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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 
interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în raportul său:

1. susţine cu fermitate obiectivul stabilirii unei strategii coerente privind dimensiunea 
externă a spaţiului de libertate, securitate şi justiţie ca parte integrantă a politicii externe a 
UE, astfel cum se solicită în comunicarea Comisiei şi documentul ulterior al Consiliului 
intitulat „Strategie privind dimensiunea externă a JAI: libertate, securitate şi justiţie la 
nivel mondial”; consideră cooperarea ţărilor terţe, în special a celor care se învecinează 
cu Uniunea Europeană, ca fiind esenţială în procesul construirii spaţiului de libertate, 
securitate şi justiţie – în special în ceea ce priveşte măsurile de combatere a terorismului, 
a crimei organizate şi a traficului cu imigranţi ilegali; în consecinţă, consideră că 
asigurarea cooperării acestora în aceste domenii trebuie să fie un obiectiv prioritar al 
acţiunii externe a Uniunii Europene; subliniază că trebuie să existe un echilibru veritabil 
între „libertate, securitate şi justiţie” şi că orice măsură de punere în aplicare care decurge 
din această strategie trebuie să ia în considerare situaţia specifică a ţărilor terţe interesate 
sau a regiunilor în cauză, susţinând, în acelaşi timp, cu fermitate principiile pe care se 
bazează Uniunea Europeană;

2. consideră această strategie ca un pas important spre înfiinţarea unui spaţiu intern de 
libertate, securitate şi justiţie, prin crearea unui mediu extern sigur, precum şi prin 
dezvoltarea relaţiilor externe ale UE prin promovarea statului de drept, a valorilor 
democratice, a respectării drepturilor omului şi a unor instituţii solide;

3. subliniază, totuşi, că, în vederea realizării obiectivelor strategiei, este necesară o mai bună 
coordonare atât la nivel european, cât şi naţional între domeniile de acţiune pertinente şi 
actorii implicaţi, precum şi o participare mai activă a societăţii civile şi a ONG-urilor,

4. îşi exprimă convingerea că Parlamentul European trebuie să amelioreze coerenţa
activităţilor sale din domeniul relaţiilor externe, activităţi care implică acţiunea unui mare 
număr de actori în domenii de acţiune care se suprapun; recunoaşte riscul ridicat de 
fragmentare prin crearea unor noi organisme independente şi consideră că acest fapt ar 
putea submina credibilitatea întregii instituţii; de aceea, recomandă optimizarea 
activităţilor legate de drepturile omului, guvernarea democratică şi statul de drept, pe de o 
parte, şi un concept mai larg de securitate, pe de altă parte, menţinând rolul conducător al 
principalei comisii competente în materie de relaţii externe; de asemenea, remarcă 
necesitatea unei mai bune coordonări a activităţilor tuturor actorilor care se ocupă de 
aspectele legate de politica privind libertatea, securitatea şi justiţia;

5. subliniază faptul că credibilitatea politicii externe a UE cu privire la promovarea valorilor 
democratice, a drepturilor omului şi a statului de drept în ţările terţe depinde în mare 
măsură de dezvoltarea echilibrată a dimensiunilor internă şi externă ale politicii europene 
privind justiţia şi afacerile interne; recomandă clarificarea sferei de aplicare şi a 
obiectivelor dimensiunii externe a spaţiului de libertate, securitate şi justiţie;

6. salută acţiunile întreprinse în vederea creşterii coerenţei în cooperarea civilă şi militară 
integrată în cadrul PESA, în special în domeniul gestionării crizelor; cu toate acestea, 
recomandă o mai bună coordonare între elementele aparţinând unor piloni diferiţi şi 
evitarea duplicării diverselor instrumente (PESC/PESA, JAI, Comunitate) în domeniile 
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politice care se suprapun; subliniază că eficienţa acestei coordonări ar trebui să facă 
obiectul verificării continue de către Parlamentul European;

7. subliniază că procesul de planificare a operaţiunilor PESA ar trebui să ia în considerare 
diverse măsuri însoţitoare sau de urmărire furnizate de instrumentele comunitare în 
domeniile statului de drept, traficului de arme şi droguri, prevenirii şi luptei împotriva 
terorismului şi crimei organizate şi stabilizării post-conflict, în special cu privire la 
Instrumentul de Stabilitate şi IEVP;

8. subliniază nevoia de dezvoltare a capacităţilor comune ale UE şi ale statelor sale membre 
în combaterea criminalităţii organizate transnaţionale, a traficului ilegal şi a încălcării 
drepturilor omului prin adoptarea unei abordări combinate mai eficiente a problemelor 
transfrontaliere, acordând prioritate domeniilor deosebit de vulnerabile, cum ar fi 
regiunea Mării Negre, unde existenţa „conflictelor îngheţate” afectează grav aplicarea 
statului de drept, cooperarea necesară dintre autorităţi, precum şi dezvoltarea democratică 
şi economică;

9. consideră că, intrarea în vigoare a Tratatului Constituţional ar putea determina o creştere 
a coerenţei dintre elementele aparţinând unor piloni diferiţi , în special prin înfiinţarea 
funcţiei de Ministru European al Afacerilor Externe şi crearea unui serviciu diplomatic 
extern;

10. consideră că ar trebui consolidată cooperarea transatlantică deja accentuată, în contextul 
extins al libertăţii şi securităţii, de exemplu în domeniul luptei împotriva traficului de 
droguri, a criminalităţii organizate şi a terorismului, în special din perspectiva viitoarelor 
operaţiuni civile PESA din Kosovo şi Afganistan;

