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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. dôrazne podporuje cieľ vytvorenia koherentnej stratégie o vonkajšom rozmere priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti ako integrálnej súčasti politiky vonkajších 
vzťahov EÚ tak, ako to požaduje Komisia vo svojom oznámení a Rada vo svojom 
následnom dokumente s názvom Stratégia pre vonkajší rozmer SVV: globálna sloboda, 
bezpečnosť a spravodlivosť; zastáva názor, že je nevyhnutná spolupráca s tretími 
krajinami, predovšetkým s tými, ktoré susedia s Európskou úniou, pre vybudovanie 
priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – predovšetkým v súvislosti s 
opatreniami na boj proti terorizmu, organizovanému zločinu a nelegálnemu 
prisťahovalectvu; domnieva sa preto, že prvoradým cieľom vonkajších činností 
Európskej únie musí byť zaistenie ich spolupráce v týchto oblastiach; zdôrazňuje, že 
medzi „slobodou, bezpečnosťou a spravodlivosťou“ musí byť skutočná rovnováha      a
že každé vykonávacie opatrenie v rámci tejto stratégie musí zohľadňovať špecifickú
situáciu v príslušných tretích krajinách alebo regiónoch a zároveň pevne podporovať 
zásady, na ktorých je založená Európska únia;

2. domnieva sa, že táto stratégia je významným krokom k vytvoreniu vnútorného priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti prostredníctvom vytvorenia bezpečného 
vonkajšieho prostredia, ako aj prehlbovania vonkajších vzťahov EÚ presadzovaním 
zásad právneho štátu, demokratických hodnôt, dodržiavania ľudských práv a riadne 
fungujúcich inštitúcií;

3. zdôrazňuje však, že na splnenie cieľov stratégie je nevyhnutné dosiahnuť lepšiu 
koordináciu medzi príslušnými oblasťami politiky a účastníkmi politiky, ako aj 
aktívnejšiu účasť občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií na európskej aj 
národnej úrovni;

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Európsky parlament prejavil väčšiu angažovanosť v 
záujme zabezpečenia súdržnosti svojich činností v rámci vonkajších vzťahov, ktoré 
zahŕňajú široké spektrum účastníkov pôsobiacich v prekrývajúcich sa oblastiach politík; 
uznáva značné riziko rozdrobovania v dôsledku vytvárania nových nezávislých orgánov 
a zastáva názor, že by tak mohlo dôjsť k oslabeniu dôveryhodnosti celej inštitúcie; 
požaduje preto zefektívnenie činností týkajúcich sa ľudských práv, demokratickej 
správy verejných vecí a právneho štátu na jednej strane, a v širšom kontexte 
bezpečnosti, na strane druhej, prostredníctvom zachovania vedúcej úlohy hlavného 
výboru zodpovedného za oblasť vonkajších vzťahov; poznamenáva tiež, že je potrebná 
lepšia koordinácia činností všetkých aktérov zaoberajúcich sa otázkami politiky
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

5. zdôrazňuje, že dôveryhodnosť vonkajšej politiky EÚ pri podpore demokratických 
hodnôt, ľudských práv a právneho štátu v tretích krajinách do veľkej miery závisí od 
vyváženého rozvoja vnútorných a vonkajších rozmerov európskej politiky 
spravodlivosti a vnútorných vecí; požaduje objasnenie rozsahu a cieľov vonkajšieho 
rozmeru priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;
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6. víta kroky prijaté na zlepšenie súdržnosti integrovanej civilno-vojenskej spolupráce 
EBOP, najmä v oblasti krízového manažmentu; požaduje však ďalšiu koordináciu 
medzi piliermi a predchádzanie zdvojovaniu medzi rôznymi nástrojmi (SZBP/EBOP, 
SVV, Spoločenstvo) v prekrývajúcich sa oblastiach politík; zdôrazňuje, že Európsky 
parlament by mal neustále kontrolovať účinnosť tejto koordinácie; 

