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1 doc 15446/05, zie ook de mededeling van de Commissie Een strategie voor de externe dimensie van de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht, COM (2005)491

Het belang van de externe dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (RVVR) 
neemt toe naarmate de interne ruimte van vrijheid, veiligheid en recht vorm krijgt, ontwikkeld 
door de opeenvolgende Europese Raden zoals Tampere en Den Haag, en als reactie op de 
externe druk uitgeoefend door terroristische aanvallen, toenemende illegale immigratie en 
illegale handel.

In deze context was het noodzakelijk een strategie aan te nemen en uit te voeren om de 
doelstellingen van de EU voor extern optreden in dit domein te verduidelijken. In december 
2005 heeft de Europese Raad een "Strategie voor de externe dimensie van JBZ: vrijheid, 
veiligheid en recht op mondiaal niveau"1 onderschreven.

De interne ruimte van vrijheid, veiligheid en recht kan enkel in nauwe samenwerking met 
derde landen tot stand worden gebracht, rekening houdende met het intrinsiek internationale 
karakter van kwesties als migratie, terrorisme, georganiseerde en zware criminaliteit, die de 
veiligheid van burgers binnen de EU bedreigen. De EU mag dus niet te assertief optreden.

Dit beleid kan enkel op een legitieme manier worden ontwikkeld indien het Europees 
Parlement, democratische vertegenwoordiging van de burgers, ten volle zijn rol kan spelen, in 
overeenstemming met Art. 6.1 van het VEU.

Aangezien het Parlement door het Voorzitterschap niet voldoende is geraadpleegd over de 
voornaamste aspecten en fundamentele keuzen van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, zoals bepaald door Art 21 van het VEU, neemt het Parlement voor deze 
bepaalde vormen van beleid het initiatief om zijn ideeën te formuleren door middel van dit 
initiatiefverslag.

De rapporteur wenst dat de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken in 
haar ontwerpinitiatiefverslag een aanbeveling richt aan de Europese Raad van juni 2007.

In de eerste plaats verzoekt de rapporteur een verduidelijking van de activiteiten van de EU op 
het vlak van de externe dimensie van RVVR. Het is nodig de werkzaamheden van de Europese 
instellingen en instrumenten te rationaliseren om dubbel werk te voorkomen en om een betere 
samenwerking en coördinatie op dit vlak te waarborgen. Bovendien is ook een betere 
coördinatie van de activiteiten op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, het Europees 
veiligheids- en defensiebeleid en het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van 
cruciaal belang.

Terwijl hij de noodzaak om het Europese constitutionele proces te ontwikkelen blijft 
onderstrepen, verzoekt de rapporteur de passerelle-clausule in artikel 42 van het VEU te 
activeren, wat zou leiden tot meer efficiëntie. Hij vindt het daarom betreurenswaardig dat de 
Raad van Tampere geen overeenstemming kon vinden op dit vlak.

Dit werkdocument stelt enkele mogelijke aan de RVVR gerelateerde hoofdthema's voor die 
uitgewerkt zullen worden in het ontwerpverslag, naargelang de prioriteiten van het Parlement 
en het Voorzitterschap. 
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Dit document maakt de balans op van:
het "JHA External Relations Multi-Presidency Work Programme"21)
het werk dat tot nu toe werd verricht aan de Actiegerichte werkplannen die de strategie 2)
in het vooruitzicht stelt
de conclusies en doelstellingen die zijn vastgelegd door de opeenvolgende Europese 3)
Raden, waaronder de Raad van december 2006
de aanvullende evaluatieverslagen over de implementering van de strategie die eind 4)
2006 werden opgesteld door de Commissie en het secretariaat van de Raad.

I. GRONDRECHTEN

De eerbiediging van grondrechten is de basisvoorwaarde die moet worden vervuld vooraleer 
elke externe strategie wordt aangenomen.

De externe dimensie van de RVVR moet bijdragen tot een verdere consolidatie van de 
bescherming van de grondrechten binnen de EU en tot de ontwikkeling van een vruchtbare en 
bijkomende samenwerking tussen de EU, de Raad voor de mensenrechten van de VN, de Raad 
van Europa en alle relevante instellingen die actief zijn op dit domein.

De eerbiediging van grondrechten en internationale verbintenissen van de lidstaten, met 
name aanvaard in het kader van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, moet 
de kern vormen van alle relaties met derde landen.

Zelfs het beleid van de EU moet geëvalueerd worden om na te gaan of de grondrechten 
worden eerbiedigd, en dus moet het Bureau voor de grondrechten onafhankelijk, 
verantwoordelijk en efficiënt zijn. De nadruk moet in de eerste plaats liggen op de EU-lidstaten 
zelf, maar de mogelijkheid om kwesties aan te kaarten die te maken hebben met derde landen 
mag niet worden uitgesloten, wanneer dit relevant is voor de implementering van intern EU-
beleid. Er moet rekening worden gehouden met het werk van de Raad van Europa en de 
OVSE om dubbel werk te voorkomen. De samenwerking met deze organen moet worden 
versterkt met het oog op een grotere coherentie en complementariteit.

