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1 15446/05 dok., valamint a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külső
dimenziójára irányuló stratégiáról szóló bizottsági közlemény, COM(2005) 491

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külső dimenziója egyre 
nagyobb jelentőséggel bír, párhuzamosan a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló belső térség körvonalazódásával, amit az egymást követő Európai Tanácsokon, például 
a tamperei és a hágai ülésen a terrortámadások külső nyomására, a növekvő illegális 
bevándorlásra és kereskedelemre adott válaszul fejlesztettek ki 

Ebben az összefüggésben egy stratégia elfogadása és végrehajtása nélkülözhetetlen volt 
ahhoz, hogy tisztázni lehessen az EU külső fellépéseinek célkitűzéseit ezen a területen. Az 
Európai Tanács 2005 decemberében jóváhagyta a Bel- és Igazságügy (IB) külső dimenziójára 
irányuló stratégia: globális szabadság, biztonság és a jog érvényesülése című dokumentumot1.. 

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló belső térség csak a harmadik 
országokkal való szoros együttműködésben valósítható meg, tekintve az EU-n belül a 
polgárok biztonságát fenyegető problémák, mint bevándorlás, terrorizmus, szervezett és súlyos 
bűnözés, természetükből adódó nemzetközi jellegét, e szempontból az EU nem lehet túl 
magabiztos.

Ezek a politikák törvényes úton csak akkor fejleszthetők, ha az Európai Parlament a 
polgárok demokratikus képviselőjeként az EU-Szerződés 6. cikke (1) bekezdésének megfelel
ően teljes mértékben részt vehet.

Ezekben a különleges politikákban, amennyiben az EU-Szerződés 21. cikkének megfelelően az 
elnökség elmulaszt konzultálni az Európai Parlamenttel a közös kül- és biztonságpolitika főbb 
vonatkozásairól és alapvető választási lehetőségeiről, a Parlament ezen saját kezdeményezésű
jelentés keretében kezdeményezi nézete kifejtését. 

Az előadó reméli, hogy az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság kezdeményezési 
jelentéstervezete ajánlást intéz a 2007. júniusi Európai Tanácshoz.

Először is az előadó az EU-tevékenységek tisztázására szólít fel a szabadságon, a biztonságon 
és a jog érvényesülésén alapuló térség külső dimenzióját illetően. Az ismétlődések elkerülése és 
a hatékonyabb együttműködés és koordinálás érdekében szükséges az EU-intézmények 
munkájának és eszközeinek ésszerűsítése ezen a területen. Ezenkívül elsőrendű fontosságú
továbbá a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség, az európai 
biztonsági és védelmi politika, valamint a közös kül- és biztonságpolitika tevékenységei közötti 
jobb koordináció. 

Az előadó továbbra is fenntartja kérését az európai alkotmányozási folyamat továbbvitelére 
vonatkozóan, egyben felszólít az EU-Szerződés 42. cikke szerinti ún. áthidaló (passarelle) 
záradék alkalmazására, amely nagyobb hatékonyságot eredményezne.  Úgy ítéli meg, 
mindazonáltal sajnálatra méltó, hogy az Európai Tanács tamperei ülésén ezt illetően nem 
született egyetértés.

A munkadokumentum néhány, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló
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térséghez kapcsolódó lehetséges főbb témát mutat be, amelyek a Parlament és az Elnökség 
prioritásainak megfelelően a jelentéstervezetben kerülnek kifejtésre.

Jelen dokumentum az alábbiakat vizsgálja:
az IB-külkapcsolatokra vonatkozó, több elnökségen átívelő munkaprogram21)
a stratégia által előirányzott, a fellépésorientált dokumentumokkal kapcsolatos eddig 2)
végzett munka 
az egymást követő, többek között a 2006. decemberi Európai Tanácsok 3)
következtetései és célkitűzései 
a Bizottság és a Tanács titkársága által 2006 végén felvázolt kiegészítő értékelő4)
jelentések a stratégia végrehajtásáról.

