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ÚVOD

V decembri 2005 Rada schválila dokument „Stratégia vonkajšieho rozmeru spravodlivosti 
a vnútorných záležitostí: globálna sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť“1. Tento dokument 
čerpá z príspevku generálneho sekretariátu Rady a oznámenia Komisie z októbra 2005 
s názvom „Stratégia o vonkajšom rozmere priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“2.

Európsky parlament vyjadruje svoj postoj k oznámeniu Komisie, je však potrebné vziať do 
úvahy aj ostatné dokumenty súvisiace so stratégiou Rady. 

Práca na tejto problematike bude prebiehať v rámci rozšírenej spolupráce výborov LIBE 
a AFET, v súlade s článkom 47 rokovacieho poriadku. Pracovná skupina výboru LIBE už 
začala prácu stretnutím s Komisiou.

HISTÓRIA

Prvý pokus o vyjasnenie vonkajších vzťahov EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných 
záležitostí sa uskutočnil v roku 20003 na zasadnutí Európskej rady vo Feire.

Haagsky program v roku 2004 považoval vonkajší rozmer priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti za rastúcu prioritu a zameral sa na bezpečnosť, boj proti terorizmu, azyl 
a migráciu. Vyzval Komisiu a generálneho tajomníka/vysokého predstaviteľa Rady, aby do 
konca roku 2005 vypracovali stratégiu EÚ obsahujúcu všetky vonkajšie aspekty 
spravodlivosti a vnútorných záležitostí. Potvrdilo to aj zasadnutie Európskej rady v Bruseli 
v júni 2005.

PRÍSPEVOK GENERÁLNEHO SEKRETARIÁTU RADY K STRATÉGII

4. októbra 2005 generálny sekretariát Rady vydal Príspevok do diskusie, ktorá má do konca 
roku 2005 viesť k vypracovaniu stratégie vonkajších vzťahov v oblasti spravodlivosti 
a vnútorných záležitostí4.

Tento dokument sa odvoláva na Európsku bezpečnostnú stratégiu5 z roku 2003 a pokúša sa 
určiť, „ako môže vonkajšia činnosť Únie lepšie slúžiť záujmom EÚ ako celku a záujmom jej 
jednotlivých členských štátov v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí“.

Podľa sekretariátu Rady sú prioritnými témami boj proti terorizmu, organizovanej trestnej 

  
1 Dok. č. 15446/05
2 KOM (2005)491
3 Dok. č. 7653/00
4 Dok. č. 12850/05
5 Dok. č. 15895/03
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činnosti a riadenie migračných tokov. 

Rada odporúča aktívnejší prístup s nasadením všetkých dostupných nástrojov na dosiahnutie 
cieľov a väčší súlad použitých nástrojov. Ponúka tiež niekoľko praktických návrhov
prevzatých do stratégie predsedníctva.

OZNÁMENIE KOMISIE NA TÉMU „STRATÉGIA O VONKAJŠOM 
ROZMERE PRIESTORU SLOBODY, BEZPEČNOSTI A 
SPRAVODLIVOSTI“1

Oznámenie z 12. októbra 2005 obsahuje prehľad vonkajších výziev, ktorým čelí priestor 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a nástrojov, ktorými bude disponovať EÚ. Uvádza tiež 
niekoľko cieľov, priorít a princípov a navrhuje niekoľko budúcich krokov. 

V oblasti výziev týkajúcich sa vnútornej bezpečnosti EÚ oznámenie uvádza terorizmus, 
organizovanú trestnú činnosť (ktorá využíva zlyhávanie inštitúcií v slabých štátoch) 
a nelegálnu migráciu. 

Deklarovaným cieľom Komisie je ukázať, ako môže vonkajší rozmer spravodlivosti 
a vnútorných záležitostí prispieť k vytvoreniu vnútorného priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti a súčasne podporiť politické ciele v oblasti vonkajších vzťahov Európskej 
únie, „vrátane spoločného užívania a podpory hodnôt slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
v tretích krajinách“. 

Oznámenie pripomína, že vonkajší rozmer priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti nie 
je samostatnou oblasťou politiky, ale súčasťou politiky EÚ v oblasti vonkajších vzťahov. 
Odporúča v tejto oblasti posilniť aspekty spravodlivosti, slobody a bezpečnosti.

