįsta 
Europos Sąjunga;

2. mano, kad ši strategija yra svarbus žingsnis siekiant kurti laisvės, saugumo ir teisingumo 
vidaus erdvę, užtikrinant saugią išorės aplinką ir plėtojant ES išorės santykius, skatinant
vadovautis teisinės valstybės, demokratinių vertybių, pagarbos žmogaus teisėms ir 
patikimų institucijų principais;

3. vis dėlto pabrėžia, kad siekiant įgyvendinti strategijos tikslus būtina užtikrinti geresnį 
atitinkamų politikos sričių ir politinių veikėjų veiksmų derinimą bei aktyvesnį pilietinės 
visuomenės ir NVO dalyvavimą Europos ir nacionaliniais lygmenimis;

4. pabrėžia, kad Europos Parlamentas turėtų pagerinti savo veiklos darną išorės santykių 
srityje, kurioje dalyvauja daug įvairių veikėjų, dirbančių iš dalies sutampančiose politikos 
srityse; pripažįsta, kad steigiant naujas nepriklausomas įstaigas kyla didelis susiskaidymo 
pavojus, ir mano, kad tai galėtų pakenkti visos institucijos patikimumui; atsižvelgdamas į 
tai, viena vertus, ragina racionalizuoti veiklą, susijusią su žmogaus teisių, demokratinio 
valdymo ir teisinės valstybės principais, ir, kita vertus, atsižvelgdamas į platesnio masto 
saugumo koncepciją, išsaugoti vadovaujamą pagrindinio komiteto, atsakingo už veiklą 
išorės santykių srityje, vaidmenį; taip pat pabrėžia, kad būtina užtikrinti geresnę visų 
veikėjų, atsakingų už vidaus politiką laisvės, saugumo ir teisingumo politikos klausimais, 
veiklos koordinaciją;

5. pabrėžia, kad ES išorės politikos, kurią vykdant siekiama skatinti pagarbą demokratinėms 
vertybėms, žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principams trečiosiose šalyse, 
patikimumas labai priklauso nuo darnaus Europos teisingumo ir vidaus reikalų politikos 
vidaus ir išorės matmenų vystymo; ragina patikslinti laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvės išorės matmens taikymo sritį ir tikslus;

6. pritaria priemonėms, kurių buvo imtasi siekiant pagerinti integruoto civilinio ir karinio 
bendradarbiavimo darną Europos saugumo ir gynybos politikos (ESGP) srityje, ypač 
krizių valdymo klausimu; vis dėlto ragina toliau stiprinti veiklos pagal skirtingus 
ramsčius derinimą ir vengti įvairių priemonių (bendros užsienio ir saugumo politikos ir 
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Europos saugumo ir gynybos politikos (BUSP/ESGP), bendradarbiavimo teisingumo ir 
vidaus reikalų (TVR) srityje ir Bendrijos klausimais) dubliavimosi iš dalies 
sutampančiose politikos srityse; pabrėžia, kad Europos Parlamentas turėtų nuolat vertinti 
minėtojo derinimo veiksmingumą;

7. pabrėžia, kad planuojant ESGP operacijas turėtų būti atsižvelgiama į įvairius gretutinius 
arba paskesnius veiksmus, numatytus pagal Bendrijos priemones, susijusias su teisinės 
valstybės, kovos su nelegalia prekyba narkotikais ir ginklais, terorizmo ir organizuoto 
nusikalstamumo prevencijos ir kovos su šiais reiškiniais bei padėties stabilizavimo 
pasibaigus konfliktams klausimais, ypač atsižvelgiant į Stabilumo priemonę ir Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonę (EKPP);

