
DT\649441PL.doc PE 384.292v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

24.1.2007

DOKUMENT ROBOCZY
w sprawie strategii zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpiecze
ństwa i sprawiedliwości 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Bogdan Klich



PE 384.292v01-00 2/7 DT\649441PL.doc

PL

1 dok. 15446/05, zob. także komunikat Komisji Strategia zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, COM (2005)491.

W miarę kształtowania się wewnętrznego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
wskutek decyzji kolejnych szczytów Rady Europejskiej, takich jak szczyt w Tampere czy 
Hadze oraz w reakcji na presję zewnętrzną w postaci ataków terrorystycznych oraz narastaj
ących zjawisk nielegalnej migracji i handlu ludźmi, wzrasta znaczenie zewnętrznego wymiaru 
tego obszaru. 

W tym kontekście konieczne było przyjęcie i realizacja określonej strategii, mającej wyjaśnić
cele przyświecające UE w działaniach zewnętrznych w tej dziedzinie. W grudniu 2005 r. Rada 
Europejska przyjęła dokument „Strategia dotycząca zewnętrznego wymiaru WSiSW: wolność, 
bezpieczeństwo i sprawiedliwość na świecie”1. 

Ze względu na fakt, że takie zjawiska jak migracja, terroryzm oraz poważne przestępstwa 
i przestępczość zorganizowana, zagrażające bezpieczeństwu obywateli UE, mają z natury 
rzeczy wymiar międzynarodowy, wewnętrzny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwo
ści może zostać ukształtowany wyłącznie w warunkach ścisłej współpracy z państwami 
trzecimi, a UE nie powinna być w tym zakresie zbyt asertywna.

Warunkiem odpowiedniego opracowania odnośnych strategii jest zapewnienie Parlamentowi 
Europejskiemu – demokratycznemu organowi reprezentującemu obywateli – możliwości 
skorzystania w pełni z kompetencji przysługujących mu w myśl art. 6 ust. 1. TUE.

Ze względu na fakt, że wbrew postanowieniom art. 21 TUE prezydencja nie przeprowadziła 
z Parlamentem odpowiednich konsultacji w sprawie najważniejszych kwestii i podstawowych 
kierunków wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w przypadku tych konkretnych 
strategii Parlament podejmuje inicjatywę polegającą na wyrażeniu swojego stanowiska 
w formie niniejszego sprawozdania z inicjatywy własnej. 

Sprawozdawca chciałby, aby Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych omówiła w projekcie sprawozdania z inicjatywy własnej kwestię zaleceń dla 
Rady Europejskiej, która zbierze się w czerwcu 2007 r.

Sprawozdawca wzywa przede wszystkim do wyjaśnienia działalności UE w zakresie zewn
ętrznego wymiaru obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (OWBiS). Aby 
zapobiec powielaniu prac oraz zagwarantować lepszą współpracę i koordynację w tej 
dziedzinie, konieczna jest racjonalizacja pracy instytucji UE i stosowanych przez nie 
instrumentów. Niezbędna jest również poprawa koordynacji działań w dziedzinie wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 

Sprawozdawca ponawia wezwanie do kontynuowania procesu tworzenia konstytucji 
europejskiej, wzywając równocześnie do uruchomienia klauzuli passerelle przewidzianej w 
art. 42 TUE, która pozwoliłaby na uzyskanie większej efektywności. W związku z tym 
sprawozdawca z ubolewaniem przyjmuje fakt, że Rada Europejska w Tampere nie zdołała osi
ągnąć ostatecznego porozumienia w tej kwestii.
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W niniejszym dokumencie roboczym przedstawiono niektóre z potencjalnie głównych
zagadnień związanych z OWBiS, które zostaną omówione w projekcie sprawozdania, 
stosownie do priorytetów Parlamentu i prezydencji.

W niniejszym dokumencie uwzględniono:
program roboczy dotyczący stosunków zewnętrznych w dziedzinie WSiSW21)
przewidziany do realizacji na przestrzeni wielu prezydencji,
dotychczasowe postępy prac nad przewidzianymi w strategii dokumentami dotycz2)
ącymi podjęcia działań,
konkluzje i cele przyjęte na kolejnych szczytach Rady Europejskiej, w tym przez Radę3)
Europejską z grudnia 2006 r.,
uzupełniające sprawozdania z oceny realizacji strategii, sporządzone przez Komisję4)
i sekretariat Rady pod koniec 2006 r.

