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1 dok. 15446/05, taip pat žr. Komisijos komunikatą „Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės išorės matmens 
strategija“, COM (2005)491.

Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės (LSTE) išorės matmens svarba vis didėja, nes Europos 
Vadovų Tarybos susitikimuose Tamperėje ir Hagoje, reaguojant į išorės spaudimą - teroristų i
špuolius, didėjančią nelegalią migraciją ir prekybą žmonėmis, laipsniškai kuriama vidaus laisv
ės, saugumo ir teisingumo erdvė. 

Šiuo atžvilgiu buvo svarbu patvirtinti ir įgyvendinti strategiją, kuria vadovaujantis būtų galima 
aiškiai nustatyti šioje srityje vykdomų ES išorės veiksmų tikslus. 2005 m. gruodžio mėn. 
Europos Vadovų Taryba patvirtino „TVR išorės aspektui skirtą strategiją: visuotinė laisvė, 
saugumas ir teisingumas“1. 

Vidaus laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę galima įgyvendinti tik glaudžiai 
bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, nes ES viduje piliečių saugumui gresiančių
problemų pobūdis tarptautinis - migracija, terorizmas, organizuotas ir sunkus nusikalstamumas. 
Bendradarbiaudama ES neturi būti pernelyg kategoriška.

Ši politika bus kuriama teisėtai tik tuo atveju, jeigu Europos Parlamentas, demokratinė pilie
čiams atstovaujanti institucija, galės išsamiai atlikti savo vaidmenį, kaip nustatyta ES sutarties 
6 straipsnio 1 dalyje.

Jeigu, kurdama šias konkrečias politikos priemones, pirmininkaujanti valstybė narė
svarbiausiais bendros užsienio ir saugumo politikos aspektais bei esminiais pasirinkimo 
klausimais (ES sutarties 21 straipsnis) deramai nesikonsultuoja su Parlamentu, Parlamentas 
imasi iniciatyvos ir išreiškia savo požiūrį šiuo pranešimu savo iniciatyva. 

Pranešėjas pageidauja, kad Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimo 
savo iniciatyva projekte būtų paminėta 2007 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos 
rekomendacija.

Visų pirma pranešėjas ragina aiškiau išdėstyti ES veiklą LSTE išorės aspektu. Siekiant išvengti 
dubliavimosi ir šioje srityje užtikrinti geresnį bendradarbiavimą ir koordinavimą, reikia 
racionalizuoti ES institucijų darbą ir priemones. Be to, būtina geriau koordinuoti veiklą laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvės, Europos saugumo ir gynybos politikos, bendros užsienio ir 
saugumo politikos srityse. 

Toliau kviesdamas tęsti Europos Konstitucijos priėmimo procesą, pranešėjas ragina 
pasinaudoti ES sutarties 42 straipsnyje numatyta jungiamąja nuostata ir taip padidinti 
efektyvumą. Todėl jis apgailestauja, kad Tamperės Taryba nepasiekė susitarimo šiuo klausimu.

Šiame darbo dokumente pateikiama keletas su LSTE susijusių galimų temų, kurios, remiantis 
Parlamento ir pirmininkaujančios valstybės prioritetais, bus plėtojamos pranešimo projekte.
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2 dok 5003/1/07.

Šiame dokumente įvertinama:
kelių pirmininkavusių valstybių narių parengta TVR išorės santykių darbo 1)
programa;2

iki šiol atliktas darbas su strategijoje numatyta į konkrečius veiksmus orientuota med2)
žiaga;
vėlesniuose Europos Vadovų Tarybos susitikimuose, taip pat ir 2006 m. gruodžio mėn. 3)
susitikime, apibrėžtos išvados ir tikslai;
2006 m. pabaigoje Komisijos ir Tarybos sekretoriato parengtos papildomos strategijos 4)
įgyvendinimo vertinimo ataskaitos.

