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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zdecydowanie popiera dążenie do ustanowienia spójnej strategii dotyczącej 
zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jako 
integralnej części polityki UE w zakresie stosunków zewnętrznych, zgodnie 
z komunikatem Komisji i późniejszym dokumentem Rady „Strategia zewnętrznego 
wymiaru WSiSW: wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość na świecie”; jest zdania, 
że współpraca z krajami trzecimi, w szczególności z krajami sąsiadującymi z Unią 
Europejską, ma zasadnicze znaczenie dla procesu tworzenia przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości – szczególnie jeżeli chodzi o działania mające na celu 
zwalczanie terroryzmu, zorganizowanej przestępczości oraz handlu nielegalnymi 
imigrantami; w związku z tym uważa, że zapewnienie współpracy w tych dziedzinach 
musi stanowić cel o priorytetowym znaczeniu dla działań zewnętrznych Unii 
Europejskiej; podkreśla, że konieczne jest zachowanie prawdziwej równowagi 
pomiędzy „wolnością, bezpieczeństwem i sprawiedliwością”, a także że wszelkie środki 
wykonawcze w obrębie tej strategii powinny uwzględniać specyficzną sytuację 
w danych krajach trzecich lub regionach, stojąc zdecydowanie na straży zasad, na 
których opiera się Unia Europejska;

2. uznaje tę strategię za ważny krok w kierunku ustanowienia wewnętrznej przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości poprzez stworzenie bezpiecznego 
środowiska zewnętrznego, a także rozwijanie stosunków zewnętrznych UE za pomocą 
działania na rzecz rządów prawa, wartości demokratycznych, poszanowania praw 
człowieka i solidnych instytucji; 

3. podkreśla jednak, że aby osiągnąć cele strategii należy doprowadzić do lepszego 
koordynowania odpowiednich obszarów polityki i zainteresowanych stron, jak również 
do aktywniejszego udziału społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych 
zarówno na szczeblu europejskim, jak i na szczeblach krajowych; 

4. wyraża przekonanie, że Parlament Europejski musi ulepszyć spójność swoich działań 
zewnętrznych, angażujących wiele podmiotów działających w pokrywających się 
obszarach polityki; uznaje, że istnieje wysokie ryzyko fragmentaryzacji spowodowanej 
tworzeniem nowych niezależnych organów i jest zdania, że może to podważyć 
wiarygodność całej instytucji;  wzywa w związku z tym do koncentracji działań 
związanych, z jednej strony, z prawami człowieka, demokratycznym sprawowaniem 
rządów i rządami prawa oraz, z drugiej strony, szerszą koncepcją bezpieczeństwa, 
utrzymując przewodnią rolę głównej komisji odpowiedzialnej za stosunki zewnętrzne; 
zauważa również, że istnieje potrzeba lepszej koordynacji działań podejmowanych 
przez wszystkie podmioty w związku z polityką w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości; 

5. podkreśla, że wiarygodność polityki zewnętrznej UE w zakresie wspierania 
demokratycznych wartości, praw człowieka i rządów prawa w krajach trzecich zależy 
w dużej mierze od równomiernego rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego wymiaru 
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europejskiej polityki współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych; wzywa do wyjaśnienia zakresu i zadań zewnętrznego wymiaru 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; 

6. z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte na rzecz większej spójności zintegrowanej 
współpracy cywilno-militarnej w ramach EPBiO, szczególnie w dziedzinie zarządzania 
kryzysowego; wzywa jednakże do dalszej koordynacji międzyfilarowej oraz unikania 
powielania różnych instrumentów (WPZiB/EPBiO, WSiSW, Wspólnota) 
w nakładających się na siebie dziedzinach polityki; podkreśla, że skuteczność takiej 
koordynacji powinna podlegać stałemu nadzorowi ze strony Parlamentu Europejskiego; 