7. zdôrazňuje, že proces plánovania operácií v rámci EBOP by mal zohľadňovať rôzne 
sprievodné alebo následné opatrenia, ktoré zabezpečujú nástroje Spoločenstva v 
oblastiach právneho štátu, nezákonného obchodovania so zbraňami a drogami, 
prevencie a boja proti terorizmu a organizovanému zločinu a stabilizácie po skončení 
konfliktu, najmä pokiaľ ide o nástroj stability a európsky nástroj susedských vzťahov a 
partnerstva (ENPI);

8. zdôrazňuje nevyhnutnosť rozšíriť spoločné možnosti EÚ a jej členských štátov v boji 
proti nadnárodnému organizovanému zločinu, nezákonnému obchodovaniu s ľuďmi a 
porušovaniu ľudských práv prostredníctvom účinnejšieho, kombinovaného prístupu k 
cezhraničným problémom, a zároveň uprednostniť hlavne citlivé oblasti, ako napríklad 
čiernomorský región, v ktorom existencia „zmrazených konfliktov“ vážne ovplyvňuje 
presadzovanie právneho štátu, nevyhnutnú spoluprácu medzi orgánmi a demokratický a 
hospodársky rozvoj;

9. domnieva sa, že súdržnosť medzi piliermi by sa dala zlepšiť nadobudnutím účinnosti 
Zmluvy o Ústave pre Európu, najmä vytvorením úradu európskeho ministra 
zahraničných vecí a zriadením vonkajšej diplomatickej služby; 

10. je presvedčený, že nastal čas prekonať politické prekážky brániace hlbšej 
transatlantickej spolupráci v širšom rozmere slobody a bezpečnosti, napr. v oblastiach 
boja proti nezákonnému obchodovaniu s drogami, organizovanému zločinu a terorizmu, 
najmä vzhľadom na budúce civilné operácie EBOP v Kosove a Afganistane;

11. vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že stredobodom vonkajšej 
politiky EÚ v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bude dodržiavanie 
základných ľudských a zákonných práv; trvá na tom, aby boli tieto práva neoddeliteľnou 
súčasťou všetkých nástrojov, programov alebo operačných opatrení, ktoré sa týkajú boja 
proti terorizmu, organizovaného zločinu, migrácie, azylu a riadenia hraníc;

12. nalieha na Komisiu, aby do svojho dialógu s tretími krajinami v oblasti spolupráce
týkajúcej sa slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zaradila dôkazy získané z rozhodnutí 
Európskeho súdu pre ľudské práva o porušovaní ľudských práv, a aby tým naďalej 
podporovala právny štát, riadnu správu  verejných vecí, demokraciu a dodržiavanie 
ľudských práv v rámci prebiehajúcej spolupráce s tretími krajinami a regiónmi;
zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby EÚ v súvislosti s tretími krajinami využila svoje 
zmluvné vzťahy a nástroje ako stimul, na základe ktorého tretie krajiny prijmú a 
uplatnia medzinárodné normy a záväzky v oblasti SVV;

13. vyzýva Komisiu, aby na základe podpory nových iniciatív v oblastiach so slabou 
spoluprácou, ako sú napríklad Stredný východ a východná Európa, zvýšila svoje úsilie 
na podporu regionálnej spolupráce v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti 
prostredníctvom existujúcich orgánov ako je napríklad Africká únia;
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14. naliehavo žiada Komisiu a Radu o zváženie požiadavky, aby všetky iniciatívy vonkajšej 
politiky alebo dokumenty týkajúce sa slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sprevádzala 
správa o dodržiavaní ľudských práv, ktorá sa má pravidelne aktualizovať a predkladať 
Európskemu parlamentu; predovšetkým odporúča, aby Rada do každého akčného 
dokumentu zaradila oddiel o situácii v oblasti ľudských práv v danej tretej krajine;

