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1 Dok. č. 15446/05, pozri tiež oznámenie Komisie Stratégia o vonkajšom rozmere priestoru slobody, bezpe
čnosti a spravodlivosti, KOM (2005) 491.

Význam vonkajšieho rozmeru priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (PSBS) rastie 
spolu s tým, ako získava vnútorný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti svoj tvar, 
ktorý rozvíjajú úspešné Európske rady, napríklad v Tampere a Haagu, a ktorý je výsledkom 
vplyvu vonkajšieho tlaku teroristických útokov, rastu nelegálnej migrácie a nezákonného 
obchodovania. 

V tejto súvislosti bolo na objasnenie cieľov vonkajších činností EÚ v tejto oblasti potrebné
prijať a realizovať stratégiu. V decembri 2005 Európska rada schválila dokument Stratégia 
pre vonkajší rozmer spravodlivosti a vnútorných vecí: globálna sloboda, bezpečnosť
a spravodlivosť1. 

Vzhľadom na zrejmý medzinárodný charakter problémov, ako sú migrácia, terorizmus, 
organizovaná a závažná trestná činnosť, ktoré ohrozujú bezpečnosť občanov vnútri EÚ, je mo
žné dosiahnuť vnútorný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti iba v úzkej spolupráci 
s tretími krajinami. EÚ by pritom nemala byť príliš asertívna.

Tieto politiky je možné rozvíjať zákonným spôsobom iba vtedy, ak bude môcť Európsky 
parlament ako demokratický zástupca občanov naplno vykonávať svoju úlohu podľa článku 
6.1 Zmluvy o EÚ.

Predovšetkým v týchto politikách, keďže chýbajú primerané konzultácie predsedníctva 
s Parlamentom o hlavných aspektoch a základných možnostiach spoločnej zahraničnej a bezpe
čnostnej politiky, ako to uvádza článok 21 Zmluvy o EÚ, Parlament preberá iniciatívu 
a vyjadruje svoje názory prostredníctvom tejto správy z vlastnej iniciatívy. 

Spravodajca si želá, aby návrh správy z vlastnej iniciatívy Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci obsahoval odporúčanie Európskej rade, ktorá zasadne v júni 
2007.

Spravodajca v prvom rade vyzýva na objasnenie činností EÚ týkajúcich sa vonkajšieho 
rozmeru PSBS. Racionalizácia práce inštitúcií a nástrojov EÚ je potrebná, aby nedochádzalo 
k duplicite, a tiež na zabezpečenie lepšej spolupráce a koordinácie v tejto oblasti. Okrem toho 
je nevyhnutná aj lepšia koordinácia medzi činnosťami v oblastiach slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti, Európskej obrannej a bezpečnostnej politiky a spoločnej zahraničnej a bezpe
čnostnej politiky. 

Okrem neustálej výzvy na pokračovanie európskeho ústavného procesu spravodajca vyzýva na 
aktivizovanie doložky passerelle článku 42 Zmluvy o EÚ, čo by viedlo k vyššej efektívnosti. 
Ľutuje preto, že Rada v Tampere nedosiahla v tomto bode dohodu.
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2 Dok. č. 5003/1/07.

Tento pracovný dokument predstavuje niektoré možné hlavné témy súvisiace s PSBS, 
ktorým sa bude venovať návrh správy na základe priorít Parlamentu a predsedníctva.

Tento dokument berie do úvahy nasledujúce:
pracovný program viacerých predsedníctiev o vonkajších vzťahoch v oblasti 1)
spravodlivosti a vnútorných záležitostí2,
doteraz vykonanú prácu na dokumentoch orientovaných na činnosti, ktoré uvádza 2)
stratégia, 
závery a ciele určené postupne niekoľkými Európskymi radami, medzi nimi Radou 3)
z decembra 2006,
doplnkové hodnotiace správy o realizácii stratégie, ktoré na konci roka 2006 zostavila 4)
Komisia a sekretariát Rady.

I. ZÁKLADNÉ PRÁVA

Dodržiavanie základných práv je kľúčovou podmienkou, ktorá predchádza prijatiu akejkoľvek 
vonkajšej stratégie. 

Vonkajší rozmer PSBS by mal prispieť k ďalšiemu posilneniu ochrany základných práv v rámci 
EÚ a k rozvoju bohatej a navzájom sa dopĺňajúcej spolupráce medzi EÚ, Radou OSN pre 
základné práva, Radou Európy a všetkými príslušnými agentúrami pôsobiacimi v tejto oblasti.

Dodržiavanie základných práv a medzinárodné záväzky členských štátov, najmä tých, 
ktoré boli prijaté v rámci Európskeho dohovoru o ľudských právach, by mali tvoriť základ v
šetkých vzťahov s tretími krajinami.