I. PAGRINDINĖS TEISĖS

Pagrindinių teisių laikymasis yra būtina išorės strategijos patvirtinimo sąlyga. 

LSTE išorės matmuo turėtų padėti dar labiau įtvirtinti pagrindinių teisių apsaugą ES ir padėti 
kurti vaisingą abipusį ES, JT Pagrindinių teisių tarybos, Europos Tarybos ir visų reikšmingų
šioje srityje dirbančių agentūrų bendradarbiavimą.

Pagrindinių teisių ir valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų, ypač prisiimtų Europos 
žmogaus teisių konvencijoje, laikymasis turėtų būti visų santykių su trečiosiomis šalimis 
pagrindas.

Kadangi net ir ES politikos priemones reikia įvertinti pagrindinių teisių laikymosi požiūriu, 
Pagrindinių teisių agentūra turi būti nepriklausoma, dirbti atsakingai ir veiksmingai. Ji turėtų
daugiausia dėmesio skirti ES valstybėms narėms, bet neturi būti atmetama galimybė spręsti ir 
su trečiosiomis šalimis susijusius klausimus, jeigu tai svarbu įgyvendinant ES vidaus politiką. 
Siekiant išvengti dubliavimosi, reikia deramai atsižvelgti į Europos Tarybos ir ESBO darbą. 
Siekiant didesnio nuoseklumo ir papildomumo, reikia įtvirtinti bendradarbiavimą su šiomis 
institucijomis.

Nepamiršdamas visų šių elementų, Parlamentas turėtų tobulinti pagrindinių teisių įgyvendinimo 
už ES ribų vertinimą, kaip matyti iš ankstesnio AFET darbo šioje srityje. 

Reikia atkreipti ypatingą dėmesį į poveikio pagrindinėms teisėms vertinimą, kaip nurodyta 
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J. Voggenhuberio pranešime „Pagrindinių teisių chartijos laikymasis Komisijos teisės aktų
pasiūlymuose – Nuolatinės ir griežtos kontrolės metodologija“.

II. IŠORĖS SIENOS IR VIZOS
Kovojant su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, gyvybiškai svarbus veiksmingas 
integruotas išorės sienų valdymas. Sienų valdymas yra pagrindinis Europos kaimynystės 
politikos prioritetas, kuriuo remiantis parengtais veiksmų planais sukuriama aplinka 
bendradarbiauti kovojant su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu, narkotikais.

Aukštų technologijų įrangos ir biometrinių duomenų naudojimas pasienio kontrolės metu vis 
dar susijęs su teisinėmis problemomis (ypač dėl privatumo), kurias būtinai reikia išspręsti.

Išduodant vizas (VIS, Bendrųjų konsulinių instrukcijų pakeitimai) taip pat kyla biometrinių
duomenų naudojimo klausimas. Turi būti griežtai prižiūrima, kaip naudojami šie duomenys.

Susitarimas su RUSIJA dėl supaprastintos vizų tvarkos
Susitarimas buvo pasirašytas 2006 m., bet kyla klausimų dėl tikrojo šio susitarimo abipusi
škumo, nes vykti į Rusiją tebėra sudėtinga. Be to, supaprastinta vizų tvarka neturėtų būti 
taikoma, jeigu nesilaikoma demokratijos ir teisinės valstybės taisyklių (nesama įprastos abipus
ės „žmogaus teisių ir demokratijos nuostatos“).

III. TERORIZMAS

ES kovos su terorizmu politika turi visiškai atitikti teisėtumo, proporcingumo ir veiksmingumo 
principus. Be to, asmens ir laisvės apsauga turi būti visų kuriamų saugumo priemonių
pagrindas. 

Kaip po rugsėjo 11-osios įvykių praėjus šešeriems metams JAV pasielgė su savo Patriotizmo 
įstatymu, reikėtų įvertinti kai kurių tarptautinių šios srities (pinigų plovimo, finansų srities ir 
kt.) iniciatyvų veiksmingumą.

