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1 dok. 15446/05, sk. arī Komisijas paziņojumu Stratēģija brīvības, drošības un tiesiskuma telpas ārējā dimensij
ā; COM (2005)491
2 dok 5003/1/07

Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas (BDTT) ārējās dimensijas nozīme pieaug, veidojoties 
brīvības, drošības un tiesiskuma iekšējai telpai, ko attīstījušas tādas Eiropadomes sanāksmes kā
Tamperē un Hāgā, un reaģējot uz teroristu uzbrukumu, pieaugošās nelegālās migrācijas un cilv
ēku tirdzniecības ārējo spiedienu.

Šajā saistībā stratēģijas pieņemšana un īstenošana bija nepieciešama, lai noskaidrotu ES ārējo
darbību mērķus šajā jomā. Eiropadome 2005. gada decembrī apstiprināja „Tieslietu un iekšlietu 
politikas ārējās dimensijas stratēģiju: brīvība, drošība un tiesiskums visiem”1. 

Brīvības, drošības un tiesiskuma iekšējo telpu var īstenot tikai ciešā sadarbībā ar trešām valst
īm, ņemot vērā tādu problēmu kā migrācija, terorisms, organizētā noziedzība un smagie 
noziegumi, kas apdraud pilsoņu drošību Eiropas Savienībā, būtiski starptautisko raksturu, un 
ES nevajadzētu būt pārāk uzstājīgai.

Šīs politikas jomas attīstīsies likumīgā veidā tikai tad, ja Eiropas Parlaments, kas ir pilsoņu 
demokrātisks pārstāvis, varēs pilnībā veikt savus pienākumus atbilstīgi ESL 6. panta 
1. punktam.

Šajās īpašajās politikas jomās, ņemot vērā to, ka prezidentūra neapspriedās ar Parlamentu par 
kopējās ārpolitikas un drošības politikas galvenajiem aspektiem un politikas pamatvirzienu izv
ēli, kā tas paredzēts ESL 21. pantā, Parlaments uzņemas iniciatīvu paust savus uzskatus ar šo
patstāvīgo ziņojumu.

Referents vēlas, lai Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas patstāvīgā ziņojuma projekts 
pievēršas ieteikumam Eiropadomes 2007. gada jūnija sanāksmei.

Pirmkārt, referents aicina noskaidrot ES darbības attiecībā uz BDTT ārējo dimensiju. Ir vajadz
īga ES iestāžu un instrumentu darbības racionalizācija, lai novērstu dublēšanos un nodrošinātu 
labāku sadarbību un koordināciju šajā jomā. Turklāt ir būtiski svarīga arī labāka koordinācija 
starp darbībām brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, Eiropas drošības un aizsardzības politikā
un kopējā ārpolitikā un drošības politikā. 

Turpinot aicināt uz Eiropas konstitucionālā procesa virzīšanu uz priekšu, referents aicina aktiv
ēt ESL 42. panta passerelle klauzulu, kura paaugstinātu efektivitāti. Tādēļ viņš izsaka nožēlu, 
ka Eiropadomes Tamperes sanāksmē netika panākta vienošanās šajā jautājumā. 

Šis darba dokuments iepazīstina ar dažām iespējamām galvenajām tēmām, kas saistītas ar 
BDTT un tiks attīstītas ziņojuma projektā atbilstīgi Parlamenta un prezidentūras prioritātēm. 

Šis dokuments izvērtē: 
tieslietu un iekšlietu ārējo attiecību Multiprezidentūras darbības programmu2;1)
līdz šim paveikto darbu, veidojot uz darbību orientētus dokumentus, kas paredzēti strat2)
ēģijā;
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secinājumus un mērķus, kas definēti vairākās Eiropadomes sanāksmēs, tostarp 3)
2006. gada decembra sanāksmē;
komplementāros novērtējuma ziņojumus par stratēģijas īstenošanu, kuru projekti 4)
sagatavoti līdz 2006. gada beigām Komisijā un Padomes sekretariātā. 

