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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje pobude:

1. močno podpira oblikovanje skladne strategije za zunanjo razsežnost območja svobode, 
varnosti in pravice kot sestavnega dela politike zunanjih odnosov EU, h kateri pozivata 
sporočilo Komisije in kasnejši dokument Sveta "Strategija o zunanji razsežnosti 
pravosodja in notranjih zadev: globalna svoboda, varnost in pravica"; meni, da je 
sodelovanje tretjih držav, zlasti sosed Evropske unije, bistveno za vzpostavitev območja 
svobode, varnosti in pravice, še posebej kar zadeva ukrepe za boj proti terorizmu, 
organiziranemu kriminalu in trgovanju z nezakonitimi priseljenci; zato meni, da mora 
biti zagotavljanje njihovega sodelovanja na teh področjih prednostni cilj zunanjega 
delovanja Evropske unije; poudarja, da mora obstajati ravnovesje med "svobodo, 
varnostjo in pravico" in da morajo vsi izvedbeni ukrepi v okviru te strategije upoštevati 
posebne razmere v zadevnih tretjih državah ali regijah, hkrati pa trdno podpirati načela, 
na katerih temelji Evropska unija;

2. meni, da je strategija pomemben korak k vzpostavitvi notranjega območja svobode, 
varnosti in pravice prek oblikovanja varnega zunanjega okolja, pa tudi prek napredka 
zunanjih odnosov EU s spodbujanjem načela pravne države, demokratičnih vrednot, 
spoštovanja človekovih pravic in učinkovitih institucij;

3. poudarja, da je treba za uresničitev ciljev strategije doseči boljšo usklajenost med 
ustreznimi političnimi področji in političnimi akterji, pa tudi dejavnejše sodelovanje 
civilne družbe in nevladnih organizacij tako na evropski kot na nacionalni ravni;

4. meni, da mora Evropski parlament povečati skladnost svojih dejavnosti na področju 
zunanjih odnosov, ki vključujejo veliko različnih akterjev, dejavnih na prekrivajočih se 
političnih področjih; ugotavlja, da z ustanavljanjem novih neodvisnih organov obstaja 
nevarnost drobitve, in meni, da lahko to ogrozi verodostojnost celotne institucije; zato 
na eni strani poziva k racionalizaciji dejavnosti, ki zadevajo človekove pravice, 
demokratično upravljanje in pravno državo, na drugi strani pa k varnosti v širšem smislu 
z ohranjanjem vodilne vloge glavnega odbora, ki ima pristojnosti na področju zunanjih 
odnosov; prav tako ugotavlja, da obstaja potreba po boljšem usklajevanju dejavnosti 
vseh akterjev, ki se ukvarjajo z vprašanji svobode, varnosti in pravice;

5. poudarja, da je verodostojnost zunanje politike EU pri spodbujanju demokratičnih 
vrednot, človekovih pravic in pravne države v tretjih državah v veliki meri odvisna od 
uravnoteženega razvoja notranje in zunanje razsežnosti evropske politike pravosodja in 
notranjih zadev; poziva k pojasnitvi področja uporabe in ciljev zunanje razsežnosti 
področja svobode, varnosti in pravice;

6. pozdravlja prizadevanja za večjo usklajenost v enotnem civilno-vojaškem sodelovanju v 
okviru evropske varnostne in obrambne politike, zlasti na področju kriznega 
upravljanja; vendar poziva k nadaljnjemu usklajevanju med stebri in preprečevanju 
podvajanja med različnimi instrumenti (skupna zunanja in varnostna politika/evropska 
varnostna in obrambna politika, pravosodje in notranje zadeve, Skupnost) na 
prekrivajočih se političnih področjih; poudarja, da mora Evropski parlament redno 
preverjati učinkovitost takšnega usklajevanja;

7. poudarja, da bi moral postopek načrtovanja operacij evropske varnostne in obrambne 
politike upoštevati različne spremljajoče ali dopolnilne ukrepe instrumentov Skupnosti 
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na področjih pravne države, trgovanja z orožjem in drogami, preprečevanja terorizma in 
organiziranega kriminala in boja proti njima ter stabilizacije po konfliktih, zlasti v zvezi 
z instrumentom za stabilnost ter evropskim sosedskim in partnerskim instrumentom;

8. poudarja potrebo po okrepitvi skupnih zmogljivosti EU in njenih držav članic v boju 
proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, nezakonitemu trgovanju in kršitvam 
človekovih pravic s sprejetjem učinkovitejšega kombiniranega pristopa do čezmejnih 
problemov, ki bo dajal prednost še posebej ranljivim območjem, kot je regija Črnega 
morja, kjer nerešeni konflikti resno vplivajo na uveljavljanje načela prave države, na 
potrebno sodelovanje med oblastmi ter na demokratični in gospodarski razvoj;

9. meni, da bi bilo mogoče izboljšati usklajenost med stebri z začetkom veljavnosti 
ustavne pogodbe, zlasti z ustanovitvijo urada evropskega ministra za zunanje zadeve in 
oblikovanjem zunanje diplomatske službe;

10. meni, da bi bilo treba okrepiti poglobljeno čezatlantsko sodelovanje v širši razsežnosti 
svobode in varnosti, na primer na področjih boja proti trgovanju z drogami, 
organiziranemu kriminalu in terorizmu, zlasti glede na prihodnje civilne dejavnosti 
evropske varnostne in obrambne politike na Kosovu in v Afganistanu;

