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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de strategie voor de externe dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid
(2006/2111(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 2 en 6 en titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) en titel IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (VEG) 
handelend over het versterken van de Europese Unie als een ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid,

– gezien de conclusies van het Voorzitterschap en de doelstellingen vastgelegd door 
opeenvolgende Europese Raden sinds 1999 op het vlak van de externe dimensie van de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (RVVR), waaronder deze van 14 en 15 
december 2006,

– gezien de mededeling van de Commissie over een strategie voor de externe dimensie van 
de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (COM(2005)0491) en het voortgangsverslag 
van de Commissie over de toepassing van deze strategie (SEC(2006)1498),

– gezien de strategie van de Raad voor de externe dimensie van justitie en binnenlandse 
zaken: vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid op mondiaal niveau, aangenomen op 1 
december 2005, hierna "de strategie" genoemd, en het verslag van de Raad over de 
toepassing van deze strategie in 2006, goedgekeurd tijdens de 2768ste Raad Justitie en 
Binnenlandse Zaken van 4 en 5 december 2006,

– gezien het over meerdere voorzitterschappen gespreide programma voor de externe 
betrekkingen in het kader van justitie en binnenlandse zaken (5003/1/7) aangenomen op 
23 januari 2007, het actieplan van de Raad over het verbeteren van de samenwerking 
inzake georganiseerde misdaad, corruptie, illegale immigratie en terrorismebestrijding 
tussen de EU en de Westelijke Balkan (9360/06), het actieplan over het verhogen van de 
EU-steun voor de bestrijding van drugsproductie in en smokkel vanuit Afghanistan, met 
inbegrip van doorvoerroutes (9305/06), beide aangenomen door de Raad JBZ van 1 en 2 
juni 2006, en het actieplan over de toepassing met Rusland van de gemeenschappelijke 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (15534/06) aangenomen op 11 
november 2006,

– onder verwijzing naar zijn eerdere jaarlijkse debatten over de RVVR en zijn eerdere 
resoluties over de externe dimensie hiervan (terrorisme, CIA, gegevensbescherming, 
migratie, mensenhandel, drugsbestrijding, witwaspraktijken),

– onder verwijzing naar zijn eerdere aanbevelingen aan de Europese Raad over het 
bevorderen van de RVVR (Verslag-Bourlanges van 20041),

  
1 PB C 166 van 7.7.2005, blz. 24.
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– gezien het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A6-211/2006),

– gelet op artikel 47 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0000/2007),

A. overwegende dat de externe dimensie van de RVVR toeneemt naarmate de interne ruimte 
van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid steeds meer vorm krijgt onder druk van een 
wereld die hoe langer hoe meer onderling afhankelijk wordt en van het inherent 
internationale karakter van bedreigingen als terrorisme, georganiseerde misdaad en 
uitdagingen als migratiestromen; overwegende dat de externe dimensie van de waarden 
die aan de basis liggen van de RVVR van essentieel belang is om de eerbiediging van de 
rechtstaat, de veiligheid en de stabiliteit binnen de EU veilig te stellen,

B. overwegende dat door de goedkeuring en de toepassing van een samenhangende strategie 
voor de externe dimensie van de RVVR de geloofwaardigheid en de invloed in de wereld 
van de EU toenemen, en dat de strategie enkel kan worden bereikt in nauwe 
samenwerking met derde landen, waaronder bondgenoten als de VS en internationale 
organisaties,

C. overwegende dat de politieke samenhang en de doeltreffendheid van de externe acties van 
de EU momenteel worden gehinderd door:
− de complexiteit van het interne institutionele kader, waarbinnen externe 

overeenkomsten en programma's worden bepaald volgens de procedures van de eerste, 
tweede en derde pijler,

− de ontoereikende betrokkenheid van het Europees Parlement, ondanks de bestaande 
verplichtingen van de Raad en de Commissie om het Parlement te raadplegen en in te 
lichten,

− het delen van de macht door de EU-instellingen en de 27 lidstaten,

D. overwegende dat de EU beschikt over een aantal beleidsinstrumenten om de strategie voor 
de externe dimensie van de RVVR te helpen uitvoeren, zoals bilaterale overeenkomsten 
(associatieovereenkomsten, partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten, 
stabilisatie- en associatieovereenkomsten), het uitbreidings- en pretoetredingsproces van 
de EU, de actieplannen van het Europees Nabuurschapsbeleid, regionale samenwerking, 
individuele overeenkomsten (met de Verenigde Staten, Japan, China, enz.), operationele 
samenwerking, het ontwikkelingsbeleid en externe steun,

Legt volgende lijst met aanbevelingen ter overweging voor aan de Raad en de 
Commissie:

...Bevordering van de democratische verantwoording in de externe dimensie van de 
RVVR...