I. PAMATTIESĪBAS

Pamattiesību ievērošana ir galvenais nosacījums jebkādas ārējās stratēģijas pieņemšanai. 

BDTT ārējai dimensijai ir jāveicina pamattiesību aizsardzības tālāka konsolidācija Eiropas 
Savienībā un jādod ieguldījums rezultatīvā un savstarpēji papildinošā sadarbībā starp ES, ANO 
Cilvēktiesību padomi, Eiropas Padomi un visām iesaistītajām aģentūrām, kas aktīvi darbojas šaj
ā jomā. 

Pamattiesību un dalībvalstu starptautisko saistību ievērošanai, jo īpaši to saistību, kas pie
ņemtas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, ir jābūt pamatā visām attiecībām ar trešām valstīm. 

Tā kā pat ES politika ir jāvērtē pēc tās saskaņas ar pamattiesībām, Pamattiesību aģentūrai ir j
ābūt neatkarīgai, atbildīgai un efektīvai. Tai jākoncentrē uzmanība vispirms uz dalībvalstīm, ta
ču nav jāizslēdz iespēja pievērsties jautājumiem, kas saistīti ar trešām valstīm, ja tas ir būtiski 
ES iekšpolitikas īstenošanai. Ir pienācīgi jāņem vērā Eiropas Padomes un EDSO darbs, lai nov
ērstu dublēšanos. Ir jāpastiprina sadarbība ar šīm struktūrām, lai panāktu labāku saskaņu un 
papildināmību.

Paturot prātā visus šos faktorus, Parlamentam ir jāuzlabo veids, kādā tas novērtē pamattiesību 
ievērošanu ārpus ES, kā norādīts Ārlietu komitejas iepriekšējā darbā šajā jomā.  

Īpaša uzmanība ir jāvelta pamattiesību ievērošanas ietekmes novērtēšanai, kā norādīts 
J. Voggenhuber ziņojumā par „Komisijas likumdošanas priekšlikumu atbilstību Pamattiesību 
Hartai – metodoloģija sistemātiskai un stingrai kontrolei”. 

II. ĀRĒJĀS ROBEŽAS UN VĪZAS 
Efektīva integrēta ārējo robežu pārvaldība ir būtiska cīņai pret tādiem draudiem kā terorisms 
un organizētā noziedzība. Robežu pārvaldība ir augstākā prioritāte Eiropas kaimiņattiecību 
politikā, ar kuru saistītie rīcības plāni rada sadarbības klimatu cīņā pret terorismu, organizēto
noziedzību un narkotikām. 

Modernās aparatūras un biometrijas izmantošana robežkontrolē vēl joprojām ir saistīta ar vair
ākām juridiskām problēmām (jo īpaši attiecībā uz privātās dzīves aizsardzību), kas noteikti ir j
āatrisina. 

Vīzu jautājums (vīzu informācijas sistēma, Kopīgās konsulārās instrukcijas papildināšana) arī ir 
cieši saistīts ar jautājumu par biometrijas datu izmantošanu, kas ir jāpakļauj stingrai kontrolei.
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Vīzu režīma atvieglojumu nolīgums ar KRIEVIJU.
Nolīgums, ko parakstīja 2006. gadā, rada bažas par atvieglojumu reālo savstarpību, jo ceļošana 
uz Krieviju joprojām ir apgrūtināta. Turklāt vīzu režīma atvieglošana nav savienojama ar nepak
ļaušanos demokrātijas un likumības ievērošanai (parastās savstarpējās „cilvēktiesību un demokr
ātijas klauzulas” trūkums).

III. TERORISMS

ES pretterorisma politikai ir pilnīgi jāpakļaujas likumības, proporcionalitātes un efektivitātes 
principam. Turklāt personas un brīvības aizsardzībai ir jābūt ikviena izstrādājamā drošības pas
ākuma pamatā.

Kā tas ir izdarīts ASV attiecībā uz Patriotisma likumu 6 gadus pēc 11. septembra notikumiem, 
būtu jāparedz dažu starptautisko iniciatīvu efektivitātes novērtēšana šajā jomā (nelikumīgi ieg
ūtas naudas legalizēšana, finanšu joma u.c.).

