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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju 
savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atbalsta mērķi izveidot visaptverošu brīvības, drošības un tiesiskuma telpas ārējās 
dimensijas stratēģiju, kas būtu neatņemama ES ārpolitikas sastāvdaļa, kā Komisija 
ierosināja savā paziņojumā un ko atbalstīja Padome dokumentā „TI ārējās dimensijas 
stratēģija – globāla brīvības, drošības un tiesiskuma telpa”; uzskata, ka sadarbība ar 
trešām valstīm, īpaši Eiropas Savienības kaimiņvalstīm, ir ļoti svarīga brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpas veidošanā – īpaši tas attiecas uz pasākumiem, kas paredzēti cīņai 
pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālo imigrantu kontrabandu; tādēļ uzskata, 
ka sadarbības nostiprināšanai minētajās jomās ir jābūt svarīgākajam Eiropas Savienības 
ārlietu mērķim; uzsver, ka ir jāpanāk patiess līdzsvars starp brīvību, drošību un 
tiesiskumu un ka jebkura šīs stratēģijas pasākuma gadījumā ir jāņem vērā specifiskā 
attiecīgo trešo valstu vai reģionu situācija, īpašu uzmanību pievēršot demokrātisku 
vērtību izveidei un cilvēktiesību ievērošanai, tajā pašā laikā neatkāpjoties no tiem 
principiem, uz kuriem balstīta Eiropas Savienība;

2. uzskata, ka šī stratēģija ir svarīgs solis ceļā uz iekšējās brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpas izveidi, jo tā radīs drošu ārējo vidi, kā arī uzlabos ES ārējās attiecības, veicinot 
tiesiskumu, demokrātijas vērtību un cilvēktiesību ievērošanu un labi funkcionējošas 
iestādes;

3. tomēr uzsver, ka, lai būtu iespējams izpildīt šīs stratēģijas mērķus, jāuzlabo politikas 
jomu un politikā iesaistīto pušu koordinācija un jāpanāk aktīvākā pilsoniskās sabiedrības 
un NVO iesaistīšanās gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu līmenī;

4. pauž pārliecību, ka Eiropas Parlamentam ir jāuzlabo ārpolitikas pasākumu saskaņotība, 
jo lielais tajos iesaistīto pušu skaits darbojas politikas jomās, kas savstarpēji pārklājas; 
atzīst, ka, veidojot jaunas, neatkarīgas iestādes, pastāv liels sadrumstalotības risks, un 
uzskata, ka tas var mazināt uzticēšanos visai iestādei; tādēļ aicina racionalizēt 
pasākumus, kas saistīti gan ar cilvēktiesībām, demokrātisku valsts pārvaldi un 
tiesiskumu, gan ar drošību šī jēdziena plašākajā nozīmē, nodrošinot, ka arī turpmāk 
galvenā loma būs par ārpolitiku atbildīgajai komitejai atzīmē, ka ir nepieciešama labāka 
brīvības, drošības un tiesiskuma politikas pasākumos iesaistīto pušu koordinācija;

5. uzsver, ka uzticība ES ārpolitikai un tās centieniem sekmēt demokrātisko vērtību, 
cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanu trešās valstīs lielā mērā ir atkarīga no Eiropas 
tieslietu un iekšlietu politikas ārējās dimensijas saskaņotas izstrādes Eiropas Savienībā;  
aicina precizēt brīvības, drošības un tiesiskuma telpas ārējās dimensijas darbības jomu 
un mērķus;

6. atzinīgi vērtē pasākumus, kas veikti, lai panāktu lielāku saskaņotību Eiropas drošības un 
aizsardzības politikas civilmilitārās sadarbības jomā, īpaši krīžu pārvarēšanas jomā;  
taču aicina uzlabot koordināciju starp pīlāriem un izvairīties no dažādu instrumentu 
(KĀDP, EDAP, TI, Kopiena) darbības dublēšanās tajās politikas jomās, kas pārklājas;  
uzsver, ka Eiropas Parlamentam regulāri jāpārskata šādas koordinācijas efektivitāte;