Rekening houdende met al deze elementen, moet het Parlement de manier waarop het de 
balans opmaakt van de implementering van grondrechten buiten de EU verbeteren, zoals wordt 
aangegeven door het voorgaande werk van AFET over dit onderwerp.

Bijzondere aandacht moet worden gewijd aan de effectbeoordeling over grondrechten, zoals 
wordt aangegeven in het verslag Voggenhuber, "Eerbiediging van het handvest van de 
grondrechten in de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie: methodologie van 
stelselmatig en nauwlettend toezicht".

II. BUITENGRENZEN EN VISA
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Een doelmatig geïntegreerd beheer van de buitengrenzen is van wezenlijk belang om 
dreigingen als terrorisme en georganiseerde misdaad te bestrijden. Beheer van de 
buitengrenzen is een topprioriteit van het Europees nabuurschapsbeleid, in het kader 
waarvan de actieplannen een samenwerkingsklimaat creëren op het vlak van de strijd tegen 
terrorisme, georganiseerde misdaad en drugs.

Het gebruik van high-tech apparatuur en biometrie voor het beheer van de buitengrenzen gaat 
nog steeds gepaard met een aantal juridische problemen (vooral op het vlak van privacy), die 
absoluut moeten worden opgelost.

De visumkwestie (het visuminformatiesysteem, wijziging van de Gemeenschappelijke 
Visuminstructies) doet ook vragen rijzen over het gebruik van biometrische gegevens, wat
streng gecontroleerd zou moeten worden.

Visumversoepelingsovereenkomst met Rusland:
In 2006 werd een visumversoepelingsovereenkomst met Rusland gesloten, maar er rijzen 
vragen over de ware wederkerigheid van deze versoepeling, aangezien het moeilijk blijft om 
naar Rusland te reizen. Bovendien zou er geen visumversoepeling mogen zijn zonder de regels 
van de democratie en de rechtsstaat te eerbiedigen (afwezigheid van de gebruikelijke
wederzijdse "clausule inzake mensenrechten en democratie").

III. TERRORISME

Het EU-beleid inzake terrorismebestrijding moet volledig in regel zijn met de principes van 
legitimiteit, evenredigheid en doelmatigheid. Bovendien moeten bescherming van het individu 
en vrijheid de kern vormen van elke veiligheidsmaatregel die wordt ontwikkeld.

Zoals werd gedaan door de VS met betrekking tot de Patriot Act, 6 jaar na 9.11, kan 
overwogen worden om de efficiëntie van internationale initiatieven op dit vlak aan te pakken
(witwassen van geld, financiële aspecten, enz.).

De EU moet bijkomende steun verlenen aan derde landen voor het versterken van de 
instellingen; werken met derde landen om de rekrutering en financiering van terroristen aan te 
pakken, de sleutelfunctie van de VN blijven steunen, voortbouwen op de relatie met de VS, 
voorzien in antiterrorismeclausules in overeenkomsten met derde landen en de samenwerking 
tussen de EU en Rusland verbeteren op het vlak van de bescherming van gevoelige
infrastructuur.

IV. GEORGANISEERDE MISDAAD

Er bestaan veel Europese uitvoeringsmaatregelen op dit vlak, voor het grootste deel in 
overeenstemming met andere internationale initiatieven (VN). Er is echter behoefte aan een 
verbetering van de coördinatie van de EU-aanpak voor het bestrijden van georganiseerde 
misdaad, die te fel opgesplitst is.
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Momenteel moet de nadruk liggen op:
het verbeteren van de dialoog met derde landen, met de nadruk op de fundamentele §
oorzaken van georganiseerde misdaad
institutionele opbouw en capaciteitsopbouw in de derde landen§
het implementeren van de actieplannen om corruptie op een doeltreffende manier tegen §
te gaan - het VN-Verdrag tegen corruptie (2003) werd ondertekend door alle EU-
lidstaten, met uitzondering van Slovenië en Estland. Veel lidstaten hebben het echter 
nog niet geratificeerd - op dit moment is een onmiddellijke ratificatie belangrijk
de bescherming van slachtoffers en preventie§
het verbeteren van de uitwisseling van criminele informatie en inlichtingen§
het verhogen van operationele politiële en gerechtelijke samenwerking.§

Het VN-Verdrag over de bestrijding van transnationale georganiseerde misdaad en zijn
drie protocollen - enkele lidstaten moeten dit verdrag nog ratificeren: Tsjechië, Griekenland, 
Ierland en Luxemburg.

Mensenhandel moet worden bestreden door middel van een samenhangende 
beleidsbenadering die de beleidsdomeinen migratie, werkgelegenheid, sociale zaken, 
ontwikkeling, buitenland, nabuurschap en visa verenigt (met maatregelen die de fundamentele 
oorzaken aanpakken in de landen van oorsprong).

Drugshandel - het is van cruciaal belang een dialoog over drugs te voeren met verschillende 
regio's in de wereld (met bijzondere aandacht voor de Balkan, Afghanistan, Pakistan en de 
Golfregio).