Komisia sa domnieva, že podpora právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, demokracie 
a dodržiavania ľudských práv v krajinách mimo EÚ má nasledujúci význam: 

§ je nevyhnutná na vnútornú podporu priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti,
§ vnútorné a vonkajšie aspekty bezpečnosti EÚ sú vzájomne prepojené,
§ spoločnosti založené na týchto hodnotách budú účinnejšie bojovať proti ohrozovaniu 

bezpečnosti,
§ umožňujú dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a Miléniové rozvojové ciele. 

Komisia konštatuje, že „široký rámec“ regulácie priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti vnútri vlastných hraníc a „skúsenosti a úspech EÚ v oblastiach akými sú 
napríklad riadenie hraníc, riadenie migrácie a boj proti organizovaným trestným činom“ môžu 
byť inšpiráciou pre tretie krajiny. 

  
1 KOM (2005)491
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Oznámenie uvádza, že EÚ môže urobiť viac pre posilnenie kapacít a spolupráce vo svete a že 
by mala naďalej podporovať regionálnu spoluprácu. Pripomína úspešnú spoluprácu 
s Tureckom, Marokom, Ukrajinou, Moldavskom a Ruskom. 

Oznámenie uvádza niekoľko politických priorít: podporu ľudských práv, posilňovanie 
inštitúcií, podporu dobrej správy vecí verejných, zlepšenie riadenia migrácie, azylu a hraníc, 
boj proti terorizmu, riešenie organizovanej trestnej činnosti, vrátane obchodovania s ľuďmi, 
drogami a ľudskými orgánmi, falšovania, hospodárskej, finančnej a počítačovej trestnej 
činnosti.

Pripomína tiež niektoré zásady:
§ geograficky podmienené priority,
§ rozlišovanie medzi krajinami,
§ flexibilitu,
§ koordináciu viacerých pilierov,
§ úzke partnerstvo s tretími krajinami,
§ význam vonkajších činností: prepojenie medzi vonkajšími činnosťami a vnútornými 

opatreniami zameranými na vytváranie priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti,

§ pridanú hodnotu,
§ benchmarking.

Metódami a politickými nástrojmi presadzovania stratégie sú najmä dvojstranné dohody, 
prístupový proces, Európska susedská politika, regionálna spolupráca, individuálne dohody 
s určitými krajinami (USA), operatívna spolupráca s Europolom, Eurojustom a Európskou 
policajnou akadémiou, rozvojová politika a medzinárodné organizácie. Oznámenie pripomína 
pokračujúcu spoluprácu so Spojenými štátmi, krajinami západného Balkánu, Ruskom, 
Ukrajinou a stredomorskými krajinami.

Nakoniec oznámenie uvádza návrhy na implementáciu stratégie:

§ Komisia by mala stanoviť priority, určiť činnosti a monitorovať implementáciu. Rada 
by tiež mala posudzovať pokrok a priority.

§ Je potrebné zlepšiť koordináciu v rámci Rady.
§ Je potrebné zlepšiť zosúladenie vonkajších činností EÚ.
§ Komisia musí v plnej miere využívať svoje postavenie v medzinárodných 

organizáciách, aby sa zabezpečilo väčšie zviditeľnenie činností EÚ.
§ Komisia musí zintenzívniť svoje úsilie o podporu regionálnej spolupráce. 
§ EÚ sa musí zamerať na ďalší rozvoj svojich kapacít rýchlej reakcie na náhle potreby či 

nové hrozby.
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STRATÉGIA VONKAJŠIEHO ROZMERU SPRAVODLIVOSTI 
A VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ: GLOBÁLNA SLOBODA, 
BEZPEČNOSŤ A SPRAVODLIVOSŤ 1

Britské predsedníctvo vydalo dokument na tému „Stratégia vonkajšieho rozmeru 
spravodlivosti a vnútorných záležitostí: globálna sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť“, 
v ktorom sú zapracované kľúčové prvky príspevkov Komisie a sekretariátu a ktorý prijala 
Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti 1. – 2. decembra a 12. decembra 2005 ho 
schválila Rada pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy. 

Na začiatku stratégie sú uvedené a podrobne popísané hlavné tematické priority EÚ: 
terorizmus, organizovaná trestná činnosť (obchodovanie s ľuďmi a drogami), korupcia, 
riadenie migračných tokov. 

EÚ musí s tretími krajinami spolupracovať ako partner pri riešení týchto problémov, „čo 
zahŕňa posilňovanie právneho štátu a podporu dodržiavania ľudských práv a medzinárodných 
záväzkov“.