I. PRAWA PODSTAWOWE

Zasadą przewodnią, stojącą u podstaw wszelkich przyjmowanych strategii zewnętrznych, jest 
poszanowanie praw podstawowych.

Zewnętrzny wymiar OWBiS powinien przyczyniać się do dalszego wzmocnienia ochrony praw 
podstawowych na terytorium UE oraz do rozwoju owocnej, dopełniającej współpracy między 
UE, Radą Praw Podstawowych ONZ, Radą Europy oraz wszystkimi właściwymi instytucjami 
aktywnie działającymi na tym polu.

Zasada poszanowania praw podstawowych oraz międzynarodowych zobowiązań państw 
członkowskich, w szczególności przyjętych w ramach europejskiej konwencji praw cz
łowieka, powinna stanowić centralny element wszelkich stosunków z państwami trzecimi.

Mając na uwadze, że nawet strategie polityczne UE muszą być oceniane pod kątem zgodności 
z prawami podstawowymi, Agencja Praw Podstawowych musi być organem niezależnym, 
odpowiedzialnym i skutecznym. Jej działalność powinna koncentrować się w pierwszym rz
ędzie na państwach członkowskich UE, co nie powinno jednak wykluczać możliwości 
podejmowania kwestii związanych z państwami trzecimi, jeżeli miałoby to mieć znaczenie dla 
realizacji wewnętrznych strategii politycznych UE. Aby zapobiec powielaniu prac, konieczne 
jest należyte uwzględnienie prac Rady Europy i OBWE. Należy zacieśnić współpracę z tymi 
instytucjami w imię większej spójności i komplementarności.

Mając na uwadze wszystkie powyższe elementy, Parlament powinien udoskonalić metody 
uwzględniania wyników działań na rzecz przestrzegania praw podstawowych poza UE, 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w poprzednim dokumencie komisji AFET dotyczącym tej 
dziedziny.

Należy poświęcić szczególną uwagę kwestii oceny wpływu na prawa podstawowe, co podkre
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ślono w sprawozdaniu Voggenhubera w sprawie „Przestrzegania karty praw podstawowych 
we wnioskach legislacyjnych Komisji: metody systematycznego i rygorystycznego 
monitorowania”.

II. GRANICE ZEWNĘTRZNE I WIZY
Zasadnicze znaczenie dla zwalczania takich zagrożeń jak terroryzm czy przestępczość
zorganizowana ma skuteczne, zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi. Zarządzanie 
granicami należy do podstawowych priorytetów Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w ramach 
której powstają plany działania stwarzające klimat sprzyjający współpracy w walce z 
terroryzmem, zorganizowaną przestępczością i narkotykami.

Wykorzystywanie zaawansowanych technologii i biometrii do kontroli granic w dalszym ciągu 
wiąże się z szeregiem problemów prawnych (w szczególności związanych z prawem do 
prywatności), które zdecydowanie wymagają rozstrzygnięcia.

Podobnie sprawa wiz (system VIS, zmiana wspólnych instrukcji konsularnych) wiąże się
z kwestią wykorzystania danych biometrycznych, która powinna zostać poddana bardziej 
rygorystycznej kontroli.

Umowa z ROSJĄ w sprawie ułatwień wizowych:
W 2006 r. podpisano umowę z Rosją, co wzbudziło wątpliwości odnośnie do rzeczywistego 
przestrzegania zasady wzajemności w dziedzinie ułatwień, ponieważ w dalszym ciągu trudno 
jest wyjechać do tego kraju. Ponadto nie powinno się wprowadzać żadnych ułatwień w ruchu 
wizowym, jeżeli dane państwo nie przestrzega zasad demokracji i państwa prawnego (nie 
wprowadzono standardowej, wzajemnej klauzuli o poszanowaniu praw człowieka 
i demokracji).

III. TERRORYZM

Polityka UE w dziedzinie zwalczania terroryzmu powinna pozostawać w pełnej zgodności 
z zasadami praworządności, proporcjonalności i skuteczności. Ponadto centralnym elementem 
wszelkich opracowywanych środków bezpieczeństwa powinna być zasada ochrony jednostki 
i swobód. 

