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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külső dimenziójára 
irányuló stratégiáról
(2006/2111(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSz.) 2. és 6. cikkére és VI. címére, 
illetve az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés (EKSz.) IV. címére, melyek 
tárgya az Európai Unió mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térség megerősítése,

– tekintettel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (SZBJT) 
külső dimenzióira vonatkozóan hozott elnökségi következtetésekre és az Európai Tanács 
ezt követő ülései – ideértve a 2006. december 14–15-i ülést is – által 1999 óta 
meghatározott célkitűzésekre,

– tekintettel a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külső 
dimenziójára irányuló stratégiáról szóló bizottsági közleményre (COM(2005)0491) és a 
stratégia végrehajtásáról szóló bizottsági időközi jelentésre (SEC(2006)1498),

– tekintettel a bel- és igazságügyek külső dimenziójára vonatkozó stratégia: globális 
szabadság, biztonság és jogérvényesülés tárgyú, 2005. december 1-jén elfogadott tanácsi 
dokumentumra, a továbbiakban: „a stratégia”, illetve az említett stratégia 2006. évi 
végrehajtásáról szóló tanácsi jelentésre, melyet a 2006. december 4–5-i 2768. BI
összetételű Tanács is támogatott,

– tekintettel a 2007. január 23-án elfogadott, a több elnökséget átfogó külkapcsolati BI-
munkaprogramra (5003/1/7), az EU és a Nyugat-Balkán között a szervezett bűnözés, a 
korrupció, az illegális bevándorlás és a terrorizmus elleni küzdelem terén az 
együttműködés fejlesztéséről szóló, cselekvésorientált tanácsi dokumentumra (9360/06), 
az afganisztáni kábítószer-termelés és az onnan kiinduló kábítószer-csempészet, illetve -
tranzit elleni küzdelem EU-s támogatásának növeléséről szóló, cselekvésorientált 
dokumentumra (9305/06), mely utóbbi két dokumentumot a BI összetételű Tanács 2006. 
június 1–2-án fogadott el, illetve a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló közös térség Oroszországgal közösen történő végrehajtásáról szóló, 2006. 
november 11-én elfogadott cselekvésorientált dokumentumra (15534/06),

– tekintettel az SZBJT-ről szóló, korábbi éves vitáira és az ennek külső dimenzióira 
(terrorizmus, CIA, adatvédelem, migráció, csempészet, kábítószerek elleni küzdelem, 
pénzmosás) vonatkozó állásfoglalására,

– tekintettel az Európai Tanácsnak az SZBJT megerősítéséről tett korábbi ajánlásaira (a 
2004. évi Bourlanges-jelentés)1,

– tekintettel a Külügyi Bizottság véleményére (A6-211/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 47. cikkére,
  

1 HL C 166., 2005.7.7., 24. o.



PE 384.636v02-00 4/10 PR\662096HU.doc

külső fordítás

HU

- tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi 
Bizottság véleményére (A6-0000/2007),

A. mivel az SZBJT külső dimenziója teret nyer azzal párhuzamosan, hogy a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló belső térség fokozottabban formálódik az 
egyre inkább összekapcsolódó világ és a terrorizmus, a szervezett bűnözés fenyegetése, 
illetve a migrációs vándorlások alapvetően nemzetközi jellege kihívásának terhe alatt; és 
mivel az SZBJT-t támogató értékek külső kivetítése alapvető fontosságú az EU-n belül a 
jogállamiság, a biztonság és a stabilitás szempontjából;

B. mivel az EU növeli hitelességét és befolyását a világban azzal, hogy az SZBJT külső 
dimenziója tekintetében koherens stratégiát fogad el és hajt végre, valamint mivel a 
stratégiát csak a harmadik országokkal szoros együttműködésben lehet kiteljesíteni, 
ideértve olyan szövetségeseket is, mint az USA és a nemzetközi szervezetek; 

C. mivel az EU külső fellépésének politikai koherenciáját és hatékonyságát ténylegesen 
akadályozzák a következők: 

- a belső intézményi keret bonyolultsága, amikor a külső megállapodásokról és 
programokról az első, a második és a harmadik pillér eljárásai szerint döntenek,