V. POLITIE, INLICHTINGEN EN GERECHTELIJKE 
SAMENWERKING

Efficiënte en doeltreffende politiediensten die kunnen samenwerken met hun tegenhangers in 
andere landen en met organisaties (Europol), zijn van wezenlijk belang om alle vormen van 
terrorisme en georganiseerde misdaad te bestrijden.

In dit opzicht kunnen de overeenkomsten over uitlevering en gerechtelijke samenwerking 
in strafzaken tussen de EU en de VS, die de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen 
versterken, een groot succes worden genoemd.

Bescherming van persoonlijke gegevens - De discrepantie tussen gegevensbescherming in de 
eerste en de derde pijler heeft niet enkel een invloed op het recht van de burgers op 
bescherming van persoonlijke gegevens, maar ook op de efficiëntie van de rechtshandhaving en 
het onderlinge vertrouwen tussen de lidstaten. Het Parlement herhaalt zijn wens om de twee 
pijlers te zien samensmelten, een idee waarover de lidstaten het al eens waren bij het opstellen 
van de Grondwet. Momenteel zou met het activeren van de passerelle-clausule uit artikel 42 
van het VEU een gegevensbeschermingsnetwerk kunnen worden opgebouwd over 
verschillende pijlers, en op die manier kunstmatige opdeling tussen de pijlers worden 
voorkomen.
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PNR-overeenkomst - De EU heeft een overeenkomst met de VS nodig die de grondrechten
eerbiedigt en volgende sleutelelementen bevat:

welke gegevens nodig zijn voor identificatiedoeleinden, en welke gegevens betrekking -
hebben op het 'gedrag' van de reizigers (gegevens moeten worden afgebakend)
de lijst met autoriteiten die de gegevens kunnen delen-
de periode waarin gegevens bewaard blijven-
de mogelijkheid om rechtzettingen te vragen, de verantwoordelijkheden van de -
luchtvaartmaatschappijen, het recht om in beroep te gaan, enz.

Als legitieme democratische vertegenwoordiging van de burgers waarop de overeenkomst 
betrekking heeft, moet het Parlement tijdens de onderhandelingen over de overeenkomst actief 
betrokken worden bij de dialoog met de VS.

VI. MIGRATIE

Er moet uitvoering worden gegeven aan een globaal gemeenschappelijk migratiebeleid op 
Europees niveau, dat zowel illegale als legale migratie behandelt. Dit beleid moet gebaseerd 
zijn op eerbiediging van de grondrechten, wetten en verplichtingen, en moet worden opgesteld 
in samenwerking met de landen van oorsprong en doorreis; de EU moet haar relaties met deze 
landen onderhouden (gezamenlijke ontwikkeling, de fundamentele oorzaken van migratie 
aanpakken, de integratie van migranten in hun land van herkomst ondersteunen bij terugkeer, 
de kennisvlucht in bedwang houden, circulaire migratie, ...).

Wat migratie betreft moet samenwerking met Afrikaanse landen voorrang krijgen, samen met 
de tenuitvoerlegging van de "Algehele aanpak van migratie", vastgesteld door de Raad in 
december 2005.

Terugkeerbeleid - De EU heeft duidelijke gemeenschappelijke regels nodig over terugkeer, 
die de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen waarborgen. Er moet 
een meer intensieve en gestructureerde dialoog met het Bureau van de UNHCR en met de 
Raad van Europa plaatsvinden.

Het sluiten van overnameovereenkomsten is een prioriteit. De Raad en de Commissie moeten 
het Parlement regelmatig op de hoogte houden tijdens de onderhandelingen met derde landen, 
in overeenstemming met het principe van loyale samenwerking.

De overnameovereenkomst met Rusland werpt algemene vragen op (Hoe waarborgen dat 
mensenrechten worden eerbiedigd ingeval van (grootschalige) repatriëring? Op basis van welke 
criteria zal worden besloten of het land waarnaar de immigranten terugkeren waarborgen kan 
bieden op het vlak van democratie, rechtsstaat en gerechtelijk bestel?) en specifieke vragen 
(ontbreken van een onderscheid tussen asielzoekers en illegale immigranten).

VII. ASIEL
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Volgens de Conventie van Genève (1951) moeten vluchtelingen snelle en effectieve 
bescherming genieten, en moet tegelijkertijd misbruik van het systeem worden voorkomen.
Ook moet ervoor worden gezorgd dat degenen wiens asielaanvraag werd geweigerd 
teruggebracht worden naar hun land van oorsprong. Een gemeenschappelijk Europees 
asielsysteem moet in 2010 operationeel zijn, en de Raad moet alle obstakels die de creatie 
ervan in de weg staan verwijderen.

Externalisering van het asiel en het delen van de verantwoordelijkheden voor het omgaan 
met vluchtelingen met de derde landen - Een overgrote meerderheid van de vluchtelingen blijft 
in de regio's van oorsprong. Daarom is het belangrijk hen zo snel mogelijk te beschermen, 
vooraleer ze gedwongen worden de regio te ontvluchten. In dit opzicht ontwikkelde de 
Commissie regionale beschermingsprogramma's3, in nauwe samenwerking met de UNHCR 
en de derde landen.