ES arī turpmāk būtu jāsniedz atbalsts trešām valstīm iestāžu attīstībā; jāstrādā ar trešām valst
īm, lai novērstu teroristu iesaistīšanu un finansēšanu; jāturpina atbalstīt ANO būtisko nozīmi; j
āattīsta attiecības ar ASV; jāparedz pretterorisma klauzulas nolīgumos, ko paraksta ar trešām 
valstīm; jāuzlabo ES un Krievijas sadarbība kritisko infrastruktūru aizsardzībā. 

IV. ORGANIZĒTĀ NOZIEDZĪBA 

Šajā jomā pastāv daudzi ES tiesībsargāšanas pasākumi, kas galvenokārt saskan ar citām 
starptautiskām iniciatīvām (ANO). Taču ir jāuzlabo ES pieejas cīņai pret organizēto noziedz
ību koordinācija, jo šī pieeja ir pārāk sadrumstalota.

Uzsvars šajā posmā ir jāliek uz:
dialoga pastiprināšanu ar trešām valstīm, pievēršoties organizētās noziedzības §
galvenajiem cēloņiem;
trešo valstu iestāžu un resursu nostiprināšanu;§
rīcības plānu īstenošanu efektīvai korupcijas novēršanai – ANO Pretkorupcijas §
konvenciju (2003. gadā) parakstīja visas ES dalībvalstis, izņemot Slovēniju un 
Igauniju. Daudzas ES dalībvalstis to līdz šim nav ratificējušas – šajā posmā steidzama 
ratifikācija ir svarīga;
koncentrēšanos uz upuru aizsardzību un profilaksi;§
kriminālās un izlūkošanas informācijas apmaiņas uzlabošanu;§
policijas un tiesu iestāžu operatīvās sadarbības uzlabošanu. §

ANO Konvencija cīņai pret starptautisko organizēto noziedzību un tās trīs protokoli – daž
ām dalībvalstīm vēl ir jāratificē konvencija: Čehijas Republikai, Grieķijai, Īrijai un 
Luksemburgai.
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Cilvēku tirdzniecība ir jāapkaro ar saskanīgas politikas pieejas līdzekļiem, kas apvieno migr
ācijas, nodarbinātības, sociālās, attīstības, ārējās, kaimiņattiecību un vīzu politiku (ar pas
ākumiem, kas risina galvenos cēloņus izcelsmes valstīs).

Narkotiku tirdzniecība. Dialoga risināšana par narkotikām ar dažādiem pasaules reģioniem ir 
ļoti svarīga (īpaša uzmanība Balkāniem, Afganistānai, Pakistānai un Līča reģionam).

V. POLICIJAS, IZLŪKOŠANAS UN TIESU IESTĀŽU SADARB
ĪBA 

Efektīvi un iedarbīgi policijas spēki, kas var sadarboties ar partneriem citās valstīs un ar organiz
ācijām (Eiropolu), ir būtiski, lai apkarotu visus terorisma un organizētās noziedzības veidus.

Šajā saistībā nolīgumus par izraidīšanu un par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās 
starp ES un ASV, kas apstiprina datu apmaiņas iespēju drošības mērķiem, var uzskatīt par 
patiesu panākumu. 

Personas datu aizsardzība. Atšķirības starp pirmo un trešo pīlāru attiecībā uz datu aizsardz
ību ietekmē ne tikai pilsoņu tiesības uz personas datu aizsardzību, bet arī tiesību aizsardzības 
efektivitāti un dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos. Parlaments atkārtoti izsaka vēlēšanos panākt 
pīlāru apvienošanu atbilstīgi idejai, ko dalībvalstis vienprātīgi atbalstīja Konstitūcijas projekta 
izstrādāšanas gaitā. Šobrīd passerelle klauzulas aktivēšana saskaņā ar ESL 42. pantu pieļautu 
saskanīgas datu aizsardzības struktūras izveidošanu, balstoties uz pašreizējiem pīlāriem un 
izvairoties no to mākslīgas nodalīšanas. 