- az Európai Parlament elégtelen mértékű bevonása, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak a Parlamenttel való konzultálásra és annak tájékoztatására 
vonatkozóan fennálló kötelezettségei ellenére, 

- az EU intézményei és a 27 tagállam közötti hatáskörmegosztás;

D. mivel az EU-nak számos politikai eszköz áll a rendelkezésére, melyek révén az SZBJT
külső dimenziójára vonatkozó stratégiát végrehajthatja – ideértve kétoldalú
megállapodásokat (társulási megállapodások, partnerségi és együttműködési
megállapodások, stabilizációs és társulási megállapodások), az EU bővítési és
előcsatlakozási folyamatáta, az európai szomszédsági politika cselekvési terveit, a 
regionális együttműködést, az egyedi megállapodásokat (az Egyesült Államok, Japán, 
Kína stb.), az operatív együttműködést, a fejlesztéspolitikát és a külső segítségnyújtást;

az ajánlások következő listáját nyújtja be megfontolásra a Tanács és a Bizottság részére 

...A demokratikus elszámoltathatóság fejlesztése az SZBJT külső dimenziói tekintetében...

1. sürgeti az Európai Tanácsot, hogy kövesse a Parlament jelenlegi és jövőbeli ajánlásait, 
melyek tárgya az EU külső stratégiája az SZBJT-ben; emlékeztet arra, hogy a 
Parlamentnek kulcsszerepet kell játszania az EU külső fellépése elszámoltathatóságának 
megerősítésében;

2. sürgeti a Tanács elnökségét és a Bizottságot, hogy:

- konzultáljon a Parlamenttel arra vonatkozóan, hogy minden egyes nemzetközi
megállapodást az EUSz. 24. és 38. cikkére alapozzanak, ha a megállapodások
érintenék az európai polgárok alapvető jogait, illetve a harmadik országokkal vagy 
nemzetközi szervezetekkel folytatott igazságügyi és rendőri együttműködés főbb 
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szempontjait,
- rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet az SZBJT-vel kapcsolatos megállapodásokról 

szóló tárgyalásokról, illetve biztosítsa, hogy a Parlament nézeteit megfelelően 
figyelembe veszik az EUSz. 39. és 21., illetve EKSz. 300. cikkének megfelelően; 

3. sürgeti a Tanácsot, hogy az alkotmányos folyamat alakulásával egyidejűleg szerezzen 
érvényt az EUSz. 42. cikkében szereplő passerelle-rendelkezésnek, melynek 
eredményeként közösségi hatáskörbe kerülnének a büntetőügyekben folytatott rendőri és 
igazságügyi együttműködésre vonatkozó rendelkezések, és így megvalósulhat a nagyobb 
mértékű hatékonyság, átláthatóság, elszámoltathatóság, valamint demokratikus és bírósági 
ellenőrzés; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy 2007 októberét megelőzően nyújtson be a 
Tanácsnak formális javaslatot az EUSz. 42. cikkének érvényt szerző határozattal 
kapcsolatosan; úgy ítéli meg, hogy a belső koherencia javítható az alkotmányszerződés 
hatályba lépésével, különösen a külügyminiszter hivatalának és a külső diplomáciai 
szolgálatnak a létrehozásával;

...A stratégia fő célkitűzéseit illetően...

4. üdvözli a stratégiában megállapított elveket, különösen a harmadik országokkal a közös 
problémák kezelése és a közös politikai célkitűzések teljesítése érdekében folytatott 
partnerség szükségességét; az egyedi és koherens reakció gyanánt az EU rendelkezésére 
álló eszközök széles választéka koordinálásának szükségességét; illetve a tagállamok és a 
Bizottság fellépése koordinálásának szükségességét a kiegészítő jelleg biztosítása és a 
kétszer elvégzett munka elkerülése érdekében;

5. emlékeztet az EU-intézmények munkája racionalizálásának és a meglévő eszközök 
felhasználásának, illetve a tagállamok fellépésének és az EU szintű fellépések 
összehangolásának szükségességére az EU harmadik országokkal folytatott kapcsolatai 
során, a koherens és eredményes reakció, illetve a kétszeres munkavégzés elkerülése 
érdekében; hangsúlyozza az SZBJT belső és külső dimenziói kiegyensúlyozott 
fejlődésének szükségességét;