Na podobieństwo działań podjętych przez Stany Zjednoczone w stosunku do ustawy
patriotycznej, po sześciu latach od dnia 11 września 2001 r. można przewidzieć poddanie 
ocenie skuteczności niektórych międzynarodowych inicjatyw w tej dziedzinie (pranie pieni
ędzy, finanse itd.).

UE powinna zapewnić państwom trzecim dalsze wsparcie w dziedzinie budowania instytucji,
współpracować z państwami trzecimi na rzecz przeciwdziałania rekrutacji do organizacji 
terrorystycznych i ich finansowaniu, w dalszym ciągu wspierać kluczową rolę ONZ, opierać si
ę na stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, wprowadzać klauzule dotyczące zwalczania 
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terroryzmu w umowach podpisywanych z państwami trzecimi, ulepszyć współpracę z Rosją w 
dziedzinie ochrony newralgicznej infrastruktury.

IV. PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA

W dziedzinie tej obowiązuje wiele unijnych środków egzekucyjnych, przeważnie zgodnych 
z innymi inicjatywami międzynarodowymi (ONZ). Zachodzi jednak potrzeba poprawy 
koordynacji unijnej strategii w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, która to 
strategia jest zbyt rozdrobniona. 

Na obecnym etapie należy skoncentrować się na następujących kwestiach:
poprawa dialogu z państwami trzecimi, obejmująca zmierzenie się z problemami leż§
ącymi u źródeł przestępczości zorganizowanej,
budowa instytucji i potencjału w państwach trzecich,§
realizacja planów działania na rzecz efektywnego zwalczania korupcji – konwencja §
ONZ przeciwko korupcji (2003) podpisana została przez wszystkie państwa cz
łonkowskie UE z wyjątkiem Słowenii i Estonii. Wiele państw członkowskich nie 
ratyfikowało jeszcze powyższej konwencji – na obecnym etapie istotne znaczenie ma 
szybka ratyfikacja,
skupienie wysiłków na kwestii ochrony ofiar i działaniach zapobiegawczych,§
poprawa wymiany informacji na temat przestępczości oraz informacji operacyjnych,§
intensyfikacja współpracy operacyjnej służb policyjnych i sądów.§

Konwencja ONZ w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej wraz z trzema 
protokołami – nie ratyfikowały jej jeszcze niektóre państwa członkowskie: Czechy, Grecja, 
Irlandia i Luksemburg.

W kwestii handlu ludźmi należy przyjąć spójną politykę, łączącą działania w dziedzinie 
migracji, zatrudnienia, spraw socjalnych, rozwoju, wymiaru zewnętrznego, sąsiedztwa oraz 
polityki wizowej (łącznie ze środkami stanowiącymi odpowiedź na zjawiska leżące u źródeł
tego procederu w państwach pochodzenia tych ludzi).

Zasadnicze znaczenie ma prowadzenie dialogu na temat handlu narkotykami z różnymi 
regionami świata (ze zwróceniem szczególnej uwagi na Bałkany, Afganistan, Pakistan oraz 
rejon Zatoki Perskiej).

V. WSPÓŁPRACA POLICJI, SŁUŻB WYWIADOWCZYCH I S
ĄDÓW

Kluczowe znaczenie dla zwalczania wszelkich form terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej ma sprawna działalność skutecznych służb policyjnych, mogących wspó
łpracować z odpowiednimi służbami w państwach trzecich oraz określonymi organizacjami 
(Europol).
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W tym kontekście za prawdziwy sukces można uznać podpisane między UE a Stanami 
Zjednoczonymi umowy dotyczące ekstradycji oraz współpracy sądowej w sprawach 
karnych, zwiększające możliwości wymiany danych dla celów zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona danych osobowych – zróżnicowanie zasad ochrony danych w pierwszym i trzecim 
filarze UE wpływa negatywnie nie tylko na prawo obywateli do ochrony danych osobowych, 
lecz także na skuteczne egzekwowanie prawa i wzajemne zaufanie między państwami cz
łonkowskimi. Parlament ponawia swoje wezwanie do połączenia filarów zgodnie z koncepcją, 
która zyskała już aprobatę państw członkowskich w toku opracowywania konstytucji. Na 
chwilę obecną uruchomienie klauzuli passerelle zgodnie z art. 42 TUE umożliwiłoby 
stworzenie spójnych ram ochrony danych we wszystkich filarach, co zapobiegłoby sztucznym 
podziałom na poszczególne filary. 

