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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. steunt nadrukkelijk het doel om een coherente strategie voor de externe dimensie van de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht als een integraal bestanddeel van de maatregelen op 
het gebied van het buitenlands beleid van de EU in te voeren, zoals wordt verlangd in de 
mededeling van de Commissie en het latere Raadsdocument "Strategie voor de externe 
dimensie van JBZ: Algemene vrijheid, veiligheid en recht"; onderstreept dat bij elke 
uitvoeringsmaatregel in het kader van deze strategie rekening moet worden gehouden met de 
specifieke situatie in de betrokken derde landen of regio's, waarbij speciale aandacht wordt 
geschonken aan de ontwikkeling van democratische waarden en eerbiediging van de 
mensenrechten en waarbij tevens de beginselen, waarop de Europese Unie is gebaseerd, strikt 
worden nageleefd;

2. is van mening dat deze strategie een belangrijke stap is naar de invoering van een interne 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht door de creatie van een veilig extern milieu, alsmede 
ter bevordering van de externe betrekkingen van de EU door bevordering van de rechtsorde, 
democratische waarden, eerbiediging van mensenrechten en efficiënte instellingen;

3. wijst er evenwel op dat, ter verwezenlijking van de doelstellingen van deze strategie, een 
betere afstemming tussen de desbetreffende beleidsterreinen en de politieke actoren, zowel 
op Europees als op nationaal niveau, tot stand moet worden gebracht;

4. wijst erop dat het Europees Parlement zich meer moet inzetten om te zorgen voor coherentie 
van zijn werkzaamheden op het vlak van de buitenlandse betrekkingen, waarvan een groot 
aantal actoren in elkaar overlappende beleidsterreinen deel uitmaakt; erkent het grote risico 
van een versnippering door de instelling van nieuwe onafhankelijke instanties en is van 
mening dat dit de geloofwaardigheid van de gehele instelling zou kunnen ondergraven; 
dringt er derhalve op aan om de activiteiten op het vlak van mensenrechten, democratisch 
bestuur en de rechtsorde enerzijds en van een ruimer veiligheidsconcept anderzijds te 
stroomlijnen door de voortrekkersrol van de belangrijkste, op het vlak van de externe 
betrekkingen verantwoordelijke, commissie te handhaven; stelt dan ook vast dat een betere 
coördinatie van de activiteiten van alle actoren die te maken hebben met beleidskwesties op 
het vlak van vrijheid, veiligheid en recht noodzakelijk is;

5. onderstreept dat de geloofwaardigheid van het buitenlands beleid van de EU bij de 
bevordering van democratische waarden, mensenrechten en de rechtsorde in derde landen in 
hoge mate afhankelijk is van een evenwichtige ontwikkeling van de interne en externe 
dimensie van het Europees binnenlands en justitiebeleid; verlangt dat de reikwijdte en de 
doelstellingen van de externe dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
worden verduidelijkt;

6. is ingenomen met de maatregelen die zijn genomen ter verbetering van de coherentie in een 
geïntegreerde samenwerking van burgers en militairen in het GBVB, met name op het gebied 
van het crisisbeheer; verlangt echter een verdergaande pijleroverschrijdende coördinatie 
waarbij dubbel werk door de diverse instrumenten (EVDB/GBVB, JBZ, Gemeenschap) op 
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de elkaar overlappende beleidsterreinen wordt voorkomen; onderstreept dat de 
doeltreffendheid van deze coördinatie het voorwerp moet zijn van een permanente 
aanpassing door het Europees Parlement;

7. onderstreept dat bij de planning van GBVB-operaties rekening moet worden gehouden met 
diverse flankerende of follow-up-maatregelen via communautaire instrumenten op de 
terreinen rechtsorde, wapens en drugshandel, preventie en bestrijding van terrorisme en 
georganiseerde misdaad en stabiliserende maatregelen na conflicten, met name met 
betrekking tot het stabiliteitsinstrument en het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI);

8. benadrukt de noodzaak om de gedeelde bevoegdheden van de EU en haar lidstaten uit te 
breiden ten behoeve van het bestrijden van transnationale georganiseerde misdaad, illegale 
handel en schendingen van de mensenrechten door een effectievere gecombineerde aanpak 
van grensoverschrijdende problemen in te voeren, waarbij prioriteit wordt gegeven aan 
gebieden die extra kwetsbaar zijn, zoals de regio rond de Zwarte Zee, waar het bestaan van 
"bevroren conflicten" de handhaving van de rechtsorde, de noodzakelijke samenwerking 
tussen autoriteiten en de democratische en economische ontwikkeling ernstig hindert;

9. is van mening dat pijleroverschrijdende coherentie verbeterd kan worden door de 
inwerkingtreding van het Grondwettelijk Verdrag, met name door de instelling van het ambt 
van Europees minister van Buitenlandse Zaken en de oprichting van een externe 
diplomatieke dienst;

10. is van mening dat de tijd rijp is om politieke belemmeringen voor een hechtere 
transatlantische samenwerking in een bredere dimensie van vrijheid en veiligheid uit de weg 
te ruimen, bijvoorbeeld op de terreinen bestrijding van drugshandel, georganiseerde misdaad 
en terrorisme, met name met het oog op de toekomstige burgerlijke GBVB-operaties in 
Kosovo en Afghanistan;

11. dringt er bij de Raad, de Commissie en de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat de 
eerbiediging van de fundamentele mensenrechten en wettelijk verankerde rechten centraal 
komen te staan in de externe politieke maatregelen van de EU op het gebied vrijheid, 
veiligheid en recht; verlangt met nadruk dat deze rechten een integrerend bestanddeel vormen 
van elk instrument, elk programma of elke operationele maatregel die betrekking heeft op de 
bestrijding van terrorisme en de georganiseerde misdaad, migratie, asielkwesties en 
grensbeheer;