6. felhívja az Európai Parlamentet külkapcsolati tevékenységei koherenciájának javítására, 
melyeknek keretében számos szereplő egymást átfedő politikai területeken működik; 
felhív ezért a harmadik országokban, illetve a biztonság külső dimenziójában az emberi 
jogokkal, a demokratikus kormányzással és a jogállamisággal kapcsolatos tevékenységek 
olyan módon történő egyszerűsítésére, hogy a külkapcsolat terén felelősséggel bíró fő 
bizottság vezető szerepe megmaradjon;

7. felhívja a Tanácsot, hogy az SZBJT külső dimenziójának tekintetében tegye politikáit még 
egyértelműbbé, illetve biztosítsa a Tanács földrajzi munkacsoportjai és a jog 
érvényesülése, a szabadság és a biztonság terén működő csoportok közötti összehangolást;

8. megállapítja, hogy létfontosságú a pillérek közötti koordináció fejlesztése, illetve az 
SZBJT, EBVP, KKBP és a Közösség különféle eszközei között a kétszeres munkavégzés
elkerülése; hangsúlyozza, hogy egy ilyen koordináció eredményességével kapcsolatban az 
Európai Parlamentnek folyamatos felülvizsgálatot kell végeznie; üdvözli a jobb 
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koherencia felé tett előrelépést az EBVP integrált civil–katonai együttműködésében,
különösen a válságkezelés területén;

9. hangsúlyozza, hogy az EBVP műveletei és a konfliktusokat követő stabilizációs missziók 
tervezési folyamata során figyelembe kell venni a közösségi eszközök által a 
jogállamisággal, a fegyver- és kábítószer-csempészettel kapcsolatos területeken, illetve a 
terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben biztosított kísérő vagy nyomon 
követési intézkedéseket;

10. úgy hiszi, hogy eljött az idő a mélyebb transzatlanti együttműködés politikai akadályainak 
elhárítására a szabadság és a biztonság tágabb dimenziójában, például a kábítószer-
kereskedelem, a szervezett bűnözés és a terrorizmus terén, különösen tekintettel 
Koszovóban és Afganisztánban a jövőbeli civil EBVP-műveletekre tekintettel;

11. felhív az EU és a nemzetközi szervezetek jobb együttműködésére, és hangsúlyozza a 
kibővített regionális párbeszéd és együttműködés szükségességét a jog érvényesülésével, a 
szabadsággal és a biztonsággal kapcsolatos kérdésekben;

12. felhívja a Bizottságot, hogy folyamatosan kövesse nyomon az eredmények végrehajtását a 
stratégiában megállapított célkitűzésekkel és prioritásokkal összevetve, illetve hogy arról 
évente számoljon be; felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen értékelje a stratégia 
területein alkalmazott finanszírozás hatékonyságát; felhívja a Tanácsot, hogy rendszeresen 
vizsgálja felül az elért haladást és a prioritásokat, mivel az SZBJT külső dimenziója 
gyorsan növekszik;

...A biztonság és az emberi jogok kiegyensúlyozása...

13. sürgeti a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy:

- tegyék a demokratikus normák, az emberi jogok, a politikai szabadságok és a megbízható 
intézmények előmozdítását az EU és a harmadik államok közötti kapcsolatok 
elengedhetetlen dimenziójává; hangsúlyozza, hogy ez központi szerepet játszik az SZBJT
külső dimenziója átfogó célkitűzéseit illetően,

- az EU és tagállamai harmadik országokkal való valamennyi tárgyalásának és 
megállapodásának alapjául az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezmény szolgáljon,

- az SZBJT-ről harmadik országokkal folytatott párbeszéd során integrálja az emberi jogi 
nemzetközi szervezetektől származó bizonyítékokat,

- biztosítsák, hogy az alapvető jogok képezzék szerves részét a terrorizmus, a szervezett 
bűnözés elleni küzdelemmel, a migrációval, a menekültüggyel és a határrendészettel 
kapcsolatos minden eszköznek, programnak vagy operatív intézkedésnek,