ES turėtų toliau teikti paramą trečiųjų šalių institucijų stiprinimui; bendradarbiauti su tre
čiosiomis šalimis sprendžiant teroristų verbavimo ir finansavimo problemas; toliau remti 
pagrindinį JT vaidmenį; plėtoti santykius su JAV; numatyti kovos su terorizmu sąlygas 
susitarimuose su trečiosiomis šalimis, gerinti ES ir Rusijos bendradarbiavimą saugant didelės 
svarbos infrastruktūrą.
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IV. ORGANIZUOTAS NUSIKALSTAMUMAS

Šioje srityje esama daug ES įgyvendinimo priemonių, daugiausia suderintų su kitomis 
tarptautinėmis iniciatyvomis (JT). Vis dėlto reikia geriau koordinuoti ES kovos su organizuotu 
nusikalstamumu, kuri per daug suskaidyta, metodus. 

Šiuo etapu pagrindinį dėmesį reikia skirti:
dialogo su trečiosiomis šalimis didinimui šalinant pagrindines organizuoto §
nusikalstamumo priežastis;
trečiųjų šalių institucijų stiprinimui ir pajėgumų kūrimui;§
veiksmingos kovos su korupcija veiksmų planų įgyvendinimui – JT kovos su §
korupcija konvenciją (2003 m.) pasirašė visos ES valstybės narės, išskyrus Slovėniją
ir Estiją. Daugelis ES valstybių narių jos dar neratifikavo, o šiuo etapu svarbu ją greitai 
ratifikuoti;
aukų apsaugai ir prevencijai;§
keitimosi kriminaline ir žvalgybos informacija gerinimui;§
glaudesniam operatyviniam policijos ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui.§

JT konvenciją dėl kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir tris jos 
protokolus dar turi patvirtinti kai kurios valstybės narės: Čekijos Respublika, Graikija, Airija ir 
Liuksemburgas.

Su prekyba žmonėmis reikia kovoti nuosekliomis politikos priemonėmis, apimančiomis 
migraciją, užimtumą, socialinę, vystymosi, išorės, kaimynystės ir vizų politiką (priemonėmis,
kuriomis būtų šalinamos priežastys kilmės šalyse).

Kovos su narkotikų gabenimu srityje itin svarbu vykdyti dialogą su įvairiais pasaulio 
regionais (daugiausia dėmesio skiriant Balkanams, Afganistanui, Pakistanui ir Persijos įlankos 
regionui).

V. POLICIJOS, ŽVALGYBOS TARNYBŲ IR TEISĖSAUGOS 
INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS

Veiksmingai ir produktyviai dirbančios policijos pajėgos, galinčios bendradarbiauti su 
kolegomis kitose šalyse ir su organizacijomis (Europolu), yra būtinos kovojant su visomis 
terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo formomis.

Šiuo atžvilgiu tikrai pavykusiais galima laikyti ES ir JAV susitarimus dėl teisminio 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose ir ekstradicijos, kuriais įtvirtinama galimybė
saugumo tikslais keistis duomenimis.
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Asmens duomenų apsauga. Duomenų apsaugos pagal pirmąjį ir pagal trečiąjį ramstį
neatitikimas daro poveikį ne tik piliečių teisei į asmens duomenų apsaugą, bet ir teisės aktų
vykdymo veiksmingumui bei abipusiam valstybių narių pasitikėjimui. Parlamentas dar kartą rei
škia norą sujungti šiuos ramsčius - dėl šios idėjos valstybės narės susitarė dar rengdamos 
Konstituciją. Šiuo metu pasinaudojus ES sutarties 42 straipsnyje numatyta jungiamąja 
nuostata atsirastų galimybė sukurti nuoseklią visų ramsčių duomenų apsaugos sistemą ir i
švengti dirbtinio ramsčių padalijimo.