7. uzsver, ka, plānojot Eiropas drošības un aizsardzības politikas darbības, jāņem vērā 
dažādie Kopienas instrumentu paredzētie papildu un atbalsta pasākumi tādām jomām kā 
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tiesiskums, cīņa pret ieroču un narkotiku tirdzniecību, cīņa pret terorismu un organizēto 
noziedzību, pēckonflikta stabilizācija, bet jo īpaši Stabilitātes instrumentam un Eiropas 
kaimiņattiecību politikas instrumentam;

8. uzsver nepieciešamību palielināt ES un dalībvalstu kopīgo spēju cīnīties pret 
starptautisko organizēto noziedzību, kontrabandu un cilvēktiesību pārkāpumiem, 
izmantojot kopīgu un efektīvāku pārrobežu problēmu risināšanas veidu, izvirzot par 
prioritāti reģionus, kas ir īpaši problemātiski, piemēram, Melnās jūras reģionu, kurā 
pastāvošie aprimušie, bet līdz galam neatrisinātie konflikti ir nopietns šķērslis 
tiesiskumu ieviešanai, iestāžu sadarbībai un demokrātijas un ekonomiskajai attīstībai;

9. uzskata, ka saskaņotība pīlāru starpā uzlabotos, ja stātos spēkā Konstitūcijas līgums, 
saskaņā ar kuru tiktu izveidots Eiropas ārlietu ministra amats un ārējais diplomātiskais 
dienests;

10. ņemot vērā jo īpaši turpmākās Eiropas drošības un aizsardzības politikā paredzētās 
civilās operācijas Kosovā un Afganistānā, uzskata, ka ir jānostiprina transatlantiskā 
sadarbība plašākā brīvības un drošības dimensijā, piemēram, tādās jomās kā cīņa pret 
narkotiku tirdzniecību, organizēto noziedzību un terorismu;

11. aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka ES brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas ārpolitikas pamatā ir cilvēktiesību un citu pamattiesību ievērošana;  
uzstāj uz to, lai šīs tiesības būtu jebkura tāda instrumenta, programmas vai pasākuma 
neatņemama sastāvdaļa, kas saistīts ar cīņu pret terorismu un organizēto noziedzību, 
migrācijas, patvēruma jautājumiem un robežu pārvaldību;

12. mudina Komisiju dialogā ar trešām valstīm par sadarbību brīvības, drošības un 
tiesiskuma jomā iekļaut Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumos atzītos cilvēktiesību 
pārkāpumu gadījumus, tādējādi sadarbībā ar trešām valstīm un reģioniem vēl vairāk 
veicinot tiesiskumu, labu pārvaldi, demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu;  uzsver, ka 
ES tradicionālo attiecību politikai un instrumentiem, kas paredzēti sadarbībai ar trešām 
valstīm, ir jākalpo par stimulu trešām valstīm pieņemt un ieviest starptautiskos 
standartus un pildīt saistības tieslietu un iekšlietu jomā;

13. aicina Komisiju pastiprināt centienus atbalstīt reģionālo sadarbību tieslietu, brīvības un 
drošības jomā, izmantojot jau esošās iestādes, piemēram, Āfrikas Savienību un veicinot 
jaunas iniciatīvas tajos reģionos, kuros ir vāja reģionālā sadarbība, piemēram, Tuvajos 
un Vidējos Austrumos un Austrumeiropā;

14. mudina Komisiju un Padomi apsvērt iespēju ieviest prasību, ka ikvienai brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpas ārpolitikas iniciatīvai vai dokumentam ir jāpievieno 
ziņojums par to, ka tiek ievērotas cilvēktiesības, kas regulāri jāatjaunina un jāiesniedz 
Eiropas Parlamentam;  jo īpaši iesaka Padomei jebkurā rīcību paredzošā dokumentā 
iekļaut daļu par cilvēktiesību situāciju attiecīgajā trešā valstī;

