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Význam vnějšího rozměru prostoru svobody, bezpečnosti a práva roste s tím, jak se formuje 
vnitřní prostor svobody, bezpečnosti a práva vytvářený na jednotlivých zasedáních Evropské
rady – například v Tampere a v Haagu – a v reakci na vnější tlak vyvolaný teroristickými 
útoky, rostoucí nelegální migrací a nelegálním obchodováním. 

Z tohoto hlediska bylo přijetí a provádění určité strategie nutné k vyjasnění cílů EU týkajících 
se vnější činnosti v této oblasti. V prosinci 2005 schválila Evropská rada „Strategii pro vnější
vztahy v oblasti SVV: globální svoboda, bezpečnost a právo“1. 

Vnitřního prostoru svobody, bezpečnosti a práva lze dosáhnout pouze v úzké spolupráci se t
řetími zeměmi, a to z důvodu skutečně mezinárodního charakteru takových témat, jako jsou 
migrace, terorismus, organizovaná a závažná trestná činnost, jež ohrožují bezpečnost občanů
uvnitř EU, a EU by neměla být příliš asertivní.

Tyto politiky budou legitimním způsobem rozvíjeny pouze tehdy, pokud bude Evropský
parlament, demokratický zástupce občanů, moci plně hrát svou úlohu v souladu s čl. 6 odst. 1 
Smlouvy o EU.

Jelikož předsednictví hlavní aspekty a základní volby společné zahraniční a bezpečnostní
politiky s Parlamentem přiměřeně nekonzultovalo, přestože to článek 21 Smlouvy o EU 
stanoví, chopil se Parlament v otázkách těchto konkrétních politik iniciativy, aby své hledisko 
vyjádřil prostřednictvím této zprávy z vlastního podnětu. 

Zpravodaj si přeje, aby návrh zprávy z vlastního podnětu vypracovaný Výborem pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci předložil doporučení zasedání Evropské rady, které se 
bude konat v červnu 2007.

Zpravodaj zejména žádá o vyjasnění činností EU týkajících se vnějšího rozměru prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva. Činnost institucí a nástrojů EU je třeba racionalizovat, aby 
nedocházelo k jejich překrývání a aby byla v této oblasti zajištěna lepší spolupráce a 
koordinace. Dále je klíčové lépe koordinovat činnosti v oblastech svobody, bezpečnosti a 
práva, evropské bezpečnostní a obranné politiky a společné zahraniční a bezpečnostní politiky. 

Zpravodaj i nadále vyzývá k pokračování evropského ústavního procesu a zároveň se staví za 
aktivaci překlenovací doložky článku 42 Smlouvy o EU, jež by vedla k větší efektivitě. Pova
žuje tedy za politováníhodné, že se Radě na zasedání v Tampere nepodařilo na tomto bodu 
dohodnout.

Tento pracovní dokument představuje několik možných hlavních témat spojených 
s prostorem svobody, bezpečnosti a práva, která budou rozvinuta v návrhu zprávy podle priorit 
Parlamentu a předsednictví.
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Tento dokument se zabývá:
pracovním programem několika předsednictví ohledně vnějších vztahů v oblasti SVV2,1)
dosud vykonanou činností na akčních dokumentech, které tato strategie předpokládá, 2)
závěry a cíli definovanými na jednotlivých zasedáních Evropské rady, mezi něž patří i 3)
zasedání, které se konalo v prosinci 2006,
dodatečnými hodnotícími zprávami, které na konci roku připravily Komise a sekretariát 4)
Rady ohledně provádění této strategie.

I. ZÁKLADNÍ PRÁVA

Dodržování základních práv je nejdůležitější podmínkou, jež vede k přijetí jakékoli vnější
strategie.

Vnější rozměr prostoru svobody, bezpečnosti a práva by měl přispět k další konsolidaci 
ochrany základních práv v EU a k rozvoji plodné a doplňkové spolupráce mezi EU, Radou 
OSN pro lidská práva, Radou Evropy a všemi příslušnými agenturami činnými v této oblasti.

Dodržování základních práv a mezinárodních závazků členských států, zejména těch, jež
byly přijaty v rámci Evropské úmluvy o lidských právech, by mělo být základem všech vztah
ů s třetími zeměmi.