12. dringt er met klem bij de Commissie op aan bewijzen over schendingen van mensenrechten 
die voortvloeien uit besluiten van het Europees Hof voor de mensenrechten in haar dialoog 
met derde landen over de samenwerking op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht te 
betrekken en daardoor de rechtsorde, goed bestuur, democratie en eerbiediging van de 
mensenrechten in het kader van de huidige samenwerking met derde landen en regio's verder 
te bevorderen;  onderstreept dat het noodzakelijk is dat de EU haar conventionele 
betrekkingen en instrumenten met derde landen gebruikt om deze te stimuleren relevante 
internationale normen en verplichtingen voor kwesties met betrekking tot JBZ aan te nemen 
en uit te voeren;

13. roept de Commissie op haar inspanningen ter ondersteuning van de regionale samenwerking 
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op het gebied van recht, vrijheid en veiligheid te versterken door middel van bestaande 
organen en door het stimuleren van nieuwe initiatieven in gebieden waar de regionale 
samenwerking zwak is;

14. dringt er met nadruk bij de Commissie en de Raad op aan te overwegen of niet alle externe 
beleidsinitiatieven of documenten op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht vergezeld 
moeten gaan van een verslag over de eerbiediging van de mensenrechten, dat regelmatig 
bijgewerkt en aan het Europees Parlement voorgelegd zou moeten worden; beveelt de Raad 
met name aan in elk actiegericht document een passage over de situatie van de 
mensenrechten in het derde land op te nemen;

15. beveelt de Commissie, de lidstaten en de Raad aan de mogelijkheid te overwegen de op het 
gebied van vrijheid, veiligheid en recht gefinancierde maatregelen in derde landen en regio's 
met een specifieke financiering van projecten aan te vullen, die bedoeld zijn voor de 
bescherming en de eerbiediging van de mensenrechten;

16. stelt vast dat de kwestie van de illegale migratie deel uitmaakt van de algemene discussie 
over de gevolgen van migratie voor demografische en werkgelegenheidsmaatregelen; 
onderstreept bovendien dat de maatregelen van de EU die erop gericht zijn de capaciteiten 
van derde landen te verbeteren, migratiestromen te sturen en hun grenzen te beheren, in het 
kader van een humanitaire agenda moeten worden uitgevoerd, die een evenwicht bevordert 
tussen een doeltreffend ontwikkelingsbeleid en een verlichting van de factoren die migratie 
in de landen van herkomst teweegbrengen;

17. is bezorgd wegens het feit dat de namens de EU ondertekende terugnameovereenkomsten 
niet nadrukkelijk asielzoekers uitsluiten van de werkingssfeer van de overeenkomsten en dat 
het daarom mogelijk is dat asielzoekers worden teruggestuurd die nog geen inhoudelijk 
besluit over hun aanvraag hebben gekregen of wier aanvraag is afgewezen of niet 
ontvankelijk werd verklaard, omdat het concept "veilig derde land" werd toegepast; verlangt 
dat beschermingsmaatregelen worden gecreëerd om ervoor te zorgen dat asielzoekers 
toegang krijgen tot een eerlijke en effectieve asielprocedure, o.a. om het principe van niet-
uitzetting (non-refoulement) te waarborgen;

18. benadrukt dat de Europese Unie bereid moet zijn om onderhandelingen te voeren met haar 
buurlanden over hernieuwde toelating en visumverstrekking zodra aan de relevante 
voorwaarden is voldaan; is van mening dat effectieve samenwerking met kandidaatlanden, 
geassocieerde landen en buurlanden op het gebied van illegale immigratie, bestrijding van 
mensensmokkel en efficiënt grensbeheer een gunstige invloed kan hebben op besprekingen 
over het langetermijnvooruitzicht van visumvrij reizen;

19. wijst erop hoe veelvormig het instrumentarium is dat de EU in haar externe 
beleidsmaatregelen ter bestrijding van terrorisme ter beschikking staat, en onderstreept hoe 
belangrijk het is alle beschikbare middelen coherent te gebruiken, die door de Verenigde 
Naties geëist en ondersteund worden en die deel uitmaken van een multilaterale strategie; eist 
dat de discussie over een gemeenschappelijke definitie van terrorisme en de oorzaken 
daarvan in het kader van de Verenigde Naties wordt hervat;

17. herhaalt zijn voorstel om het antiterrorismebeleid van de EU coherenter en doeltreffender te 
maken in de relaties met derde landen, met name door een intensivering van de dialoog met 
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belangrijke partners, waarbij tevens de universele normen voor mensenrechten worden 
geëerbiedigd door een hechtere samenwerking met internationale en regionale organisaties, 
die een sleutelrol spelen bij de vredeshandhaving en de globale veiligheid, en door een strikte 
toepassing van de antiterrorismeclausule in overeenkomsten met derde landen, zonder dat dit 
in strijd is met de geest van de mensenrechtenclausule;

21. stelt vast dat een groot aantal zeer uiteenlopende kwesties het voorwerp zijn van de politiële 
en justitiële samenwerking in strafzaken met derde landen; onderstreept met betrekking tot de 
genoemde prioriteiten, dat de ontwikkeling van de institutionele capaciteiten en de operatieve 
samenwerking weliswaar belangrijk zijn, maar dat bij maatregelen van de EU op deze 
gebieden de ondersteuning van de universele normen voor mensenrechten bijzondere 
aandacht moet krijgen.
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