15. iesaka Komisijai, dalībvalstīm un Padomei apsvērt iespēju pasākumus trešās valstīs un 
reģionos, ko finansē no brīvības, drošības un tiesiskuma politikas līdzekļiem, papildināt 
ar īpašu finansējumu cilvēktiesību aizsardzībai un projektiem, kas saistīti ar 
cilvēktiesību ievērošanu;

16. atzīmē, ka nelegālas imigrācijas jautājums ir daļa no visā pasaulē aktuālas diskusijas par 
migrācijas ietekmi uz demogrāfijas un nodarbinātības politiku;  turklāt uzsver, ka tie ES 
pasākumi, kuru mērķis ir novērst nelegālās imigrācijas pamatcēloņus un uzlabot trešo 
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valstu spēju pārvaldīt migrācijas plūsmu un kontrolēt savas robežas, jāīsteno, ievērojot 
humānu pieeju, kas ievieš līdzsvaru starp efektīvu attīstības politiku un mazina tos 
iemeslus migrantu izcelsmes valstī, kuru dēļ viņi izceļo;

17. pauž bažas par to, ka ES vārdā parakstītajos atpakaļuzņemšanas nolīgumos nav 
nepārprotamā veidā norādīts, ka nolīgums neattiecas uz patvēruma meklētājiem, un līdz 
ar to var notikt tādu patvēruma meklētāju izdošana, kuru prasības patiesums nav 
pārbaudīts vai kuru prasība noraidīta vai atzīta par nepamatotu tādēļ, ka attiecīgā valsts 
tiek uzskatīta par "drošu trešo valsti";  aicina izveidot mehānismu, ar kura palīdzību 
nodrošināt, ka patvēruma meklētājiem ir pieejama godīga un efektīva patvēruma 
piešķiršanas procedūra, tostarp tiek nodrošināta neizdošanas principa ievērošana;

18 uzsver, ka Eiropas Savienībai ir jādemonstrē vēlme uzsākt sarunas ar savām 
kaimiņvalstīm par atpakaļuzņemšanu un vīzu režīma atvieglošanu, tiklīdz ir izpildīti 
attiecīgi priekšnoteikumi; uzskata, ka efektīva sadarbība ar kandidātvalstīm, valstīm, ar 
kurām noslēgti asociācijas nolīgumi, un kaimiņvalstīm tādās jomās kā nelegālā 
imigrācija, cīņa pret cilvēku tirdzniecību un efektīva robežkontrole var palīdzēt sarunās 
par iespējām tālākā nākotnē izveidot bezvīzu režīmu;

19. uzsver ārpolitikas jomā pieejamo ES reakcijas daudzšķautņaino raksturu cīņā pret 
terorismu un tās pamatcēloņiem un akcentē nepieciešamību saskaņoti izmantot visus 
pieejamos līdzekļus, ievērojot ANO hartu;  aicina ANO atsākt diskusiju par kopīgu 
terorisma un tā cēloņu definīciju;

20. atgādina par priekšlikumu uzlabot ES pretterorisma politikas saskaņotību un efektivitāti 
attiecībā uz trešām valstīm, jo īpaši:  pastiprinot dialogu ar svarīgākajiem partneriem, 
kas ievēro starptautiskos cilvēktiesību standartus;  pastiprinot sadarbību ar 
starptautiskām un reģionālām organizācijām, kurām ir svarīga loma miera uzturēšanā un 
starptautiskajā drošībā;  aktīvi meklējot iespējas atrisināt vardarbīgus starptautiskos un 
reģionālos konfliktus; neatkāpjoties no nolīgumos ar trešām valstīm ietverto 
pretterorisma klauzulu ievērošanu, kas nedrīkst būt pretrunā cilvēktiesību klauzulas 
būtībai;

21. atzīmē, ka policijas un tiesu iestāžu sadarbība ar trešām valstīm krimināllietās aptver 
daudz dažādu jautājumu; saistībā ar izvirzītajām prioritātēm uzsver, ka, lai arī ir svarīgi 
izveidot institucionālās spējas un operatīvo sadarbību, ES pasākumi šajā jomā jāīsteno 
saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem.
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