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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet ger starkt stöd åt målet att upprätta en sammanhållen strategi om den 
yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet och rättvisa, som är en integrerad del 
av EU:s politik för de yttre förbindelserna, i enlighet med kraven i kommissionens 
meddelande och det påföljande rådsdokumentet om en strategi för den yttre dimensionen 
av polissamarbetet och det straffrättsliga samarbetet och världsomspännande frihet, 
säkerhet och rättvisa. Parlamentet ser samarbetet med tredjeländer, och särskilt med EU:s 
grannländer, som en central del i processen att skapa ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa – särskilt när det gäller åtgärder för att bekämpa terrorism, organiserad brottslighet 
och handel med olagliga invandrare. Parlamentet anser därför att ett prioriterat syfte med 
EU:s externa åtgärder måste vara att se till att samarbetet med dessa länder inleds på dessa 
områden. Parlamentet understryker att alla genomförandeåtgärder i en sådan strategi 
måste beakta den särskilda situationen i det berörda tredjelandet eller den berörda 
regionen samtidigt som man med bestämdhet upprätthåller de principer som 
Europeiska unionen bygger på.

2. Europaparlamentet anser att denna strategi är ett viktigt steg i riktning mot att upprätta 
ett inre område med frihet, säkerhet och rättvisa genom att skapa en trygg yttre miljö och 
utveckla EU:s yttre förbindelser genom att främja rättsstatsprincipen, demokratiska 
värderingar, respekten för de mänskliga rättigheterna och sunda institutioner.

3. Om målen med strategin skall nås måste man enligt Europaparlamentets åsikt 
åstadkomma en förbättrad samordning mellan relevanta politikområden och politiska 
aktörer, liksom ett aktivare deltagande från såväl civilsamhällets som enskilda 
organisationers sida, på både gemenskapsnivå och nationell nivå.

4. Europaparlamentet är övertygat om att det självt måste förbättra samstämdheten i 
institutionens verksamhet för yttre förbindelser, som innefattar ett brett spektrum av 
aktörer som agerar på överlappande politikområden. Att inrätta nya oberoende organ 
medför en stor risk för fragmentarisering, vilket skulle kunna undergräva hela 
institutionens trovärdighet. Parlamentet kräver därför en integrering av verksamhet som 
rör mänskliga rättigheter, demokratiskt styrelseskick och rättsstatsprincipen å ena sidan 
och ett bredare säkerhetskoncept å den andra, genom en fortsatt ledande roll för det 
ansvariga utskottet på området för yttre förbindelser. Det behövs även en bättre 
samordning av verksamheten hos alla aktörer som arbetar med de politiska frågorna frihet, 
säkerhet och rättvisa.

5. Trovärdigheten hos EU:s yttre politik i fråga om att främja demokratiska värden, 
mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i tredjeländer beror till stor del på en 
balanserad utveckling av de inre och yttre dimensionerna i EU:s politik för polissamarbete 
och straffrättsligt samarbete. Europaparlamentet efterlyser ett klargörande av 
omfattningen av och målen med den yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet 
och rättvisa.
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6. Europaparlamentet välkomnar de steg som tagits för att öka samstämdheten inom det 
integrerade civilmilitära samarbetet i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken
ESFP, särskilt på krishanteringsområdet, men efterlyser ytterligare samordning över 
pelargränserna och undvikande av dubbelarbete mellan de olika styrmedlen (GUSP/ESFP, 
polissamarbete och straffrättsligt samarbete, Europeiska gemenskapen) på överlappande 
politikområden. Effektiviteten i en sådan samordning bör vara föremål för 
Europaparlamentets fortlöpande granskning.

7. Europaparlamentet betonar att man i planeringsprocessen i ESFP:s verksamhet bör beakta 
olika stöd- eller uppföljningsåtgärder som gemenskapsinstrument erbjuder på områdena 
för rättsstatsprincipen, vapen- och narkotikahandel, förebyggande av och kamp mot 
terrorism och organiserad brottslighet och stabilisering efter konflikter, särskilt i samband 
med stabilitetsinstrumentet och det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet.

8. Europaparlamentet understryker behovet att förbättra EU:s och de enskilda 
medlemsstaternas samlade färdigheter när det gäller att bekämpa den gränsöverskridande 
organiserade brottsligheten och den olagliga människohandeln, och att förhindra brott mot 
de mänskliga rättigheterna, genom att gränsöverskridande problem bemöts på ett mer 
effektivt och samordnat sätt. Prioritet bör därvid ges åt särskilt utsatta områden, 
exempelvis Svartahavsregionen där ”frysta konflikter” reser svåra hinder för 
rättstatsprincipens tillämpning, det nödvändiga samarbetet mellan olika myndigheter 
liksom den demokratiska och ekonomiska utvecklingen.

9. Samstämdheten mellan pelarna skulle enligt Europaparlamentets uppfattning kunna 
förbättras om konstitutionsfördraget trädde i kraft, särskilt genom att det inrättades ett 
ämbete som europeisk utrikesminister och skapades en diplomatkår för yttre förbindelser.

10. Enligt Europaparlamentet bör det transatlantiska samarbetet kring frihet och säkerhet i en 
bredare dimension fördjupas ytterligare, exempelvis på områdena för kampen mot 
narkotikasmuggling, organiserad brottslighet och terrorism, särskilt med tanke på 
kommande civila ESFP-uppdrag i Kosovo och Afghanistan.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
respekten för grundläggande mänskliga och juridiska rättigheter sätts i centrum för EU:s 
yttre politik för området med frihet, säkerhet och rättvisa. Dessa rättigheter bör integreras i 
varje instrument, program eller genomförandeåtgärd i samband med terrorismbekämpning 
och organiserad brottslighet, migration, asyl och gränsförvaltning.

12. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att låta sin dialog med tredjeländer 
om samarbete kring frihet, säkerhet och rättvisa omfatta även bevis som har sitt ursprung i 
avgöranden om människorättsbrott från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, 
samt att ytterligare främja rättsstatsprincipen, god förvaltningssed, demokratin och 
respekten för de mänskliga rättigheterna i allt pågående samarbete med tredjeländer och 
deras regioner. Parlamentet understryker att EU måste utnyttja sina konventionella 
förbindelser med – och instrument för stöd till – tredjeländer för att sporra dem att anta 
och efterleva relevanta internationella normer och skyldigheter inom området för rättsliga 
och inrikes frågor.
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13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anstränga sig ytterligare för att främja 
regionalt samarbete i rättvise-, frihets- och säkerhetsfrågor genom befintliga organ, till 
exempel Afrikanska unionen, och genom att uppmuntra till nya initiativ inom områden där 
det regionala samarbetet är svagt utvecklat, exempelvis Mellanöstern och Östeuropa.

14. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen och rådet att överväga ett krav på att 
alla initiativ eller handlingar inom den yttre politiken för området med frihet, säkerhet och 
rättvisa bör åtföljas av en rapport om efterlevnad av de mänskliga rättigheterna, som 
skulle uppdateras regelbundet och läggas fram för Europaparlamentet. Rådet 
rekommenderas särskilt att i alla verksamhetsorienterade dokument införa ett avsnitt om 
människorättsläget i det berörda tredjelandet.

15. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen, medlemsstaterna och rådet att 
överväga möjligheten att komplettera den verksamhet som stöds i fråga om frihet, 
säkerhet och rättvisa för tredjeländer och deras regioner genom att ge särskilda bidrag till 
projekt för skydd och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.

16. Frågan om olaglig invandring är en del av den övergripande debatten om migrationens 
följder för politiken för demografi och sysselsättning. Europaparlamentet understryker 
vidare att EU:s verksamhet för att komma åt de grundläggande orsakerna för olaglig 
invandring och förbättra tredjeländernas förmåga att hantera migrationsflödena och sina 
gränser måste genomföras mot bakgrund av parametrarna i en humanitär dagordning som 
når en balans mellan en effektiv utvecklingspolitik och lättnader i ursprungsländerna i 
fråga om migrationsorsakerna.

17. Europaparlamentet oroar sig över att de avtal om återtagande som undertecknats å EU:s 
vägnar inte uttryckligen utesluter asylsökande från tillämpningsområdet för avtalen. 
Därför kan de omfatta återtagande av asylsökande som ännu inte fått sin sak avgjord på 
grundval av sitt underlag eller som fått avslag på sin ansökan eller fått den bedömd som 
otillåtlig till följd av tillämpning av begreppet ”säkert tredjeland”. Parlamentet kräver 
garantier för att asylsökande får tillgång till rättvisa och effektiva asylförfaranden, bland 
annat för att se till att principen om icke-avvisning (non-refoulement) följs.

18. Så snart vederbörliga förhandsvillkor uppfyllts bör Europeiska unionen vara beredd att 
inleda förhandlingar med sina grannländer om återtaganden och förenklade 
viseringsförfaranden. Europaparlamentet anser att effektivt samarbete med kandidat-, 
associerings- och grannländer för att förhindra olaglig invandring, bekämpa 
människohandel och effektivisera gränsförvaltningen kan underlätta diskussionerna om att 
på lång sikt uppnå visumfria resor.

19. Europaparlamentet betonar mångfalden av reaktionsmöjligheter som EU kan använda sig 
av i sina yttre åtgärder för att bekämpa terrorism och de orsaker som ligger till grund för 
den, och understryker behovet av att på ett samstämt sätt använda alla tillgängliga medel i 
enlighet med FN-stadgan. Parlamentet önskar att man inom FN på nytt påbörjar debatten 
om en gemensam definition av begreppen terrorism och terrorismens rötter.

20. Europaparlamentet upprepar sitt förslag om att EU:s antiterrorismpolitik skall göras mer 
samstämd och effektiv i EU:s förbindelse med tredjeländerna, särskilt genom att 
intensifiera dialogen med viktiga partner som respekterar allmän människorättsstandard, 



PE 376.668v04-00 6/7 AD\664887SV.doc

SV

genom att förstärka samarbetet med internationella och regionala organisationer som har 
en nyckelroll för fredsbevarandet och den världsomfattande säkerheten, genom att arbeta 
aktivt för att finna lösningar på våldsamma interna och regionala konflikter samt genom 
att strikt tillämpa klausulen mot terrorism i avtal med tredjeländer utan att strida mot 
andan i människorättsklausulen.

21. Det är en bred uppsättning mycket olikartade frågor som omfattas av polissamarbetet och 
det straffrättsliga samarbetet med tredjeländer. När det gäller de nämnda prioriteringarna 
understryker Europaparlamentet att, samtidigt som det är viktigt att utveckla institutionell 
förmåga och verksamhetssamarbete, EU:s verksamhet på dessa områden bör genomföras i 
enlighet med allmän människorättsstandard.
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