11. zahteva od Sveta, Komisije in držav članic, naj zagotovijo, da se spoštovanje temeljnih 
človekovih in pravnih pravic postavi v središče zunanje politike EU v območju 
svobode, varnosti in pravice; vztraja, da morajo biti te pravice sestavni del vseh 
instrumentov, programov ali operativnih ukrepov, povezanih z bojem proti terorizmu in 
organiziranemu kriminalu, migracijami, azilom in upravljanjem meja;

12. poziva Komisijo, naj v dialog s tretjimi državami glede sodelovanja na področju 
svobode, varnosti in pravice vključi dokaze iz sodb Evropskega sodišča za človekove 
pravice o kršenju človekovih pravic in s tem še naprej spodbuja pravno državo, dobro 
upravljanje, demokracijo in spoštovanje do človekovih pravic v okviru vsakega rednega 
sodelovanja s tretjimi državami in regijami; poudarja potrebo, da EU uporabi svoje 
konvencionalne odnose in instrumente s tretjimi državami kot spodbudo, da bi te 
sprejele in izvajale ustrezne mednarodne standarde in obveznosti na področju PNZ;

13. poziva Komisijo, naj okrepi svoja prizadevanja za podporo regionalnega sodelovanja o 
vprašanjih svobode, varnosti in pravice prek obstoječih organov, kot je Afriška unija, in 
s spodbujanjem novih pobud na območjih, kjer je regionalno sodelovanje šibko, kot sta 
Bližnji vzhod in Vzhodna Evropa;

14. poziva Komisijo in Svet, da razmislita o zahtevi, naj se vsem pobudam ali dokumentom 
zunanje politike s področja svobode, varnosti in pravice obvezno priloži poročilo o 
spoštovanju človekovih pravic, ki bi se redno posodabljalo in predstavljalo Evropskemu 
parlamentu; še zlasti priporoča Svetu, naj v vse dokumente za ukrepanje vključi 
odstavek o položaju človekovih pravic v zadevni tretji državi;

15. priporoča Komisiji, državam članicam in Svetu, da bi morali razmisliti o možnosti 
dopolnitve dejavnosti, ki se financirajo na področju svobode, varnosti in pravice s 
tretjimi državami in regijami, z zagotavljanjem posebnega financiranja za zaščito 
človekovih pravic in projekte skladnosti;

16. ugotavlja, da je vprašanje nezakonitega priseljevanja del splošne razprave o posledicah 
preseljevanja na politiko demografije in zaposlovanja; prav tako poudarja, da je treba 
dejavnosti EU za spoprijemanje s temeljnimi vzroki nezakonitega priseljevanja in 
izboljšanje sposobnosti tretjih držav za upravljanje migracijskih tokov in svojih meja 
izvajati v okviru humanitarne agende, ki vzpostavlja ravnovesje med učinkovito 
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razvojno politiko in zmanjšanjem dejavnikov, ki spodbujajo k migracijam, v izvornih 
državah;

17. je zaskrbljen, ker sporazumi o ponovnem sprejemu, podpisani v imenu EU, prosilcev za 
azil izrecno ne izključujejo iz področja uporabe sporazumov, zato lahko vključujejo 
ponovni sprejem prosilcev za azil, ki še niso prejeli odločitve o vloženih prošnjah, ali pa 
so bile njihove prošnje zavrnjene ali označene kot nedopustne v skladu s pojmovanjem 
„varne tretje države“; poziva k sprejetju zaščitnih ukrepov, ki bodo prosilcem za azil 
zagotovili dostop do poštenega in učinkovitega azilnega postopka, da se med drugim 
zagotovi tudi spoštovanje načela nevračanja;

18 poudarja, da bi morala biti Evropska unija pripravljena začeti pogajanja s sosednjimi 
državami o ponovnem sprejemu in poenostavitvi vizumskih postopkov, ko so izpolnjeni 
ustrezni predpogoji; meni, da lahko učinkovito sodelovanje z državami kandidatkami, 
pridruženimi članicami in sosednjimi državami na področjih nezakonitega priseljevanja, 
boja proti trgovini z ljudmi in učinkovitega upravljanja meja pripomore k dolgoročni 
perspektivi potovanj brez vizumov;

19. poudarja večplastno naravo odgovorov, ki so na voljo EU na področju 
zunanjepolitičnega delovanja za boj proti terorizmu in temeljnim vzrokom zanj, ter 
poudarja potrebo po dosledni uporabi vseh sredstev, ki so na voljo v skladu z Ustanovno 
listino ZN; poziva k ponovnemu začetku razprave v ZN o skupni opredelitvi terorizma 
in njegovega izvora;

20. ponavlja svoj predlog, da protiteroristična politika EU v odnosih s tretjimi državami 
postane bolj dosledna in učinkovita, zlasti s pospeševanjem dialoga z glavnimi državami 
partnericami, ki priznavajo univerzalne standarde človekovih pravic, s krepitvijo 
sodelovanja z mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, ki imajo osrednjo vlogo 
pri ohranjanju miru in globalne varnosti, z dejavnim iskanjem rešitev nasilnih notranjih 
in regionalnih konfliktov ter s strogim izvajanjem protiteroristične klavzule v 
sporazumih s tretjimi državami, ne da bi bilo to v nasprotju s klavzulo o človekovih 
pravicah;

21. opaža dolg niz zelo različnih vprašanj, ki so zajeta v policijskem in pravosodnem 
sodelovanju v kazenskih zadevah s tretjimi državami; v zvezi z zastavljenimi 
prednostnimi nalogami poudarja, da sta razvoj institucionalnih zmogljivosti in 
operativno sodelovanje sicer pomembna, vendar mora EU svoje dejavnosti na teh 
področjih izvajati v okviru univerzalnih standardov človekovih pravic.
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