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1 Dok. 15446/05; glej tudi Sporočilo Komisije: Strategija o zunanji razsežnosti območja svobode, varnosti in 
pravice, KOM(2005)491.

Pomen zunanje razsežnosti območja svobode, varnosti in pravice se veča s tem, ko notranje 
območje svobode, varnosti in pravice dobiva obliko, ki jo razvijajo zaporedni Evropski sveti, 
kot sta tista v Tampereju in Haagu, ter se odziva na zunanje pritiske terorističnih napadov, 
rastočih nezakonitih migracij in trgovine. 

V tem kontekstu je bilo sprejetje in izvajanje strategije potrebno, da se pojasnijo cilji zunanjih 
ukrepov EU na tem področju. Evropski svet je decembra 2005 podprl "Strategijo o zunanji 
razsežnosti PNZ: globalna svoboda, varnost in pravica"1. 

Notranje območje svobode, varnosti in pravice je mogoče uresničiti le v tesnem sodelovanju s 
tretjimi državami – glede na resnično mednarodni značaj vprašanj, kot so migracije, 
terorizem, organizirane in hude oblike kriminala, ki ogrožajo varnost državljanov znotraj EU –
in EU ne bi smela zase zahtevati preveč.

Razvoj teh politik bo legitimen le, če bo lahko Evropski parlament, demokratični predstavnik 
državljanov, v celoti odigral svojo vlogo v skladu s členom 6.1 PEU.

Parlament pri teh posebnih politikah prevzame pobudo, da svoje mnenje izrazi preko tega 
samoiniciativnega poročila, če se predsedstvo z njim ustrezno ne posvetuje o glavnih vidikih in 
temeljnih usmeritvah skupne zunanje in varnostne politike, kot to predvideva člen 21 PEU. 

Poročevalec želi, da se z osnutkom samoiniciativnega poročila Odbora za državljanske svoboš
čine, pravosodje in notranje zadeve naslovi priporočilo Evropskemu svetu, ki bo junija 
2007.

Poročevalec najprej poziva k razjasnitvi dejavnosti EU v zvezi z zunanjo razsežnostjo območja 
svobode, varnosti in pravice. Racionalizacija dela institucij in instrumentov EU je potrebna, da 
se prepreči podvajanje in zagotovi boljše sodelovanje in usklajevanje na tem področju. Poleg 
tega je bistvenega pomena tudi boljše usklajevanje dejavnosti na področjih svobode, varnosti in
pravice, evropske varnostne in obrambne politike ter skupne zunanje in varnostne politike. 

Ob tem, da poročevalec nadaljuje s svojimi pozivi k napredku pri evropskem ustavnem 
procesu, poziva tudi k aktiviranju premostitvene klavzule iz člena 42 PEU, ki bi vodila k večji 
učinkovitosti. Zato šteje za obžalovanja vredno, da Svet v Tampereju ni našel dogovora o tej 
točki.

Ta delovni dokument predstavlja nekatere morebitne pomembnejše teme, povezane z obmo
čjem svobode, varnosti in pravice, ki bodo v skladu s prednostnimi nalogami Parlamenta in 
predsedstva podrobneje pojasnjene v osnutku poročila.
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V pričujočem dokumentu je popisano:
delovni program več predsedstev za zunanje odnose PNZ2,1)
doslej opravljeno delo na dokumentih za ukrepanje, ki jih predvideva strategija, 2)
sklepi in cilji, ki so jih določili zaporedni Evropski sveti, med drugimi tisti decembra 3)
2006,
dopolnilna poročila o oceni izvajanja strategije, ki sta jih ob koncu leta 2006 pripravila 4)
Komisija in sekretariat Sveta.

I. TEMELJNE PRAVICE

Spoštovanje temeljnih pravic je osrednji pogoj pred sprejetjem vsake zunanje strategije. 

Zunanja razsežnost območja svobode, varnosti in pravice bi morala prispevati k nadaljnjemu 
utrjevanju varstva temeljih pravic v EU in prispevati k razvoju plodnega in dopolnilnega 
sodelovanja med EU, Svetom za temeljne pravice pri ZN, Svetom Evrope in vsemi pomembnej
šimi agencijami, ki delujejo na tem področju. 

Spoštovanje temeljnih pravic in mednarodnih obveznosti, ki so jih sprejele države članice, 
še zlasti v okviru Evropske konvencije o človekovih pravicah, bi moralo biti v središču vseh 
odnosov s tretjimi državami.

Glede na to, da je treba tudi politike EU ocenjevati v luči skladnosti s temeljnimi pravicami, 
mora biti agencija za temeljne pravice neodvisna, odgovorna in učinkovita. Predvsem bi se 
morala osredotočiti na države članice EU, vendar to ne bi smelo izključevati možnosti, da se 
ukvarja z vprašanji, povezanimi s tretjimi državami, če je to pomembno pri izvajanju notranjih 
politik EU. Da se prepreči podvajanje je treba ustrezno upoštevati delo Sveta Evrope in 
OVSE. Sodelovanje s temi organi bi bilo treba okrepiti, da se doseže večja skladnost in 
dopolnjevanje.