Vzhledem k tomu, že i politiky EU je třeba posuzovat z hlediska dodržování základních práv, 
musí být Agentura pro základní práva nezávislá, odpovědná a účinná. Měla by se zejména 
zaměřovat na členské státy EU, což by však nemělo vylučovat možnost zabývat se otázkami 
týkajícími se třetích zemí, pokud je to pro uplatňování vnitřních politik EU podstatné. Je třeba 
vzít náležitě v úvahu činnost Rady Evropy a OBSE, aby se zabránilo překrývání činností. Měla 
by být posílena spolupráce s těmito orgány k dosažení větší soudržnosti a doplňkovosti.

S ohledem na výše uvedené by měl Parlament zlepšit způsob, jakým vyhodnocuje uplatňování
základních práv mimo EU, jak naznačila předchozí činnost Výboru pro zahraniční věci v této 
oblasti.

Zvláštní pozornost by se měla věnovat hodnocení dopadů na základní práva, jak je uvedeno ve 
Voggenhuberově zprávě „Dodržování Listiny základních práv v legislativních návrzích Komise 
– metodika pro systematickou a přísnou kontrolu“.

II. VNĚJŠÍ HRANICE A VÍZA 
Účinné integrované řízení vnějších hranic je v boji proti takovým hrozbám, jako je terorismus a 
organizovaná trestná činnost, životně důležité. Řízení hranic je hlavní prioritou evropské
politiky sousedství, v jejímž rámci vytvářejí akční plány ovzduší spolupráce v boji proti 
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terorismu, organizované trestné činnosti a drogám.

Využívání špičkového vybavení a biometriky při hraničních kontrolách s sebou stále nese mno
žství právních problémů (zejména s ohledem na soukromí), které je rozhodně třeba vyřešit.

Vydávání víz (VIS, změna Společných konzulárních instrukcí) také přináší otázku používání
biometrických údajů, které by měly podléhat přísným kontrolám.

Dohoda o zjednodušení vydávání víz s RUSKEM:
Dohoda byla podepsána v roce 2006, od té doby se prohlubují obavy ohledně skutečné
reciprocity tohoto zjednodušení, protože cestování do Ruska je i nadále obtížné. Dále by nem
ělo být zjednodušováno vydávání víz, pokud neexistuje soulad s pravidly demokracie a 
právního státu (chybí obvyklá reciproční doložka o lidských právech a demokracii).

III. TERORISMUS

Protiteroristická politika EU by měla být plně v souladu se zásadami legitimity, proporcionality 
a efektivity. Dále by ve středu každého připravovaného bezpečnostního opatření měla být 
ochrana jednotlivce a svobody.

Bylo by možné se zamyslet nad vyhodnocením účinnosti některých mezinárodních iniciativ 
v této oblasti (praní peněz, finanční oblast apod.), jako to učinily Spojené státy americké na 
základě Vlasteneckého zákona (Patriot Act) šest let po 11. září.

EU by měla poskytnout další podporu třetím zemím při budování institucí; spolupracovat s t
řetími zeměmi při řešení náboru a financování teroristů; nadále podporovat klíčovou úlohu 
OSN; posilovat spolupráci s USA; připravit protiteroristické doložky v dohodách 
podepisovaných se třetími zeměmi; zlepšit spolupráci EU a Ruska při ochraně životně důležité
infrastruktury.

IV. ORGANIZOVANÁ TRESTNÁ ČINNOST

V této oblasti existuje mnoho vynucovacích opatření EU, jež jsou z velké části ve shodě s 
ostatními mezinárodními iniciativami (OSN). Je však třeba zlepšit koordinaci přístupu EU k 
boji proti organizované trestné činnosti, který je příliš rozčleněn. 

V této fázi je zejména třeba se zaměřit na:
posílení dialogu se třetími zeměmi a řešení základních příčin organizované trestné§
činnosti, 
budování institucí a kapacity ve třetích zemích, §
uplatňování akčních plánů na účinný boj proti korupci – Úmluvu OSN proti korupci§
(2003) podepsaly všechny členské státy EU s výjimkou Slovinska a Estonska; mnoho 
členských států EU ji zatím neratifikovalo – v této fázi je rychlá ratifikace významná,
ochranu obětí a prevenci,§
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zlepšení výměny informací a zpravodajství týkajících se trestné činnosti,§
posílení operační policejní a soudní spolupráce.§

Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a její tři protokoly – některé
členské státy musí úmluvu ještě ratifikovat – Česká republika, Řecko, Irsko a Lucembursko.

Obchodování s lidmi je nutno čelit prostřednictvím soudržné politiky zahrnující migrační
politiku, politiku zaměstnanosti, sociální, rozvojovou a vnější politiku, politiku sousedství a 
vízovou politiku (prostřednictvím opatření zaměřených na příčiny tohoto obchodování v 
zemích původu).