1. dringt er bij de Europese Raad op aan om de huidige en toekomstige aanbevelingen van 
het Parlement te volgen inzake de externe strategie van de EU voor de RVVR; wijst erop 
dat het Parlement een cruciale rol moet spelen bij het bevorderen van de verantwoording 
van de externe acties van de EU;
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2. dringt er bij het Voorzitterschap van de Raad en de Commissie op aan:

- het Parlement te raadplegen bij elke internationale overeenkomst die gebaseerd is op 
de artikelen 24 en 38 van het EU-Verdrag wanneer deze overeenkomsten een invloed 
zullen hebben op de grondrechten van de Europese burgers en de belangrijkste 
aspecten van gerechtelijke en politiële samenwerking met derde landen of 
internationale organisaties,

- het Parlement regelmatig op de hoogte te houden van de onderhandelingen over 
overeenkomsten die betrekking hebben op de RVVR en ervoor te zorgen dat degelijk 
rekening wordt gehouden met de standpunten van het Parlement, zoals vastgelegd in 
de artikelen 39 en 31 van het EU-Verdrag en artikel 300 van het EG-Verdrag;

3. dringt er bij de Raad op aan de "passerelle"-clausule in artikel 42 van het EU-Verdrag in 
werking te stellen, gelijktijdig met de vooruitgang van het constitutionele proces, wat de 
bepalingen betreffende gerechtelijke en politiële samenwerking op het vlak van criminele 
zaken binnen het communautair kader zou brengen, wat zou leiden tot meer
doeltreffendheid, doorzichtigheid, verantwoording en eveneens democratische en 
gerechtelijke controle; dringt er daarom bij de Commissie op aan om voor oktober 2007 
bij de Raad een formeel voorstel in te dienen voor een besluit dat artikel 42 van het EU-
Verdrag in werking stelt; is van oordeel dat de interne samenhang kan worden bevorderd 
door de inwerkingtreding van het grondwettelijk verdrag, met name door het ambt van 
minister van buitenlandse zaken en een externe diplomatieke dienst te creëren;

...Met betrekking tot de belangrijkste doelstellingen van de strategie...

4. is verheugd over de beginselen die worden geschetst in de strategie, in het bijzonder de 
nood aan samenwerking met derde landen om gemeenschappelijke problemen aan te 
pakken en gedeelde beleidsdoelstellingen te bereiken, de nood aan coördinatie van het 
brede aanbod aan instrumenten waarover de EU beschikt om een gepast en 
samenhangend antwoord te leveren, en de nood aan coördinatie van de acties van de 
lidstaten en de Commissie om complementariteit te verzekeren en overlapping te 
vermijden;

5. wijst op de noodzaak om het werk van de EU-instellingen en het gebruik van bestaande 
instrumenten te rationaliseren, en om de acties van de lidstaten en acties op Europees 
niveau te coördineren, om te zorgen voor een samenhangend en doeltreffend antwoord in 
de relaties van de EU met derde landen en om overlapping te vermijden; benadrukt de 
noodzaak om de interne en externe dimensie van de RVVR op een evenwichtige manier 
te ontwikkelen;

6. verwoekt het Europees Parlement de samenhang te bevorderen van zijn activiteiten op het 
gebied van externe betrekkingen, die een breed spectrum aan actoren inhouden die 
werken op elkaar overlappende beleidsdomeinen; dringt daarom aan op de stroomlijning 
van activiteiten met betrekking tot mensenrechten, democratisch beleid en de rechtstaat in 
derde landen en in de externe dimensie van veiligheid, door de bepalende rol te 
waarborgen van de belangrijkste commissie die verantwoordelijk is op het gebied van 
externe betrekkingen;
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7. verzoekt de Raad zijn beleid met betrekking tot de externe dimensie van de RVVR verder 
toe te lichten en te zorgen voor coördinatie tussen de geografische werkgroepen van de 
Raad en de voor justitie, vrijheid en veiligheid bevoegde groepen;