11. invită Consiliul, Comisia şi statele membre să asigure situarea respectării drepturilor 
fundamentale ale omului şi a drepturilor juridice fundamentale în centrul politicii externe 
a UE în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei; insistă că aceste drepturi ar trebui să fie 
parte integrantă din orice instrument, program sau măsură operativă legată de lupta 
împotriva terorismului şi a criminalităţii organizate, de migraţie, azil şi gestionarea 
frontierelor;

12. îndeamnă Comisia să integreze în dialogurile sale cu ţări terţe în domeniul cooperării 
privind libertatea, securitatea şi justiţia elemente justificative provenind din hotărârile 
Curţii Europene a Drepturilor Omului privind încălcarea drepturilor omului şi astfel să 
promoveze statul de drept, buna guvernare, democraţia şi respectarea drepturilor omului 
în cadrul cooperării în curs cu ţări şi regiuni terţe; subliniază nevoia utilizării de către UE 
a relaţiilor şi instrumentelor sale convenţionale cu ţări terţe pentru a le stimula să adopte 
şi să pună în aplicare normele şi obligaţiile internaţionale pertinente privind aspectele 
referitoare la JAI;

13. invită Comisia să îşi consolideze eforturile de sprijinire a cooperării regionale în materie 
de justiţie, libertate şi securitate, prin intermediul organismelor existente, precum 
Uniunea Africană, şi prin încurajarea noilor iniţiative în domeniile în care cooperarea 
regională este redusă, precum Orientul Mijlociu şi Europa de Est;

14. îndeamnă Comisia şi Consiliul să examineze posibilitatea introducerii unei cerinţe ca 
toate iniţiativele sau documentele de politică externă din domeniul libertăţii, securităţii şi 
justiţiei să fie însoţite de un raport de conformitate cu drepturile omului, care ar trebui 
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actualizat în mod periodic şi prezentat Parlamentului European; recomandă, în special, 
Consiliului să includă în fiecare document operativ un capitol privind situaţia drepturilor 
omului în ţara terţă vizată;

15. recomandă Comisiei, statelor membre şi Consiliului să examineze posibilitatea 
completării activităţilor finanţate din domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei în ţări şi 
regiuni terţe cu o finanţare specifică pentru proiectele destinate protecţiei şi respectării 
drepturilor omului;

16. ia act de faptul că problema imigraţiei ilegale face parte din dezbaterea globală privind 
implicaţiile migraţiei asupra politicilor demografice şi de ocupare a forţei de muncă; în 
plus, subliniază că activităţile UE destinate abordării cauzelor structurale ale imigraţiei 
ilegale şi creşterii capacităţii ţărilor terţe de gestionare a fluxului migrator şi a graniţelor 
lor trebuie desfăşurate dintr-o perspectivă umanitară, care să favorizeze un echilibru între 
politica de dezvoltare eficientă şi atenuarea factorilor care determină emigrarea din ţările 
de origine;

17. îşi exprimă îngrijorarea faţă de faptul că solicitanţii de azil nu sunt excluşi în mod explicit 
de sub incidenţa acordurilor de readmisie semnate în numele UE, ceea ce poate implica 
readmisia solicitanţilor de azil ale căror cereri nu au fost încă soluţionate pe fond, au fost 
respinse sau considerate inadmisibile în temeiul aplicării conceptului de „ţară terţă 
sigură”; recomandă măsuri de siguranţă pentru asigurarea accesului solicitanţilor de azil 
la o procedură corectă şi eficientă, inter alia pentru respectarea principiului de non-
refoulement (principiul nereturnării);

18. subliniază că Uniunea Europeană ar trebui să fie dispusă să iniţieze negocieri cu ţările 
sale învecinate privind facilitarea readmisiei şi a vizelor, după ce au fost îndeplinite 
condiţiile prealabile corespunzătoare; consideră că o cooperare eficientă cu ţările 
candidate, asociate şi învecinate privind imigraţia ilegală, combaterea traficului de 
persoane şi gestionarea eficientă a graniţelor poate ajuta la susţinerea unor discuţii 
privind perspectiva pe termen lung a călătoriilor fără viză;

19. subliniază multitudinea răspunsurilor de care UE poate face uz în acţiunile externe de 
combatere a terorismului şi a cauzelor sale structurale şi subliniază necesitatea utilizării 
coerente a tuturor mijloacelor disponibile, în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite; 
recomandă redeschiderea, în cadrul ONU, a dezbaterii vizând o definiţie comună a 
terorismului şi a cauzelor acestuia;

20. îşi reiterează propunerea de a spori coerenţa şi eficienţa politicii anti-terorism a UE în 
relaţiile cu ţările terţe, în special: prin intensificarea dialogului cu principalii parteneri 
care recunosc normele universale în materie de drepturile omului; prin consolidarea 
cooperării cu organizaţiile internaţionale şi regionale cu un rol cheie în menţinerea păcii 
şi securităţii mondiale; prin căutarea activă de soluţii la conflictele interne şi regionale 
violente; şi prin stricta aplicare a clauzei anti-terorism în acordurile cu ţările terţe, fără a 
se aduce atingere spiritului clauzei drepturilor omului;

21. ia act de multitudinea aspectelor pe care le include cooperarea poliţienească şi judiciară în 
materie penală cu ţările terţe; subliniază că, având în vedere priorităţile declarate, deşi 
dezvoltarea capacităţii instituţionale şi cooperarea operaţională sunt importante, 
activităţile UE din aceste domenii ar trebui desfăşurate în funcţie de normele universale 
în materie de drepturile omului.
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