Susitarimas dėl keleivių pavardžių sąrašų. ES reikia sudaryti susitarimą su JAV, kuriame b
ūtų laikomasi pagrindinių teisių ir būtų nustatomi šie pagrindiniai elementai:

kokių duomenų reikia atpažinimui ir kokie duomenys susiję su keleivių „elgsena“-
(duomenis reikia apriboti);
institucijų, kurios galėtų bendrai naudoti duomenis, sąrašas;-
duomenų saugojimo laikotarpis;-
galimybė prašyti pataisymų, oro transporto bendrovių pareigos, teisė apskųsti ir kt.-

Kaip teisėtas demokratinis susitarimu suinteresuotų piliečių atstovas, Parlamentas turėtų būti 
aktyviai įtraukiamas į dialogą su JAV vykdant derybas dėl susitarimo. 

VI. MIGRACIJA

Europos lygmeniu reikėtų įgyvendinti visuotinę bendrą migracijos politiką, kuria būtų
sprendžiami ir legalios, ir nelegalios migracijos klausimai. Ši politika turėtų būti grindžiama 
pagrindinių teisių, įstatymų ir kitų įsipareigojimų laikymusi. Ją reikia vykdyti bendradarbiaujant 
su kilmės ir tranzito šalimis – ES turėtų puoselėti ryšius su šiomis šalimis (bendrai spręsti 
vystymosi klausimus, šalinti pagrindines migracijos priežastis, remti migrantų integraciją jiems 
grįžus į savo šalis; sustabdyti protų nutekėjimą, cirkuliacinę migraciją ir t. t.).

Migracijos srities prioritetas turėtų būti bendradarbiavimas su Afrikos šalimis ir 2005 m. gruod
žio mėn. Tarybos patvirtinto „visuotinio požiūrio į migraciją“ įgyvendinimas.

Grįžimo politika. ES turi nustatyti bendras grįžimo taisykles, kuriomis būtų laikomasi 
atitinkamų asmenų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių. Būtinas intensyvesnis struktūrizuotas 
dialogas su JTVPK biuru ir Europos Taryba.
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3 COM (2005) 388.

Prioritetas – readmisijos susitarimų sudarymas. Taryba ir Komisija, taikydamos sąžiningo 
bendradarbiavimo principą, turi nuolat informuoti Parlamentą apie vykstančias derybas su tre
čiosiomis šalimis.

Readmisijos susitarimas su Rusija kelia bendro pobūdžio klausimų (kaip užtikrinti, kad (masin
ės) repatriacijos metu būtų laikomasi žmogaus teisių, pagal kokius kriterijus bus nusprend
žiama, kad šalis, į kurią grįžta imigrantai, teikia demokratijos, teisinės valstybės, teismų
sistemos garantijas) ir konkrečių klausimų (neskiriami prieglobsčio prašytojai ir nelegalūs 
migrantai).

VII. PRIEGLOBSTIS

Remiantis 1951 m. Ženevos konvencija, pabėgėliams turi būti suteikiama greita, veiksminga 
apsauga užkertant kelią piktnaudžiauti sistema ir užtikrinant, kad asmenys, kurių prieglobsčio 
prašymai atmetami, būtų sugrąžinami į kilmės šalis. Iki 2010 m. turėtų būti sukurta bendra 
Europos prieglobsčio sistema, o Taryba turi pašalinti visas ją kurti trukdančias kliūtis. 

Prieglobsčio iškėlimas į trečiąsias šalis ir bendra pareiga kartu su trečiomis šalimis spręsti 
pabėgėlių klausimus. Dauguma pabėgėlių pasilieka savo kilmės regionuose ir todėl svarbu juos 
kuo greičiau apsaugoti, kol jie dar nepriversti bėgti iš viso regiono. Šiuo atžvilgiu Komisija, 
glaudžiai bendradarbiaudama su JTVPK ir trečiosiomis šalimis, sukūrė regionines apsaugos 
programas3.
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