8. pabrėžia, kad yra poreikis padidinti bendrus ES ir jos valstybių narių pajėgumus kovoje 
su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis ir žmogaus teisių 
pažeidimais nustatant veiksmingesnius, bendrus pasienio problemų sprendimų būdus, 
pirmenybę teikiant ypač neapsaugotiems regionams, pvz., Juodosios jūros regionui, kur 
„įšaldyti konfliktai“ labai trukdo įgyvendinti teisinės valstybės principus, būtiną valdžios 
institucijų bendradarbiavimą ir demokratijos bei ekonomikos plėtrą;

9. mano, kad veiklos pagal skirtingus ramsčius darna galėtų pagerėti įsigaliojus Sutarčiai dėl 
Konstitucijos, ypač įsteigus Europos užsienio reikalų ministro pareigybę ir išorės 
santykių diplomatinę tarnybą;

10. mano, kad turi būti stiprinamas transatlantinis bendradarbiavimas, apimantis daugiau 
laisvės ir saugumo aspektų, pvz., kovos su nelegalia prekyba narkotikais, organizuotu 
nusikalstamumu ir terorizmu klausimais, ypač turint omenyje būsimas civilinio pobūdžio 
ESGP operacijas Kosove ir Afganistane;

11. ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad pagarba pagrindinėms žmogaus 
ir pagal įstatymus numatytoms teisėms būtų ES išorės politikos laisvės, saugumo ir 
teisingumo srityje pagrindas; primygtinai reikalauja, kad šios teisės turėtų būti kiekvienos 
priemonės, programos arba veiksmų, susijusių su kovos su terorizmu ir organizuotu 
nusikalstamumu, migracijos, prieglobsčio ir sienų apsaugos klausimais, sudėtinė dalis;

12. ragina Komisiją vykdant dialogą su trečiosiomis šalimis dėl bendradarbiavimo laisvės, 
saugumo ir teisingumo srityse atsižvelgti į Europos žmogaus teisių teismo sprendimų dėl 
žmogaus teisių pažeidimų išvadas ir dar aktyviau skatinti laikytis teisinės valstybės, gero 
valdymo, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms principų plėtojant bendradarbiavimą 
su trečiosiomis šalimis ir regionais; pabrėžia, kad būtina, jog ES pasinaudotų savo 
tradiciniais ryšiais su trečiosiomis šalimis ir joms skirtomis priemonėmis siekdama jas 
paskatinti priimti ir įgyvendinti atitinkamas tarptautines normas ir įsipareigojimus, 
susijusius su teisingumo ir vidaus reikalais;

13. ragina Komisiją labiau remti regioninį bendradarbiavimą teisingumo, laisvės ir saugumo 
klausimais pasinaudojant veikiančiomis institucijomis, pvz., Afrikos Sąjunga, ir skatinant 
naujas iniciatyvas srityse, kuriose regioninis bendradarbiavimas nepakankamas, pvz., 
Artimuosiuose Rytuose ir Rytų Europoje;

14. ragina Komisiją ir Tarybą apsvarstyti reikalavimą, kad rengiant visas išorės politikos 
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iniciatyvas arba dokumentus laisvės, saugumo ir teisingumo klausimais turėtų būti 
pateikiama ataskaita, kaip laikomasi žmogaus teisių, ir ji turėtų būti nuolat atnaujinama 
bei pateikiama Europos Parlamentui; itin rekomenduoja, kad Taryba į visus veiksmų 
planus įtrauktų skirsnį dėl žmogaus teisių padėties atitinkamoje trečiojoje šalyje;

15. rekomenduoja Komisijai, valstybėms narėms ir Tarybai apsvarstyti galimybę greta 
finansavimo, skiriamo veiklai, vykdomai trečiosiose šalyse ir regionuose laisvės, 
saugumo ir teisingumo klausimais, numatyti specialų projektų, susijusių su žmogaus 
teisių apsauga ir jų įgyvendinimu, finansavimą;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad nelegalios imigracijos klausimas sudaro dalį visuotinių 
diskusijų dėl migracijos poveikio demografinei ir užimtumo politikai; taip pat pabrėžia, 
kad ES veikla siekiant siekiant panaikinti pagrindines neteisėtos migracijos priežastis ir 
gerinti trečiųjų šalių gebėjimus valdyti migracijos srautus ir apsaugoti savo sienas turėtų 
būti įgyvendinama vadovaujantis humanitarinių planų kriterijais, pagal kuriuos būtų 
siekiama užtikrinti veiksmingos vystymosi politikos ir siekio mažinti emigraciją 
skatinančius veiksnius šalyse, iš kurių emigruojama, pusiausvyrą;