- szerepeltessenek „emberi jogi záradékot” harmadik országokkal kötött minden 
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megállapodásban, és értékeljék az ilyen „emberi jogi záradékok” és más SZBJT-
záradékok eredményességét,

- szerepeltessenek az emberi jogok érvényesítéséről szóló jelentést minden, SZBJT-vel 
kapcsolatos külpolitikai kezdeményezésben vagy dokumentumban, és ezt rendszeresen 
frissítsék és nyújtsák be a Parlamentnek, valamint támogassák az emberi jogok 
védelmének külön finanszírozásával; ajánlja különösen, hogy a Tanács minden
cselekvésorientált dokumentumban szerepeltessen az adott harmadik ország emberi jogi 
helyzetéről szóló szakaszt; úgy ítéli meg, hogy az Alapjogi Ügynökségnek segítenie kell 
az EU-intézményeket abban, hogy felmérjék az EU-megállapodások emberi jogokkal való 
összeegyeztethetőségét;

14. aggodalmának ad hangot az EU-val szoros kapcsolatban álló egyes harmadik országok 
alapvető jogok iránti elkötelezettségének hiánya miatt, mint például az Orosz Föderációt, és
felhív Oroszországgal e kérdésben intenzívebb párbeszédre;

15. egységes adatvédelmi politikát ajánl, mely mind az első, mind a harmadik pillérre 
vonatkozik; emlékeztet arra, hogy az ezek közötti ellentétek nem csupán a polgárok 
személyes adatai védelméhez való jogát érinti, hanem a rendészet hatékonyságát és a 
tagállamok közötti kölcsönös bizalmat is; 

...Az EU polgárai számára a terrorizmus és a szervezett bűnözés tekintetében magas szintű 
biztonság biztosítása...

16. úgy ítéli meg, hogy az EU terrorizmusellenes politikájának teljes mértékben meg kell 
felelnie a törvényesség, az arányosság, a hatékonyság és az emberi jogok tiszteletben 
tartása elveinek; 

17. felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden lehetséges intézkedést a 
terrorszervezeteket védő és/vagy finanszírozó harmadik országokkal folytatott 
együttműködés korlátozására; és hangsúlyozza, hogy ha egy állam az EU-val folytatott 
kibővített kapcsolat előnyeit kívánja élvezni, ahhoz először teljes mértékben el kell 
utasítania a terrorizmust; sürgeti az eddig ezt elmulasztó államokat, hogy írják alá és/vagy 
ratifikálják az ENSZ  terrorizmusról szóló valamennyi egyezményét;

18. hangsúlyozza a külső fellépés, illetve a terrorizmus elleni küzdelem területén az EU 
rendelkezésre álló reakciók sokoldalúságát, és hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
minden rendelkezésre álló eszközt koherens módon használjanak; felhívja a tagállamokat, 
hogy folytassák a terrorizmus közös ENSZ-meghatározása felé vezető munkát ;

19. emlékeztet az USA-val és Oroszországgal a terrorizmus elleni küzdelem, a terroristák 
beszervezése és a kritikus infrastruktúra finanszírozása és védelme területein folytatott 
együttműködés kibővítésének szükségességére;

20. felhívja a Tanácsot, hogy bővítse ki harmadik országokkal a párbeszédet az intézmény- és 
kapacitásépítés fejlesztésének támogatása, a korrupció elleni eredményes küzdelemről 
szóló nemzeti cselekvési tervek továbbfejlesztése és végrehajtása, illetve a 
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„terrorizmusellenes záradék” harmadik országokkal aláírt valamennyi megállapodásban 
való szerepeltetése érdekében; úgy ítéli meg, hogy e területen nagyobb mértékű 
finanszírozás és az EU újonnan létrehozott eszközeinek felhasználása szükséges;

21. sürgeti az eddig ezt elmulasztó államokat, hogy írják alá és/vagy ratifikálják az olyan 
eszközöket, mint a korrupció elleni ENSZ-egyezmény, a transznacionális szervezett 
bűnözés elleni ENSZ-egyezmény, illetve ennek a migránsok csempészése, az 
emberkereskedelem és a tűzfegyverek illegális gyártása és kereskedelme elleni három 
jegyzőkönyve; 