I. ALAPVETŐ JOGOK

Az alapvető jogok tiszteletben tartása bármely külső stratégia elfogadásának alapfeltétele.

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló belső térség külső
dimenziójának hozzá kell járulnia az EU-n belül az alapvető jogok védelmének további meger
ősítéséhez, valamint az EU, az ENSZ Alapvető Jogok Tanácsa, az Európa Tanács és az ezen a 
területen aktív összes ügynökség közötti eredményes és kiegészítő együttműködés 
kialakításához.

Az alapvető jogok és a tagállamok nemzetközi kötelezettségvállalásainak tiszteletben 
tartása, amely az emberi jogokról szóló európai egyezmény keretében került elfogadásra, a 
harmadik országokkal folytatott kapcsolatok központi részét kell, hogy képezze. 

Mivel az EU-politikákat is az alapvető jogoknak való megfelelés fényében kell értékelni, az 
Alapjogi Ügynökségnek független, felelősségteljes és hatékony szervezetnek kell lennie. Els
ősorban az EU-tagállamokra kell helyeznie a hangsúlyt, de nem kell kizárni a harmadik 
országokkal kapcsolatos kérdések kezelésének lehetőségét, amennyiben az ügy a belső európai 
uniós politikák végrehajtása szempontjából releváns. Megfelelő figyelmet kell fordítani az 
Európa Tanács és az EBESZ munkájára az ismétlődések elkerülése érdekében. A nagyobb 
koherencia és kiegészítő jelleg érdekében az ezen testületekkel való együttműködést meg kell 
erősíteni.

Mindezen tényezőket figyelembe véve a Parlamentnek javítania kell az alapvető jogok EU-n 
kívüli végrehajtásának megvizsgálási módján, ahogyan azt az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság előző munkája említi.

Külön figyelmet kell fordítani az alapvető jogokra vonatkozó hatásvizsgálatokra Az alapjogi 
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chartának való megfelelés a Bizottság jogalkotási javaslataiban: rendszeres és szigorú ellen
őrzési módszer című Voggenhuber-jelentésnek megfelelően.

II. KÜLSŐ HATÁROK ÉS VÍZUMOK
A külső határok hatékony, integrált irányítása nélkülözhetetlen a terrorizmus és a szervezett b
űnözés elleni harcban. A határirányítás elsőrendű fontossággal bír az európai 
szomszédságpolitikában, aminek keretében a cselekvési tervek megteremtik az együttm
űködést a terrorizmus, a szervezett bűnözés és a kábítószerek elleni küzdelemben.

A csúcstechnológiát képviselő berendezések és biometria használata a határellenőrzésben 
továbbra is számos jogi problémával jár (elsősorban a magánélet tekintetében), amit 
mindenképpen meg kell oldani.

A vízumok kiadása is (vízuminformációs rendszer, közös konzuli utasítások módosítása) 
felveti a biometrikus adatok használatának kérdését, amit szigorú ellenőrzésnek kell alávetni. 

Az OROSZORSZÁGGAL kötött, vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló
megállapodás:
2006-ban megállapodást írtak alá, amelyben aggodalmukat fejezték ki a könnyítések igazi
kölcsönösségét illetően, ugyanis az Oroszországba utazás továbbra is nehézkes. Ezenkívül a 
vízumok kiadásának megkönnyítését a demokrácia szabályainak és a jogállamiságnak való
megfeleléstől kell függővé tenni (a szokásos kölcsönös „emberi jogi és demokráciazáradék”
hiánya).

III. TERRORIZMUS

Az EU terrorizmusellenes politikájának teljes mértékben meg kell felelnie a legitimitás, az 
arányosság és a hatékonyság elvének. Ezenkívül a személyek és a szabadság védelmének 
központi szerepet kell kapnia bármely kifejlesztendő biztonsági intézkedésben.

Ahogyan az USA tette a „Patriot Act” vonatkozásában hat évvel szeptember 11-ét követően, 
elő lehetne irányozni néhány, ezen a területen (pénzmosás, pénzügyi terület) indított 
nemzetközi kezdeményezés hatékonyságának felmérését.