17. susirūpinęs, kad ES pasirašytuose readmisijos susitarimuose aiškiai nepaminėta, jog 
prieglobsčio prašantys asmenys nepatenka į susitarimo taikymo sritį, todėl pagal šiuos 
susitarimus įmanoma prieglobsčio prašytojų, kurių prašymai dar nebuvo iš esmės 
išnagrinėti, buvo atmesti arba pripažinti nepriimtinais vadovaujantis „saugios trečiosios 
šalies“ apibrėžtimi, readmisija; ragina nustatyti apsaugos sąlygas siekiant užtikrinti, kad 
prieglobsčio prašantiems asmenims būtų taikoma teisinga ir veiksminga prieglobsčio 
suteikimo tvarka ir kad, inter alia, būtų gerbiamas negrąžinimo principas;

18. pabrėžia, kad Europos Sąjunga turėtų pradėti derybas dėl readmisijos ir supaprastintos 
vizų išdavimo tvarkos su kaimyninėmis šalimis, kai tik šios įgyvendins nustatytas 
sąlygas; mano, kad veiksmingas bendradarbiavimas su šalimis kandidatėmis, šalimis, su 
kuriomis pasirašyti asociacijos susitarimai, ir su kaimyninėmis šalimis neteisėtos 
imigracijos, kovos su prekyba žmonėmis ir efektyvaus pasienio valdymo srityse gali būtų 
naudingas svarstant ilgalaikę bevizio judėjimo perspektyvą;

19. atkreipia dėmesį į įvairialypį reakcijos, kurios ES susilaukia vykdydama išorės veiksmus 
kovos su terorizmu pagrindinėmis jo priežastimis srityje, pobūdį ir pabrėžia, kad būtina 
nuosekliai panaudoti visas turimas priemones remiantis JT chartija; ragina atnaujinti 
diskusijas dėl bendros terorizmo sąvokos ir jo atsiradimo priežasčių apibrėžimo JT 
lygmeniu;

20. pakartoja savo pasiūlymą užtikrinti, kad ES kovos su terorizmu politika palaikant 
santykius su trečiosiomis šalimis būtų nuoseklesnė ir veiksmingesnė, t. y. siekti 
aktyvesnio dialogo su pagrindiniais partneriais, kurie laikosi visuotinių žmogaus teisių 
standartų, stiprinti bendradarbiavimą su tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis, 
atliekančiomis itin svarbų vaidmenį taikos palaikymo ir visuotinio saugumo srityse, 
aktyviai dalyvauti sprendžiant smurtinius valstybių vidaus ir regioninius konfliktus, taip 
pat griežtai, tačiau nepažeidžiant nuostatų dėl žmogaus teisių apsaugos esmės, 
įgyvendinti susitarimuose su trečiosiomis šalimis numatytą antiteroristinę išlygą;

21. atkreipia dėmesį į daugelį labai įvairaus pobūdžio problemų, susijusių su policijos ir 
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teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose klausimais trečiosiose šalyse;
atsižvelgdamas į nurodytus prioritetus pabrėžia, kad, nors siekis didinti institucinius 
gebėjimus bei stiprinti bendradarbiavimą vykdant operatyvinę veiklą yra svarbus, ES 
veikla šioje srityje turėtų būti įgyvendinama laikantis visuotinių žmogaus teisių standartų.
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