22. felhívja a Tanácsot, hogy írja elő az EU harmadik országnak minősülő partnerei számára, 
hogy – amennyiben ezt eddig elmulasztották – kössenek egységes kiadatási 
megállapodásokat, az USA-val a kiadatásról és a büntetőügyekben folytatott kölcsönös 
jogi segítségnyújtásról tárgyalt megállapodások mintájára, a feltételezett terroristák 
kiadatása és a bűncselekmények feltételezett elkövetőinek bíróság elé állítása érdekében;

23. hangsúlyozza az Európa Tanács kiberbűnözésről szóló egyezménye ratifikálásának 
szükségességét az adatok és a telekommunikációs hálózatok terrorista és bűnelkövetési 
célokra harmadik országokban üzemeltetett számítógépes hálózatokról történő,
rendeltetésellenes használatának megakadályozása céljából; 

24. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy hozzanak létre egységes eljárásokat a 
tűzfegyverek, robbanószerek és fegyverek előállítása, tárolása, kereskedelme, behozatala 
és kivitele nyomon követésére, ezeknek az EU-ban és harmadik országokban való 
rendeltetésellenes felhasználása megakadályozása céljából;

...A rendőri és igazságügyi együttműködés és határrendészet megerősítése...

25. eredményesebb rendőri és igazságügyi együttműködésre szólít fel, ideértve olyan nemzeti 
eszközök, mint az összekötő tisztviselők fejlettebb közös használatát is; hangsúlyozza, 
hogy bár fontos e területeken az intézményi kapacitás és az operatív együttműködés, az 
EU tevékenységeit az emberi jogok vonatkozásában az egyetemes normák támogatásával 
kell elvégezni;

26. ajánlja, hogy az Europol már a közeljövőben rendelkezzen hatáskörrel operatív fellépések 
és nyomozások megszervezésére és koordinálására, közös nyomozócsoportokban való 
részvételre, illetve saját összekötő tisztviselőinek bevetésére olyan, prioritást élvező 
régiókban, mint amilyen a Nyugat-Balkán is;

27. ajánlja, hogy az EU – az EUSz. 30. cikke alapján – tárgyaljon szabványos rendőrségi 
együttműködési megállapodásokról az USA-val, az európai szomszédsági politika (ENP)
részes országaival és más partnerekkel; követeli, hogy a Parlament az ilyen 
megállapodásokkal érintett polgárok törvényes demokratikus képviselőjeként legyen aktív 
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részese az USA kongresszusával folytatott párbeszédnek a jövőbeli megállapodásról szóló 
tárgyalások során; 

28. támogatja az EU és Oroszország közötti információcsere alakulását, azonban emlékeztet 
arra, hogy még mindig van fejlesztenivaló, különösen a szervezett bűnözés és a 
terrorizmus terén;

29. üdvözli az EU és az USA között a kiadatásról és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködésről szóló megállapodásokat, melyek valódi sikerként értékelhetők, és 
üdvözli az Eurojust–USA együttműködési megállapodást;

30. felhívja az USA-t és minden olyan országot, mely belépési vízumot alkalmaz egyes EU-
tagállamok irányában, hogy haladéktalanul szüntesse meg a vízumrendszert, és kezelje 
egyenlően az EU-tagállamok valamennyi polgárát; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
USA vízummentességi programjában javasolt változtatások között szerepel egy újabb 
„információmegosztási rendelkezés” (PNR-rendelkezés) is;

31. ragaszkodik ahhoz, hogy az eredményes határellenőrzés kulcsfontosságú olyan 
fenyegetések, mint a terrorizmus és a szervezett bűnözés, illetve olyan kihívások, mint az 
illegális bevándorlás kezelésében;

32. ajánlja, hogy a Frontex játsszon operatív szerepet a külső határok irányításában azáltal, 
hogy növelik operatív kapacitását, illetve elegendő pénzügyi, humán és technikai 
erőforrást biztosítanak a rendelkezésére, a tagállamok közötti szolidaritás elvének 
alkalmazásában, mivel valamennyi tagállamnak egyaránt osztoznia kell az Unió külső 
határainak irányításával kapcsolatos terhekben;

33. támogatja az Eurojust fokozottabb szerepét, illetve nemzeti tagjai hatásköreinek 
harmonizálását, melynek eredményeként fejlődik az Eurojust nyomozások és 
büntetőeljárások hatékony koordinálására és kezdeményezésére vonatkozó képessége;

...A nemzetközi szolidaritás megerősítése a migrációs, visszafogadási és menekültügyi 
politikák keretében...