Az EU-nak továbbra is támogatnia kell a harmadik országokat az intézményfejlesztésben; 
együtt kell dolgoznia a harmadik országokkal a terroristák toborzásának és finanszírozásának 
visszaszorításában; továbbra is támogatnia kell az ENSZ kulcsszerepét; építenie kell az USA-
val való kapcsolatokra; gondoskodnia kell a harmadik országokkal kötött megállapodások 
hatékony, terrorizmusellenes záradékokkal való kiegészítésről, fejlesztenie kell az 
EU–Oroszország-együttműködést a kritikus infrastruktúra védelme tekintetében.

IV. SZERVEZETT BŰNÖZÉS 
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Számos, jórészt a többi nemzetközi ENSZ-kezdeményezéssel összhangban álló végrehajtási 
intézkedés létezik ezen a területen. Szükséges azonban az EU-nak a szervezett bűnözés elleni 
harccal kapcsolatos túl széttagolt megközelítését jobban koordinálni. 

Ebben a szakaszban a hangsúlyt az alábbi területekre kell fektetni: 
A párbeszéd megerősítése a harmadik országokkal a szervezett bűnözés kiváltó§
okainak kezelése révén 
Intézmény- és kapacitásfejlesztés harmadik országokban §
Cselekvési tervek végrehajtása a korrupció hatékony leküzdése érdekében – az ENSZ §
korrupció elleni egyezményét (2003) Szlovénia és Észtország kivételével az összes 
EU-tagállam aláírta Több EU-tagállam még nem ratifikálta – egy gyors ratifikáció e 
szakaszban fontos.
Áldozatok védelmére és megelőzésére való összpontosítás§
Bűnügyi információk és bűnüldözési operatív információk cseréjének javítása§
Operatív rendőrségi és igazságügyi együttműködés fokozása.§

Az ENSZ nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló egyezményét és a hozzá
tartozó három jegyzőkönyvet néhány tagállam (Cseh Köztársaság, Görögország, Írország és 
Luxemburg) még mindig nem ratifikálta.

Az emberkereskedelem tekintetében egységes politikai megközelítést kell alkalmazni, amely 
kiterjed a bevándorlásra, a foglalkoztatásra, a szociális fejlődésre, a külső szomszédsági és 
vízumpolitikára (olyan intézkedések révén, amelyek célba veszik a kiváltó okokat a származási 
országokban).

Kábítószer-kereskedelem – alapvető fontosságú párbeszédet folytatni a kábítószerről a világ 
különböző területeivel (kifejezetten a Balkánon, Afganisztánban. Pakisztánban és a Golf-
öbölben). 

V. RENDŐRSÉGI, BŰNÜLDÖZÉSI OPERATÍV ÉS 
IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A más országokkal és szervezetekkel (Europol) együttműködni képes, sikeres és hatékony 
rendőri szervek nélkülözhetetlenek a terrorizmus és a szervezett bűnözés minden formája 
elleni küzdelemhez.

Ebben a tekintetben igazi sikerként könyvelhetők el a bűnügyekben folytatott kiadatási és 
igazságügyi együttműködési EU–USA-egyezmények, melyek megszilárdítják a biztonsági 
okokból történő adatcsere lehetőségét. .

Személyes adatok védelme – Az első és a harmadik pillér szerinti adatvédelem közötti jelent
ős eltérések nemcsak az egyén személyes adatok védelméhez való jogát érintik hátrányosan, 
hanem a bűnüldözés hatékonyságát és a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat is.  A 
Parlament megismétli a pillérek összeolvadására vonatkozó kívánságát, amiben a tagállamok az 
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alkotmánytervezet készítésekor már egyetértettek.  Jelenleg az EU-Szerződés 42. cikke 
szerinti ún. áthidaló (passarelle) záradék révén az egyes pillérek közötti mesterséges 
megosztottságot egy egységes, pillérek közötti adatvédelmi keret létrehozásával el lehetne 
elkerülni. 