Keďže dokonca aj politiky EÚ sa musia posudzovať vzhľadom na svoj súlad so základnými 
právami, Agentúra pre základné práva musí byť nezávislá, zodpovedná a výkonná. Najprv 
by sa mala zamerať na členské štáty EÚ, čo by však nemalo vylučovať možnosť riešenia 
problémov týkajúcich sa tretích krajín, ak to súvisí s vykonávaním vnútorných politík EÚ. Aby 
nedochádzalo k duplicite, je potrebné brať do úvahy prácu Rady Európy a OBSE. Na zaistenie 
lepšej súčinnosti a dopĺňania by sa mala posilniť spolupráca s týmito orgánmi.

Vzhľadom na všetky tieto zložky by mal Parlament zlepšiť spôsob posudzovania realizácie 
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základných práv mimo EÚ, ako už naznačila predchádzajúca práca výboru AFET v tejto 
oblasti.

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať hodnoteniu vplyvov na základné práva, ako je 
uvedené v správe pána Voggenhubera na tému Dodržiavanie Charty základných práv 
v legislatívnych návrhoch Komisie: metodika systematickej a prísnej kontroly.

II. VONKAJŠIE HRANICE A VÍZA 
Účinné integrované spravovanie vonkajších hraníc je nevyhnutné na boj proti takým hrozbám, 
ako je terorizmus a organizovaný zločin. Spravovanie hraníc je najvyššou prioritou európskej 
politiky susedských vzťahov, v rámci ktorej vytvárajú akčné plány atmosféru spolupráce 
v boji proti terorizmu, organizovanému zločinu a drogám.

Použitie špičkových technológií a biometrických systémov pri kontrole hraníc so sebou stále 
prináša množstvo právnych problémov (najmä v súvislosti s ochranou súkromia), ktoré je 
potrebné rozhodne vyriešiť.

Vydávanie víz (systém VIS, zmena a doplnenie Spoločných konzulárnych pokynov) tiež nasto
ľuje otázku používania biometrických údajov, ktoré by malo podliehať prísnej kontrole.

Dohoda s RUSKOM o zjednodušení vízového režimu:
Dohoda bola podpísaná v roku 2006 a keďže cestovanie do Ruska je naďalej zložité, vyvolala 
obavy v súvislosti so skutočnou reciprocitou takéhoto zjednodušenia. Navyše, vízový režim by 
sa nemal zjednodušovať bez dodržiavania pravidiel demokracie a zákonnosti (chýba zvyčajná
recipročná „doložka o ľudských právach a demokracii“).

III. TERORIZMUS

Protiteroristická politika EÚ by mala byť v úplnom súlade s princípmi legitimity, 
proporcionality a efektívnosti. Okrem toho by základom každého vytváraného bezpečnostného 
opatrenia mala byť ochrana jednotlivca a slobody.

To, čo 6 rokov po 11. septembri urobili Spojené štáty v súvislosti so zákonom Patriot Act, by 
sa mohlo naplánovať na posúdenie účinnosti niektorých medzinárodných iniciatív v tejto oblasti 
(pranie špinavých peňazí, finančná oblasť atď.).

EÚ by mala podporovať tretie krajiny pri budovaní inštitúcií, spolupracovať s nimi pri 
zamedzovaní náboru a financovania teroristov, pokračovať v podpore kľúčovej úlohy OSN, 
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využívať vzťah s USA, presadzovať protiteroristické ustanovenia v dohodách s tretími 
krajinami, zlepšiť spoluprácu medzi EÚ a Ruskom pri ochrane dôležitej infraštruktúry.

IV. ORGANIZOVANÝ ZLOČIN 

V tejto oblasti existuje veľa vykonávacích opatrení EÚ, ktoré sú zväčša v súlade s ďalšími 
medzinárodnými iniciatívami (OSN). Existuje však potreba zlepšiť koordináciu prístupu EÚ
k boju proti organizovanému zločinu, ktorý je príliš nejednotný. 

V tejto fáze sa dôraz musí klásť na:
podporu dialógu s tretími krajinami a riešenie základných príčin organizovaného zlo§
činu, 
budovanie inštitúcií a kapacít v tretích krajinách, §
vykonávanie akčných plánov na účinný boj proti korupcii – Dohovor OSN proti §
korupcii (2003) podpísali všetky členské štáty EÚ s výnimkou Slovinska a Estónska; 
mnohé členské štáty EÚ ho doteraz neratifikovali – v tejto fáze je dôležitá okamžitá
ratifikácia,
zameranie na ochranu obetí a prevenciu,§
zlepšenie výmeny kriminalistických a spravodajských informácií,§
zintenzívnenie prevádzkovej policajnej a súdnej spolupráce.§

Dohovor OSN o boji proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho tri protokoly –
niektoré členské štáty tento dohovor stále neratifikovali: Česká republika, Grécko, Írsko 
a Luxembursko.

Obchodovanie s ľuďmi sa musí riešiť jednotným politickým prístupom spájajúcim politiku 
migrácie, zamestnanosti, rozvoja a sociálnu, vonkajšiu, susedskú a vízovú politiku 
(s opatreniami, ktoré riešia základné príčiny v krajinách pôvodu).