Ob upoštevanju vseh teh elementov bi moral Parlament izboljšati svoj način ocenjevanja 
izvajanja temeljnih pravic zunaj EU, kot to nakazuje dosedanje delo odbora AFET na tem 
področju.

Posebno pozornost bi bilo treba nameniti presoji vpliva temeljnih pravic, kot to kaže 
Voggenhuberjevo poročilo „o upoštevanju listine temeljnih pravic v zakonodajnih predlogih 
Komisije: metodologija za stalen in temeljit nadzor“.

II. ZUNANJE MEJE IN VIZUMI 
Učinkovito integrirano upravljanje zunanjih meja je nujno za boj proti grožnjam kot sta 
terorizem in organizirani kriminal. Upravljanje meja je poglavitna prednostna naloga evropske 
sosedske politike, v okviru katere akcijski načrti oblikujejo okolje za sodelovanje v boju proti 
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terorizmu, organiziranemu kriminalu in prepovedanim drogam.

Uporaba visokotehnološke opreme in biometrije pri nadzoru meja še vedno vključuje številne 
pravne probleme (zlasti glede zasebnosti), ki jih je vsekakor treba rešiti.

Tudi v zvezi z vizumi (vizumski informacijski sistem, sprememba skupnih konzularnih navodil) 
se postavlja vprašanje uporabe biometričnih podatkov, ki bi morala biti pod strogim nadzorom.

Sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov z RUSIJO:
Leta 2006 je bil podpisan sporazum, v zvezi s katerim se pojavljajo pomisleki o dejanski 
vzajemnosti poenostavitve izdajanja, saj je potovati v Rusijo še vedno težko. Poleg tega ne bi 
smelo biti poenostavitve vizumskega postopka brez upoštevanja pravil demokratičnosti in 
pravne države (odsotnost običajne vzajemne „klavzule o demokratičnosti in spoštovanju 
človekovih pravic).

III. TERORIZEM

Protiteroristična politika EU bi morala v celoti upoštevati načela legitimnosti, sorazmernosti in 
učinkovitosti. Poleg tega bi moralo biti varstvo posameznika in svobode v središču vsakega 
varnostnega ukrepa, ki se ga razvija.

Na tem področju (pranje denarja, finančno področje itd.) bi se lahko predvidelo ocenjevanje u
činkovitosti nekaterih mednarodnih pobud, kot so to v povezavi z zakonom o domovinski 
varnosti storile ZDA 6 let po 11. septembru 2001.

EU bi morala tretjim državam zagotavljati dodatno podporo za razvoj institucij; delovati s 
tretjimi državami za odzivanje na novačenje v teroristične organizacije in njihovo financiranje; 
nadaljevati s podporo osrednji vlogi ZN; graditi na odnosih z ZDA; predvideti protiteroristične 
klavzule v sporazumih, ki jih podpiše s tretjimi državami; ter izboljšati sodelovanje med EU in 
Rusijo pri varovanju kritične infrastrukture.

IV. ORGANIZIRANI KRIMINAL 

Na ravni EU obstajajo številni ukrepi pregona na tem področju, ki so dovolj skladni z drugimi 
mednarodnimi pobudami (ZN). Vendar pa je treba izboljšati usklajevanje pristopa EU – ki je 
preveč razpršen – k boju proti organiziranemu kriminalu.

Na tej stopnji je treba poudariti:
krepitev dialoga s tretjimi državami, ki obravnava temeljne vzroke organiziranega §
kriminala; 
razvoj institucij in zmogljivosti v tretjih državah; §
izvajanje akcijskih načrtov za učinkovito zoperstavljanje korupciji – konvencijo ZN §
proti korupciji (2003) so podpisale vse države članice z izjemo Slovenije in Estonije. 
Številne države članice je še niso ratificirale – v tej fazi je pomembna hitra ratifikacija;
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osredotočanje na zaščito žrtev in preprečevanje;§
izboljšanje izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov o kriminalu;§
povečanje policijskega in sodnega operativnega sodelovanja.§

Konvencija ZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in njeni trije protokoli –
nekatere države morajo konvencijo še ratificirati: Češka republika, Grčija, Irska in 
Luksemburg.

Trgovine z ljudmi se je treba lotiti z usklajenim političnim pristopom, v katerem se 
dopolnjujejo migracijska, zaposlovalna, socialna, razvojna, zunanja, sosedska in vizumska 
politika (z ukrepi, ki so usmerjeni v temeljne vzroke v državah izvora).

Promet s prepovedanimi drogami – osrednjega pomena je dialog o prepovedanih drogah z 
različnimi svetovnimi regijami (s posebno pozornostjo do Balkana, Afganistana, Pakistana in 
zalivske regije).