PNR-megállapodás – EU–USA-megállapodás megkötésére lenne szükség, amely tiszteletben 
tartja az alapvető jogokat és kulcsfontosságú elemeket rögzít:

mely adatok szükségesek azonosítási célokra és melyek az utasok „viselkedésével”-
kapcsolatos adatok (adatkorlátozás iránti igény)
az adatok megosztására jogosult hatóságok listája -
az adatmegőrzés ideje -
kiigazításra irányuló kérés lehetősége, a légitársaságok kötelezettségei, fellebbezési jog -
stb.

A Parlamentnek mint a megállapodásban érintett állampolgárok demokratikus képviseletét 
ellátó intézménynek aktívan részt kell vennie az USA-val folytatott párbeszédben a 
megállapodás megtárgyalása során. 

VI. BEVÁNDORLÁS

Átfogó európai bevándorlási politikát kell kialakítani, amely egyszerre foglalkozna az 
illegális és legális bevándorlással. Ez a politika az alapvető jogok, jogszabályok és 
kötelezettségek tiszteletén kell, hogy alapuljon. Az EU-nak ezt a származási és 
tranzitországgal folytatott együttműködés révén kell folytatnia és fel kell lendítenie kapcsolatait 
ezen országokkal (társfejlesztés, a bevándorlást kiváltó okok megoldása, a bevándorlók 
beilleszkedésének támogatása hazájukba való visszatértüket követően, az agyelszívás 
visszaszorítása, körkörös bevándorlás...)

A bevándorlási politika prioritásaként az afrikai országokkal való együttműködést és a Tanács 
2005. decemberi ülésén elfogadott A migrációval kapcsolatos átfogó megközelítésről szóló
következtetések végrehajtását kell tekinteni.

Visszatérési politika – Az EU-nak egyértelmű közös szabályokra van szüksége az érintett 
személyek visszatérésével, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásával 
kapcsolatban. Intenzívebb és strukturáltabb párbeszédet kell létrehozni az az Egyesült 
Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságának hivatalával és az Európa Tanáccsal.

A visszafogadásról szóló megállapodások megkötése is prioritás. A Tanácsnak és a 
Bizottságnak a harmadik országokkal folytatott tárgyalások során rendszeresen tájékoztatnia 
kellene a Parlamentet a jóhiszemű együttműködés elvét alkalmazva.
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A visszafogadásról szóló megállapodás Oroszországgal általános témákat (hogyan biztosítható
az emberi jogok tiszteletben tartása (tömeges) hazatelepülés esetén?  Milyen kritériumok 
alapján bizonyosodnak meg arról, hogy az az ország, amelybe a bevándorlók visszatérnek, 
garanciákat nyújt a demokrácia, a jogállamiság, az igazságügyi rendszer terén?)  és 
meghatározott témákat (menedékkérők és illegális bevándorlók megkülönböztetésének hiánya) 
vet fel.

VII. MENEKÜLTÜGY

Az 1951-es genfi egyezmény értelmében a menekülteknek gyors és hatékony védelemben kell 
részesülniük, ugyanakkor meg kell előzni a rendszerrel való visszaélést és biztosítani kell, hogy 
azok, akiknek a menedékjog iránti kérelmük elutasításra került, visszatérjenek hazájukba.
Közös európai menekültügyi rendszert kell kialakítani 2010-re anélkül, hogy a Tanács 
megakadályozná ennek létrehozását. 

A menekültügy kiszervezése és a menekültek kezelése terén meg kell osztani az illetékességet 
a harmadik országokkal. A menekültek nagy része származási helyén marad, ezért fontos lehet
ő leggyorsabb védelmük, mielőtt arra kényszerülnének, hogy az egész régiót elhagyják. Ebben 
az összefüggésben a Bizottság Regionális védelmi programokat3 hozott létre szoros együttm
űködésben az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságával és a harmadik országokkal.