Umowa o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących 
przelotu pasażera PNR – UE musi zawrzeć ze Stanami Zjednoczonymi porozumienie, które b
ędzie zgodne z prawami podstawowymi oraz będzie określało następujące kluczowe elementy:

które dane są niezbędne do celów identyfikacji, a które dotyczą „zachowania” pasażera -
(potrzeba ograniczenia zakresu danych),
wykaz organów upoważnionych do udostępniania danych,-
okres przechowywania danych,-
możliwość wystąpienia o sprostowanie danych, określenie obowiązków linii lotniczych, -
prawo do odwołania itp.

Parlament – legalny, demokratyczny organ reprezentujący obywateli, których porozumienie ma 
dotyczyć – powinien brać aktywny udział w dialogu ze Stanami Zjednoczonymi podczas 
negocjacji w sprawie porozumienia. 

VI. MIGRACJA

Zachodzi potrzeba stworzenia całościowej, wspólnej polityki migracyjnej na szczeblu 
europejskim, obejmującej równocześnie zarówno nielegalną, jak i legalną migrację. Polityka ta 
musi opierać się na poszanowaniu praw podstawowych, przepisów i zobowiązań. Musi być
ona realizowana we współpracy z państwami pochodzenia i tranzytu – UE powinna zacieśniać
swoje stosunki z tymi państwami (wspólny rozwój, zaradzenie źródłowym przyczynom 
migracji, wspieranie integracji migrantów w ich kraju ojczystym po powrocie, powstrzymanie 
zjawiska „drenażu mózgów” oraz krótkookresowych migracji z kraju do kraju).

W dziedzinie migracji priorytet należy przyznać współpracy z państwami afrykańskimi oraz 
realizacji postanowień „Globalnej strategii w zakresie migracji”, przyjętej przez Radę
w grudniu 2005 r.

Polityka powrotów – UE potrzebuje przejrzystych wspólnych zasad w zakresie powrotów, 
zakładających poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności danych osób.
Konieczne jest prowadzenie bardziej intensywnego i lepiej zorganizowanego dialogu z biurem 
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Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz Radą
Europy.

Jednym z priorytetów jest zawarcie umowy o readmisji. Rada i Komisja powinny regularnie 
informować Parlament o przebiegu negocjacji z państwami trzecimi, zgodnie z zasadą wspó
łpracy w dobrej wierze.

Umowa o readmisji z Rosją wymaga rozpatrzenia kwestii ogólnych (w jaki sposób 
zagwarantować przestrzeganie praw człowieka w przypadku (masowej) repatriacji? Na 
podstawie jakich kryteriów podejmowana będzie decyzja o tym, że państwo, do którego 
powracają emigranci, zapewnia gwarancje w dziedzinie demokracji, państwa prawa
oraz systemu sądowego?). Niezbędne jest również rozpatrzenie kwestii szczegółowych (brak 
rozróżnienia pomiędzy osobami starającymi się o azyl a nielegalnymi migrantami).

VII. AZYL

Zgodnie z konwencją genewską z 1951 r., uchodźcy muszą otrzymać ochronę szybko
i skutecznie, przy czym należy zapobiec nadużywaniu tego systemu oraz zagwarantować, że 
osoby, których wnioski o azyl zostały odrzucone, zostaną przewiezione z powrotem do kraju 
pochodzenia. Najpóźniej w 2010 r. należy wprowadzić wspólny europejski system azylowy, 
a Rada powinna usunąć wszelkie przeszkody na drodze do jego stworzenia. 

Częściowe przekazanie kwestii azylowych państwom trzecim oraz dzielenie się z nimi 
obowiązkami w zakresie zarządzania przepływem uchodźców – znaczna większość uchod
źców pozostaje w swoich regionach pochodzenia, dlatego istotne znaczenie ma zapewnienie 
im ochrony jak najszybciej, zanim zostaną zmuszeni do opuszczenia całego regionu. W tym 
kontekście, w warunkach bliskiej współpracy z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców 
oraz państwami trzecimi, Komisja opracowała regionalne programy ochrony3.
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