34. ajánlja, hogy a Tanács fogadjon el átfogó EU-s migrációs politikát, ideértve a törvényes és 
az illegális bevándorlás kihívásainak eredményes kezelésére vonatkozó intézkedéseket is;
e tekintetben felhív a nyolc évvel ezelőtt a tamperei csúcstalálkozón elfogadott és a lahti 
Tanács által megerősített következtetések végrehajtására;

35. emlékeztet arra, hogy a bevándorlás – megfelelő kezelés mellett – fokozott előnyökkel 
járhat a harmadik országokkal folytatott szolidaritási és partnerségi viszony megléte 
esetén, és arra, hogy a bevándorlók integrációjának egy jövőbeli európai migrációs 
politika alapvető összetevőjének kell lennie; hangsúlyozza, hogy az EU harmadik 
országok migrációs áramlás és a határok kezelésére vonatkozó kapacitásának javítását 
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célzó tevékenységeit eredményes fejlesztéspolitika keretében kell megvalósítani, 
figyelemmel az egyedi gazdasági és társadalmi helyzetre, illetve kezelve az érintett 
országokban a migráció tényleges okait;

36. felhívja a Tanácsot, hogy vezessen be együttdöntést és minősített többségi szavazást a 
jogszerű migráció és integráció területén, a döntéshozatal fejlesztése és a 2005-ben 
elkezdődött folyamat kiteljesítése érdekében, mely utóbbi során a közösségi módszer 
alkalmazását kiterjesztették az illegális migrációra és a határellenőrzésre is;

37. felhív arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül hozzanak létre méltányos és hatékony, 
közös európai menekültügyi rendszert, és sürgeti a Tanácsot, hogy ennek létrehozását 
illetően szüntessen meg minden akadályt;

38. úgy ítéli meg, hogy a visszafogadási megállapodások megkötése prioritás és része az 
illegális bevándorlás elleni küzdelem tágabb stratégiájának; emlékeztet a visszatérésre 
vonatkozó egyértelmű, átlátható és méltányos szabályok szükségességére, aggasztja, hogy 
az EU nevében aláírt visszafogadási megállapodások nem zárják ki kifejezetten a 
menedékkérőket a megállapodások hatálya alól, és ezért ezek vonatkozhatnak olyan 
menedékkérők visszafogadására, akik kérelmét érdemben még nem bírálták el, vagy akik 
kérelmét elutasították vagy elfogadhatatlannak minősítették a „biztonságos harmadik 
ország” fogalmának alkalmazása értelmében; felszólít a visszaküldés tilalma elvének 
tiszteletben tartását biztosító védintézkedésekre;

39. ajánlja, hogy lehetőség szerint tárgyaljanak harmadik országokkal való vízumkönnyítésről 
szóló irányelvekről a közösségi visszafogadási politika keretében, illetve a kölcsönösség 
alapján, migrációkezelési kérdésekben valódi partnerség kialakítása céljából; felhívja a 
Tanácsot, hogy csökkentse a vízumok költségeit az ENP-országok demokratikus 
fejlődésének ösztönzése érdekében, illetve hogy kerülje el azt, hogy a biztonság címén a 
törvényes keretek között utazók számára további akadályokat támasszanak;

40. támogatja a Bizottság által az ENSZ menekültügyi főbiztosával és az érintett harmadik 
országokkal szoros együttműködésben kialakított, regionális védelmi programokat, és 
emlékeztet arra, hogy fontos annak biztosítása, hogy a védelemre szorulók ahhoz a lehető 
leggyorsabban hozzáférhessenek, tekintet nélkül arra, hogy melyik országban vagy 
régióban élnek;

o
o  o

41. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament ajánlását az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak, illetve a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek;
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