15. odporúča Komisii, členským štátom a Rade, aby zvážili možnosť doplnenia činností 
financovaných v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti s tretími krajinami a 
regiónmi o osobitné financovanie projektov na ochranu a dodržiavanie ľudských práv;

16. poukazuje na to, že otázka nelegálneho prisťahovalectva je súčasťou celosvetovej 
diskusie týkajúcej sa vplyvu migrácie na demografickú politiku a politiku 
zamestnanosti; ďalej zdôrazňuje, že činnosti EÚ zamerané na riešenie príčin ilegálneho 
prisťahovalectva a na zlepšenie schopnosti tretích krajín riadiť migračné toky a svoje 
hranice sa musia vykonávať v rámci humanitárnej agendy, ktorá podporuje rovnováhu 
medzi účinnou rozvojovou politikou a zmiernením faktorov spôsobujúcich migráciu v 
krajinách pôvodu;

17. je znepokojený tým, že dohody o readmisii podpísané v mene EÚ výslovne nevyčleňujú 
z rozsahu svojej pôsobnosti žiadateľov o azyl, a preto sa môžu vzťahovať na readmisiu 
žiadateľov o azyl, o žiadosti ktorých ešte nebolo rozhodnuté, alebo ktorých žiadosť bola 
zamietnutá či vyhlásená za neprípustnú na základe uplatnenia koncepcie „bezpečnej 
tretej krajiny“; žiada záruky, ktoré žiadateľom o azyl zabezpečia prístup 
k spravodlivému a účinnému azylovému postupu, a okrem iného zabezpečia 
dodržiavanie zásady non-refoulement;

18. zdôrazňuje, že je potrebné, aby bola Európska únia ochotná začať rokovania týkajúce sa 
readmisie a zjednodušenia vízového režimu so susednými krajinami po splnení riadnych 
predpokladov; domnieva sa, že účinná spolupráca s kandidátskymi, pridruženými a 
susednými krajinami v oblasti nelegálneho prisťahovalectva, boja proti nezákonnému 
obchodovaniu s ľuďmi a účinného riadenia hraníc môže byť prínosom k diskusiám o 
dlhodobom výhľade bezvízového cestovania;

19. poukazuje na rôznorodý charakter možných reakcií EÚ pri vonkajších činnostiach v 
oblasti boja proti terorizmu a jeho príčin a zdôrazňuje potrebu koherentného využívania 
všetkých dostupných prostriedkov v súlade s Chartou OSN; žiada, aby bola v OSN 
opätovne otvorená diskusia o všeobecnej definícii terorizmu and jeho príčinách;

20. opätovne  pripomína svoj návrh, aby bola protiteroristická politika EÚ koherentnejšia a 
účinnejšia vo vzťahu k tretím krajinám, predovšetkým prostredníctvom: zintenzívnenia 
dialógu s hlavnými partnermi pri dodržiavaní všeobecných štandardov ľudských práv, 
posilnenia spolupráce s medzinárodnými a regionálnymi organizáciami zohrávajúcimi 
kľúčovú úlohu pri udržiavaní mieru a celosvetovej bezpečnosti, aktívnym hľadaním 
riešení násilných vnútorných a regionálnych konfliktov, a prostredníctvom dôslednej 
implementácie protiteroristickej doložky v dohodách s tretími krajinami bez toho, aby 
dochádzalo k rozporu so zámerom doložky o ľudských právach;

21. poukazuje na širokú škálu rôznych otázok, na ktoré sa vzťahuje policajná a súdna 
spolupráca v trestných veciach s tretími krajinami; v súvislosti s uvedenými prioritami
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zdôrazňuje , že hoci je budovanie inštitucionálnej kapacity a operačnej spolupráce 
dôležité, mali by sa činnosti EÚ v týchto oblastiach vykonávať tak, aby podporovali 
všeobecné štandardy ľudských práv.
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