Obchodování s drogami – je nutné vést dialog o drogách s různými světovými regiony (se 
zvláštním důrazem na Balkánské země, Afghánistán, Pákistán a oblast Perského zálivu).

V. POLICIE, ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY A SOUDNÍ
SPOLUPRÁCE

Účinná a efektivní policie, která dokáže spolupracovat se svými partnery v ostatních zemích a 
s dalšími organizacemi (Europol), je pro boj se všemi formami terorismu a organizované
trestné činnosti klíčová.

V tomto ohledu je možné dohody o vydávání a o soudní spolupráci v trestních věcech 
mezi EU a USA, jež usnadňují možnost výměny údajů z bezpečnostních důvodů, považovat za 
skutečný úspěch.

Ochrana osobních údajů – rozdíly mezi ochranou údajů v rámci prvního a třetího pilíře ovliv
ňují nejen práva občanů na ochranu osobních údajů, ale také účinnost vymáhání práva a 
vzájemnou důvěru mezi členskými státy. Parlament opakuje své přání, aby tyto pilíře byly slou
čeny, což je myšlenka, na níž se členské státy dohodly již při přípravě Ústavy. V mezidobí by 
aktivace překlenovací doložky podle čl. 42 Smlouvy EU umožnila vytvořit soudržný rámec pro 
ochranu údajů napříč pilíři, čímž by se zamezilo umělým předělům mezi nimi. 

Dohoda o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) – EU potřebuje s USA 
uzavřít dohodu, která bude brát ohled na základní práva a stanoví klíčové prvky:

které údaje jsou nutné z identifikačních důvodů a které se týkají „chování“ cestujících -
(potřeba omezit tyto údaje)
seznam orgánů, které tyto údaje mohou sdílet -
doba uchovávání údajů-
možnost žádat o opravy, povinnosti leteckých společností, právo na odvolání apod.-

Jako legitimní demokratický zástupce občanů, kterých se tato dohoda týká, by měl být 
Parlament při jejím projednávání aktivně zapojen do dialogu s USA. 
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VI. MIGRACE

Měla by být vytvořena globální společná migrační politika na evropské úrovni, která by se 
současně zabývala jak nelegální, tak legální migrací. Tato politika musí být založena na dodr
žování základních práv, právních předpisů a závazků. Je třeba ji provádět ve spolupráci se zem
ěmi původu a tranzitními zeměmi – EU by měla s těmito zeměmi posílit své vztahy (společný
rozvoj, řešení příčin migrace, podpora integrace migrantů po jejich návratu do vlasti, omezení
„odlivu mozků“ a kyvadlová migrace…)

Hlavní prioritou v oblasti migrace by měla být spolupráce s africkými zeměmi a uplatňování
„globálního přístupu k migraci“ přijatého Radou v prosinci 2005.

Politika pro navracení – EU potřebuje jasná společná pravidla pro navracení, která budou 
v souladu s lidskými právy a základními svobodami příslušných osob. Měl by probíhat 
intenzivnější a strukturovanější dialog s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a 
Radou Evropy.

Uzavření readmisních dohod je prioritou. Podle zásady loajální spolupráce by Rada a Komise 
měly Parlament pravidelně informovat o průběhu jednání se třetími zeměmi.

Readmisní dohoda s Ruskem přináší některé obecné otázky (jak zajistit, že budou dodržována 
lidská práva v případě (masové) repatriace, na základě jakých kritérií se bude rozhodovat, že
země, do níž jsou přistěhovalci navraceni, poskytuje záruky v oblasti demokracie, právního 
státu a soudního systému) a další konkrétní otázky (nerozlišování mezi žadateli o azyl a 
nelegálními migranty).

VII. AZYL 

Podle Ženevské úmluvy z roku 1951 musí být uprchlíkům poskytnuta rychlá a účinná ochrana 
a zároveň je třeba systém zajistit před zneužíváním a zaručit, že lidé, jejichž žádost o azyl byla 
zamítnuta, jsou navráceni do svých zemí původu. Společný evropský azylový systém by měl 
být připraven do roku 2010 a Rada by měla přestat jakkoli blokovat jeho vytvoření. 

Externalizace azylu a sdílení povinností při řízení uprchlíků se třetími zeměmi – velká většina 
uprchlíků zůstává ve svých oblastech původu, a je tedy třeba je začít chránit co nejrychleji, než
budou nuceni uprchnout z celé oblasti. V tomto kontextu připravila Komise v úzké spolupráci 
s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a třetími zeměmi Regionální programy 
ochrany3.
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