V. POLICIJSKO, OBVEŠČEVALNO IN SODNO 
SODELOVANJE

Učinkoviti in uspešni policijski organi, ki lahko sodelujejo z enakovrednimi organi v drugih dr
žavah in z organizacijami (Europol), so bistveni za boj proti vsem oblikam terorizma in 
organiziranega kriminala.

V tem pogledu je kot resnični uspeh mogoče obravnavati sporazume o izročitvah in o 
pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med EU in ZDA, ki krepijo možnost 
izmenjave podatkov za varnostne namene.

Varovanje osebnih podatkov – Razhajanja med varovanjem osebnih podatkov v prvem in 
tretjem stebru ne vplivajo le na pravice državljanov do varovanja osebnih podatkov, temveč
tudi na učinkovitost izvrševanja zakonodaje in vzajemno zaupanje med državami članicami. 
Parlament ponovno izraža željo, da bi prišlo do združitve stebrov, o čemer so države članice že 
dosegle soglasje pri pripravi osnutka ustave. Trenutno bi se z aktiviranjem premostitvene
klavzule iz člena 42 PEU omogočilo oblikovanje doslednega medstebrnega okvira za varovanje 
podatkov, s čimer se prepreči umetno ločevanje med stebri. 

Sporazum o evidenci imen letalskih potnikov (PNR) – EU potrebuje sporazum z ZDA, ki 
bo spoštoval temeljne pravice in določal osrednje elemente:

kateri podatki so potrebni za identifikacijo in kateri podatki se nanašajo na „obnašanje“-
potnikov (potreba po omejitvi podatkov);
seznam organov, ki bodo imeli dostop do podatkov; -
obdobje hrambe podatkov; -
možnost zahtevanja popravkov, odgovornost letalskih prevoznikov, pravica do prito-
žbe itd.

Parlament bi moral kot legitimni demokratični predstavnik državljanov, ki jih ta sporazum 
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zadeva, aktivno sodelovati v dialogu z ZDA pri pogajanjih o tem sporazumu. 

VI. MIGRACIJE

Vzpostaviti bi bilo treba vseobsegajočo skupno migracijsko politiko na evropski ravni, ki 
vzporedno obravnava nezakonite in zakonite migracije. Ta politika mora temeljiti na spo
štovanju temeljnih pravic, zakonov in obveznosti. Pripraviti jo je treba v sodelovanju z dr
žavami izvora in tranzita – EU bi morala spodbujati svoje odnose s temi državami (skupni 
razvoj, spopadanje s temeljnimi vzroki migracij, podpora integraciji migrantov po vrnitvi v 
svojo državo, zadrževanje bega možganov, krožne migracije ...).

Na področju migracij bi moralo imeti prednost sodelovanje z afriškimi državami in izvajanje 
„globalnega pristopa k migracijam“, ki ga je Svet sprejel decembra 2005.

Politika vračanja – EU potrebuje jasna skupna pravila o vračanju, ki spoštujejo človekove 
pravice in temeljne svoboščine zadevnih oseb. Potreben je intenzivnejši in strukturiran dialog z 
uradom visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) in s Svetom Evrope.

Sklenitev sporazumov o ponovnem sprejemu je prednostna naloga. Svet in Komisija bi 
morala med pogajanji s tretjimi državami o tem redno obveščati Parlament, s čimer bi izvajala 
načelo sodelovanja v dobri veri.

V povezavi s sporazumom o ponovnem sprejemu z Rusijo se pojavljajo splošna vprašanja 
(kako zagotoviti spoštovanje človekovih pravic v primeru (množičnega) vračanja; katera merila 
bodo uporabljena pri odločanju, da država, v katero se priseljenci vračajo, ponuja zagotovila 
glede demokratičnosti, pravne države, sodnega sistema) in pa posebna vprašanja (odsotnost 
razlikovanja med prosilci za azil in nezakonitimi migranti).

VII. AZIL 

Begunci morajo biti v skladu z Ženevsko konvencijo iz leta 1951 deležni hitre in učinkovite 
zaščite, pri čemer je treba preprečevati zlorabe sistema in zagotavljati, da se tisti, katerim so 
bile prošnje za azil zavrnjene, vrnejo v državo izvora. Do leta 2010 bi bilo treba uvesti skupen 
evropski azilni sistem in Svet bi moral odstraniti vse ovire za njegovo oblikovanje. 

Eksternalizacija azila in delitev odgovornosti s tretjimi državami pri upravljanju z 
begunci – Velika večina beguncev ostane v svoji regiji izvora in zato je pomembno, da se jih 
čim hitreje zaščiti, preden so prisiljeni pobegniti iz celotne regije. Glede tega je Komisija v 
tesnem sodelovanju z UNHCR in tretjimi državami razvila regionalne programe zaščite3.
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3 KOM (2005) 388.
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