Pasažieru datu reģistra nolīgums. ES ir vajadzīgs nolīgums ar ASV, kas ievēro pamattiesības 
un nosaka galvenos elementus:

kādi dati ir nepieciešami identifikācijas mērķiem un kuri attiecas uz pasažieru „uzved-
ību” (datu ierobežošanas prasība);
to iestāžu sarakstu, kurām būtu pieejami dati;-
datu saglabāšanas laiku;-
iespēju pieprasīt korekcijas, aviokompāniju pienākumus, tiesības iesniegt apelācijas s-
ūdzību u.c.

Kā likumīgajam demokrātiskajam to pilsoņu pārstāvim, uz kuriem attiecas nolīgums, 
Parlamentam ir jābūt aktīvi iesaistītam dialogā ar ASV sarunu gaitā par nolīgumu. 

VI. MIGRĀCIJA
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3 COM (2005) 388

Ir jāīsteno globāla kopēja migrācijas politika Eiropas līmenī, paralēli risinot nelegālās un 
likumīgās migrācijas problēmas. Šī politika ir jāpamato uz pamattiesību, tiesību aktu un saistību 
ievērošanu. Tas ir jādara sadarbībā ar izcelsmes un tranzīta valstīm – ES ir jāveicina attiecības 
ar šīm valstīm (līdzattīstība, migrācijas pirmcēloņu risināšana, migrantu reintegrācijas atbalstī
šana izcelsmes valstīs pēc atgriešanās, intelektuālā darbaspēka emigrācijas apturēšana, cirkulārā
migrācija...).

Prioritātei migrācijas jomā ir jābūt sadarbībai ar Āfrikas valstīm un Padomes 2005. gada 
decembrī pieņemtās „Globālās pieejas migrācijai” īstenošanai. 

Atgriešanās politika. ES ir vajadzīgi skaidri kopīgi atgriešanās noteikumi, kas ievēro iesaistīto 
personu cilvēktiesības un pamatbrīvības. Ir jānodrošina intensīvāks un labāk strukturēts dialogs 
ar ANO Komisariātu bēgļu jautājumos (UNHCR) un Eiropas Padomi. 

Atpakaļuzņemšanas nolīgumu noslēgšana ir prioritāte. Padomei un Komisijai ir regulāri j
āinformē Parlaments par sarunām ar trešām valstīm un godprātīgi jāpiemēro sadarbības 
princips. 

Atpakaļuzņemšanas nolīgums ar Krieviju izraisa vispārīgus jautājumus (kā nodrošināt, ka 
(masveida) repatriācijas gadījumā tiek ievērotas cilvēktiesības? pēc kādiem kritērijiem noteiks, 
ka valsts, uz kuru atgriežas imigranti, piedāvā garantijas demokrātijas, tiesiskuma, tiesu sist
ēmas ziņā?) un īpašus jautājumus (atšķirību nenoteiktība starp patvēruma meklētājiem un neleg
ālajiem migrantiem).

VII. PATVĒRUMS 

Saskaņā ar 1951. gada Ženēvas Konvenciju bēgļiem ir jāsaņem ātra, efektīva aizsardzība, 
nepieļaujot sistēmas nepareizu izmantošanu un nodrošinot, ka tie, kuru patvēruma pieteikumi ir 
noraidīti, tiek nogādāti atpakaļ izcelsmes valstīs. Līdz 2010. gadam ir jāizveido Eiropas 
vienotā patvēruma sistēma, un Padomei ir jānovērš jebkādi šķēršļi tās radīšanai. 

Patvēruma politikas īstenošana un atbildības dalīšana par bēgļu pārvaldību ar trešām valstīm.
Lielākā daļa bēgļu paliek to izcelsmes reģionos, tādēļ ir svarīgi aizsargāt viņus tik ātri, cik iesp
ējams, pirms viņiem ir jābēg no reģiona kā tāda. Šajā saistībā Komisija ir izstrādājusi Reģionāl
ās aizsardzības programmas3 ciešā sadarbībā ar UNHCR un trešām valstīm. 
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