Stratégia upozorňuje na prepojenie medzi cieľmi v oblasti spravodlivosti a vnútorných 
záležitostí a spoločnou zahraničnou a obrannou politikou, európskou bezpečnostnou 
a obrannou politikou, rozvojovou politikou, Európskou bezpečnostnou stratégiou2

a hospodárskymi a obchodnými cieľmi EÚ.

Predsedníctvo pripomína základné princípy uvedené v oznámení Komisie a pridáva niekoľko 
ďalších (napr. vzťahy s tretími krajinami sa musia používať ako motivácia na prijatie 
a dodržiavanie medzinárodných štandardov a záväzkov v otázkach spravodlivosti 
a vnútorných záležitostí).

EÚ môže na dosiahnutie cieľov v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí využívať 
niekoľko mechanizmov: vyhliadky na vstup do EÚ, Európsku susedskú politiku a príslušné 
akčné plány, strategické partnerstvo s USA a širší transatlantický dialóg a spoluprácu 
s Ruskom.

Po uvedení niekoľkých návrhov (napr. návrhu, že EÚ musí spolupracovať s uznávanými 
regionálnymi zoskupeniami, medzinárodnými organizáciami, agentúrami EÚ atď.) stratégia 
navrhuje štruktúry a procesy:

  
1 Dokument Rady č. 15446/05 JAI 488 RELEX 741 zo 6.12.2005.
2 Dok. č. 15895/03
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§ monitorovanie spolupráce s tretími krajinami každých 18 mesiacov zo strany 
Komisie a sekretariátu Rady1;

§ dokumenty orientované na činnosti (AOP – action oriented papers) týkajúce sa 
konkrétnych krajín, regiónov a tém, ktoré vypracuje predsedníctvo v spolupráci so 
sekretariátom Rady, Komisiou a zainteresovanými členskými štátmi. Témou prvých 
piatich dokumentov bude: 

1. spolupráca s krajinami severnej Afriky v boji proti terorizmu,
2. spolupráca s krajinami západného Balkánu a ďalšími susednými krajinami EÚ 

v oblasti organizovanej trestnej činnosti, korupcie, nelegálneho 
prisťahovalectva a terorizmu,

3. výroba drog a nelegálne obchodovanie z Afganistanu,
4. spolupráca s africkými krajinami pri riešení migrácie,
5. spoločný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti s Ruskom. 

IMPLEMENTÁCIA STRATÉGIE

Boli zriadené tri „skupiny priateľov predsedníctva“, ktoré budú pracovať na dokumentoch 
AOP týkajúcich sa krajín západného Balkánu/Európskej susedskej politiky, Afganistanu 
a Afriky/migrácie. 
Dokument AOP o zlepšení spolupráce s krajinami západného Balkánu už schválila Rada pre 
spravodlivosť a vnútorné záležitosti z 1 – 2. júna 2006, zatiaľ čo na dokumente o krajinách 
spadajúcich do Európskej susedskej politiky sa stále pracuje. Tá istá Rada už schválila aj 
dokument AOP vypracovaný skupinou pre Afganistan a drogy. Dokument AOP o Afrike 
a migrácii je odložený s ohľadom na prácu vykonanú v rámci britského predsedníctva 
a aktuálne projekty Komisie. Práce na dokumente AOP o Rusku budú prebiehať počas 
nasledujúceho fínskeho predsedníctva.

Na ministerskej konferencii na tému „Úloha vnútornej bezpečnosti vo vzťahoch medzi EÚ 
a jej susedmi“, ktorá sa konala 4. – 5. mája 2006 vo Viedni, rokovali zástupcovia EÚ, tretích 
krajín, USA, Ruska a medzinárodných organizácií o úlohe vnútornej bezpečnosti v oblasti 
vonkajších vzťahov, určili kľúčové princípy partnerstva s tretími krajinami a zamerali sa na 
prioritné oblasti pre budúcu spoluprácu: terorizmus, organizovanú trestnú činnosť, korupciu, 
migráciu a azyl.

ZÁVER

Európsky parlament vyjadruje svoje stanovisko k oznámeniu Komisie a usiluje sa poskytnúť 
praktické odporúčania vzhľadom na stratégiu Rady o vonkajšom rozmere priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti. Spravodajca chce tiež zohľadniť prvých päť tém, ktoré vybrala 
Rada, a obsah existujúcich dokumentov AOP. 

  
1 Termín na dokončenie prvej správy je december 2006.
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Keďže Komisia a sekretariát Rady budú každých 18 mesiacov predkladať správu o pokroku 
pri spolupráci s tretími krajinami, je potrebné, aby Európsky parlament túto správu preskúmal 
a monitoroval implementáciu dokumentov AOP.