7. podkreśla, że w procesie planowania operacji EPBiO należy uwzględniać różne środki 
towarzyszące lub następcze przewidziane przez instrumenty wspólnotowe w dziedzinie 
rządów prawa, nielegalnego handlu bronią i narkotykami, zapobiegania terroryzmowi 
i przestępczości zorganizowanej oraz ich zwalczania, jak również przywracania 
stabilizacji po konfliktach, szczególnie jeżeli chodzi o instrument na rzecz stabilności 
i europejski instrument sąsiedztwa i partnerstwa; 

8. podkreśla potrzebę wzmocnienia wspólnego potencjału UE i jej państw członkowskich 
w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej o zasięgu ponadnarodowym, nielegalnego 
handlu oraz naruszeń praw człowieka poprzez przyjęcie skuteczniejszego, wspólnego 
podejścia do problemów ponadgranicznych, nadając charakter priorytetowy obszarom 
szczególnie narażonym na konflikty, takim jak region Morza Czarnego, gdzie 
zadawnione konflikty wywierają poważny wpływ na wprowadzenie państwa prawa, 
niezbędną współpracę między organami władzy oraz na rozwój demokratyczny 
i gospodarczy; 

9. uważa, że wejście w życie traktatu konstytucyjnego może zwiększyć spójność 
międzyfilarową, szczególnie poprzez utworzenie urzędu europejskiego ministra spraw 
zagranicznych oraz stworzenie zewnętrznych służb dyplomatycznych; 

10. wyraża przekonanie, że należy wzmocnić pogłębioną współpracę transatlantycką w 
zakresie szerszego wymiaru wolności i bezpieczeństwa, na przykład w dziedzinie walki 
z nielegalnym handlem narkotykami, przestępczością zorganizowaną i terroryzmem, 
szczególnie w perspektywie planowanych operacji cywilnych EPBiO w Kosowie 
i w Afganistanie; 

11. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania, że przestrzeganie 
podstawowych praw człowieka i zasad prawnych znajduje się w centrum uwagi polityki 
zewnętrznej UE w zakresie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; 
nalega, by prawa te stanowiły integralną część wszystkich instrumentów, programów 
lub środków operacyjnych związanych z walką z terroryzmem, przestępczością 
zorganizowaną, migracją, azylem i zarządzaniem granicami;

12. wzywa Komisję do uwzględnienia w dialogu z krajami trzecimi, dotyczącym 
współpracy w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, dowodów 
wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie naruszeń 
praw człowieka oraz, z tego względu, do dalszego krzewienia rządów prawa, dobrych 
rządów, demokracji i poszanowania praw człowieka w bieżącej współpracy z krajami 
trzecimi i regionami; podkreśla konieczność wykorzystania instrumentów i stosunków 
wynikających z umów zawartych przez UE z krajami trzecimi jako zachęty do 
przyjmowania i wdrażania przez te kraje odpowiednich międzynarodowych standardów 
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i zobowiązań w dziedzinie WSiSW; 
13. wzywa Komisję do podjęcia wzmożonych wysiłków na rzecz wspierania współpracy 

regionalnej w sprawach dotyczących wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości przez 
działające obecnie organy, jak Unia Afrykańska, oraz poprzez udzielenie wsparcia 
nowym inicjatywom podejmowanym na obszarach, gdzie współpraca regionalna jest 
słabo rozwinięta, jak Bliski Wschód i Europa Wschodnia; 

14. wzywa Komisję i Radę do zastanowienia się nad wymogiem, by wszelkim inicjatywom 
dotyczącym polityki zewnętrznej lub dokumentom związanym z przestrzenią wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości towarzyszyły sprawozdania dotyczące zgodności
z prawami człowieka, które byłyby regularnie uaktualniane i przedkładane 
Parlamentowi Europejskiemu; w szczególności zaleca Radzie, by do każdego 
dokumentu dotyczącego działań dołączała część poświęconą sytuacji dotyczącej praw 
człowieka w odpowiednim kraju trzecim; 