Obchodovanie s drogami – kľúčové je vedenie dialógu o drogách s rôznymi regiónmi sveta 
(zvláštnu pozornosť je potrebné venovať Balkánu, Afganistanu, Pakistanu a regiónu Perzského 
zálivu).

V. POLICAJNÁ, SPRAVODAJSKÁ A SÚDNA SPOLUPRÁCA

Účinné a výkonné policajné zložky, ktoré môžu spolupracovať so svojimi partnermi a 
organizáciami (Europol) v iných krajinách, zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti všetkým 
formám terorizmu a organizovanej trestnej činnosti.
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V tomto zmysle je možné za skutočný úspech považovať dohody medzi EÚ a USA 
o vydávaní osôb a o súdnej spolupráci v trestných veciach, ktoré zvyšujú možnosť výmeny 
údajov na bezpečnostné účely.

Ochrana osobných údajov – nesúlad medzi ochranou údajov v prvom a treťom pilieri má
vplyv nielen na právo občanov na ochranu osobných údajov, ale aj na účinnosť presadzovania 
zákonov a vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi. Parlament opakuje svoje želanie zlúčiť
piliere, na čom sa členské štáty zhodli pri zostavovaní Ústavy. V súčasnosti by aktivizovanie 
doložky passerelle v rámci článku 42 Zmluvy o EÚ umožnilo vytvorenie súvislého 
viacpilierového rámca ochrany údajov a zabránilo umelému rozdeľovaniu medzi jednotlivé
piliere. 

Dohoda PNR – EÚ potrebuje dohodu s USA, ktorá bude rešpektovať základné práva 
a stanoví hlavné prvky:

údaje potrebné na identifikáciu a týkajúce sa „správania“ pasažierov (potreba -
vymedzenia údajov),
zoznam úradov, ktoré môžu údaje zdieľať, -
čas uchovávania údajov, -
možnosť žiadať opravy, povinnosti leteckých spoločností, právo na odvolanie atď.-

Ako zákonný demokratický zástupca občanov, ktorých sa dohoda týka, by sa mal Parlament 
počas rokovaní o tejto dohode aktívne zapojiť do dialógu s USA. 

VI. MIGRÁCIA

Mala by sa vytvoriť globálna spoločná migračná politika na európskej úrovni, ktorá by sa 
súčasne zaoberala nelegálnou aj legálnou migráciou. Táto politika musí byť založená na dodr
žiavaní základných práv, zákonov a povinností. Musí sa realizovať v spolupráci s krajinami 
pôvodu a tranzitnými krajinami – EÚ by mala upevniť vzťahy s týmito krajinami (spoločný
rozvoj, riešenie základných príčin migrácie, podpora integrácie migrantov po návrate do 
domovskej krajiny, riešenie úniku mozgov, okružná migrácia...).

Pri riešení migrácie by prioritou mala byť spolupráca s africkými krajinami a realizácia 
globálneho prístupu k migrácii, ktorý prijala Rada v decembri 2005.
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3 KOM (2005) 388.

Politika návratu – EÚ potrebuje jasné spoločné pravidlá pre návrat do vlasti, ktoré rešpektujú
ľudské práva a základné slobody zúčastnených osôb. Mal by sa uskutočniť intenzívnejší a
štruktúrovaný dialóg s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Radou 
Európy.

Prioritou je uzavretie readmisných dohôd. Rada a Komisia by mali počas rokovaní s tretími 
krajinami pravidelne informovať Parlament a uplatňovať tak zásadu lojálnej spolupráce.

Readmisná dohoda s Ruskom prináša všeobecné problémy (ako zabezpečiť dodržiavanie 
ľudských práv v prípade (hromadnej) repatriácie? Podľa akých kritérií sa bude rozhodovať
o tom, že krajina, do ktorej sa prisťahovalci vracajú, poskytuje záruky v zmysle demokracie, 
zákonnosti, právneho systému?), ako aj konkrétne problémy (nerozlišovanie medzi žiadateľmi 
o azyl a nelegálnymi migrantmi).

VII. AZYL 

Podľa Ženevskej konvencie z roku 1951 musia utečenci dostať okamžitú účinnú ochranu 
a zároveň sa musí zabrániť zneužitiu systému a zaistiť, aby sa tí, ktorých žiadosti o azyl boli 
zamietnuté, vrátili do svojej krajiny pôvodu. Spoločný európsky azylový systém by mal 
fungovať od roku 2010 a Rada by mala odstrániť všetky prekážky, ktoré bránia jeho 
vytvoreniu. 

Externé riešenie azylu a zdieľanie úloh pri riadení utečencov s tretími krajinami – veľká väč
šina utečencov zostáva v regióne pôvodu, a preto je dôležité poskytnúť im čo najrýchlejšiu 
ochranu ešte predtým, ako sú nútení opustiť celý región. Preto Komisia v úzkej spolupráci 
s UNHCR a tretími krajinami vytvorila regionálne programy ochrany3.