15. zaleca Komisji, państwom członkowskim i Radzie rozważenie możliwości uzupełnienia 
działań finansowanych w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
z krajami trzecimi i regionami poprzez przewidzenie konkretnych środków na 
finansowanie projektów związanych z ochroną i przestrzeganiem praw człowieka; 

16. zauważa, że kwestia nielegalnej imigracji stanowi część światowej debaty nad 
konsekwencjami migracji dla polityki demograficznej i zatrudnienia; podkreśla ponadto, 
że działania UE mające na celu poprawę zdolności krajów trzecich do zarządzania 
granicami i przepływami migracyjnymi muszą być realizowane w sposób humanitarny, 
wspierający równowagę pomiędzy efektywną polityką rozwoju a zmniejszaniem 
czynników sprzyjających emigracji w krajach pochodzenia;  

17. jest zaniepokojony faktem, że z zakresu umowy nie wykluczono wyraźnie starających 
się o azyl, co może spowodować readmisję osób, których wniosek nie został jeszcze 
rozpatrzony, lub został odrzucony, bądź też uznany za niedopuszczalny, zgodnie z 
zasadą „bezpieczne państwo trzecie”; wzywa do ustanowienia zabezpieczeń 
gwarantujących, że osoby ubiegające się o azyl będą miały dostęp do sprawiedliwej 
i efektywnej procedury azylowej, m.in. w celu zagwarantowania przestrzegania zasady 
non-refoulement (nikt nie będzie odsyłany tam, gdzie narażony jest na prześladowania); 

18. podkreśla, że Unia Europejska powinna być skłonna do podejmowania negocjacji 
w sprawie readmisji i ułatwień wizowych z państwami sąsiednimi, pod warunkiem 
spełnienia odpowiednich warunków wstępnych; uważa, że skuteczna współpraca 
z krajami kandydującymi, stowarzyszonymi i sąsiednimi w zakresie nielegalnej 
imigracji, zwalczania handlu ludźmi oraz skutecznego zarządzania granicami może 
pomóc w debacie na temat długoterminowej perspektywy ruchu bezwizowego; 

19. zwraca uwagę na wieloaspektowy charakter reakcji, którymi dysponuje UE 
w działaniach zewnętrznych mających na celu zwalczanie terroryzmu i podkreśla 
potrzebę spójnego wykorzystania wszystkich dostępnych środków, zgodnie z Kartą 
Narodów Zjednoczonych; wzywa do ponownego podjęcia debaty na szczeblu ONZ 
w sprawie wspólnej definicji terroryzmu i jego źródeł; 

20. ponawia swoją propozycję dotyczącą zwiększenia spójności i skuteczności polityki 
antyterrorystycznej UE w stosunkach z krajami trzecimi, szczególnie poprzez nasilenie 
dialogu z ważnymi partnerami przestrzegającymi uniwersalnych norm w dziedzinie 
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praw człowieka; poprzez wzmocnienie współpracy z organizacjami międzynarodowymi 
i regionalnymi odgrywającymi kluczową rolę w utrzymywaniu pokoju i bezpieczeństwa 
na świecie; poprzez aktywne poszukiwanie rozwiązań ostrych konfliktów wewnętrznych 
i regionalnych; oraz poprzez rygorystyczne egzekwowanie klauzuli antyterrorystycznej 
w porozumieniach z krajami trzecimi, nie naruszając przy tym istoty klauzuli o prawach 
człowieka; 

21. zwraca uwagę na szeroki zakres bardzo różnorodnych kwestii objętych współpracą 
policyjną i sądową w sprawach karnych z krajami trzecimi; podkreśla w odniesieniu do 
określonych priorytetów, że mimo dużego znaczenia rozwoju zdolności instytucjonalnej 
i współpracy operacyjnej, działania UE w tych obszarach powinny być realizowane 
z myślą o wspieraniu uniwersalnych standardów praw człowieka. 
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