8. merkt op dat het van wezenlijk belang is om de pijleroverschrijdende coördinatie te 
bevorderen en overlapping te voorkomen van de verschillende instrumenten die behoren 
tot de RVVR, het EVDB, het GBVB en de Gemeenschap; benadrukt dat de 
doeltreffendheid van dergelijke coördinatie voortdurend moet worden geëvalueerd door 
het Europees Parlement; is verheugd over de stappen die reeds werden genomen op weg 
naar een verbeterde samenhang op het vlak van geïntegreerde burgerlijke-militaire 
samenwerking van het EVDB, vooral op het vlak van crisisbeheersing;

9. onderstreept dat bij de planning van EVDB-operaties rekening moet worden gehouden 
met diverse begeleidende of follow-up-maatregelen via communautaire instrumenten op
de terreinen rechtstaat, wapen- en drugshandel, preventie en bestrijding van terrorisme en 
georganiseerde misdaad;

10. is van mening dat de tijd rijp is om politieke belemmeringen voor een hechtere 
transatlantische samenwerking in een bredere dimensie van vrijheid en veiligheid uit de 
weg te ruimen, bijvoorbeeld op het vlak van de bestrijding van drugshandel, 
georganiseerde misdaad en terrorisme, met name met het oog op de toekomstige 
burgerlijke EVDB-operaties in Kosovo en Afghanistan;

11. dringt aan op een betere samenwerking tussen de EU en internationale organisaties en 
benadrukt de nood aan een betere regionale dialoog en samenwerking op het vlak van 
justitie, vrijheid en veiligheid;

12. verzoekt de Commissie voortdurend te waken over de toepassing van de resultaten in 
verhouding tot de doelstellingen en prioriteiten die vastgelegd zijn in de strategie en 
hierover op jaarlijkse basis verslag uit te brengen; verzoekt de Commissie regelmatig de 
doeltreffendheid na te gaan van het gebruik van kredieten in de domeinen die vervat zijn 
in de strategie; verzoekt de Raad vooruitgang en prioriteiten op een regelmatige basis te 
onderzoeken, aangezien de externe dimensie van de RVVR snel toeneemt;

...Een evenwicht vinden tussen veiligheid en mensenrechten...

13. dringt er bij de Raad, de Commissie en de lidstaten op aan:

- van de bevordering van democratische normen, mensenrechten, politieke vrijheden en 
gezonde instellingen een onmisbare dimensie te maken in de relaties tussen de EU en 
derde landen; benadrukt dat dit de kern vormt van de globale doelstellingen van de 
externe dimensie van de RVVR,

- de Europese conventie voor de bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden te behouden als basis voor alle onderhandelingen en 
overeenkomsten van de EU en haar lidstaten met derde landen,

- bewijsmateriaal verzameld door internationale mensenrechtenorganisaties op te nemen in 
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de dialoog met derde landen over de RVVR,

- ervoor te zorgen dat grondrechten integraal deel uitmaken van elk instrument, programma 
of elke operationele maatregel die verbonden is met de strijd tegen terrorisme, 
georganiseerde misdaad, migratie, asiel en grensbeheer,

- een "mensenrechtenclausule" op te nemen in alle overeenkomsten gesloten met derde 
landen en de doeltreffendheid van deze "mensenrechtenclausules" en andere RVVR-
clausules te evalueren,

- een verslag over de naleving van de mensenrechten toe te voegen aan alle initiatieven of 
documenten op het gebied van het extern beleid met betrekking tot de RVVR, dat 
regelmatig moet worden geactualiseerd en voorgelegd aan het Europees Parlement en 
geruggensteund door specifieke financiering voor de bescherming van de mensenrechten; 
beveelt met name aan dat de Raad in ieder actieplan een hoofdstuk opneemt over de 
mensenrechtensituatie in het betrokken derde land; is van oordeel dat het Bureau voor de 
grondrechten de EU-instellingen moet helpen om na te gaan of EU-overeenkomsten in 
overeenstemming zijn met de mensenrechten;

14. drukt zijn bezorgdheid uit over het gebrek aan engagement ten aanzien van grondrechten 
van enkele derde landen met wie de EU nauwe banden onderhoudt, zoals de Russische 
Federatie, en dringt aan op een intensievere dialoog met Rusland over dit onderwerp;

15. beveelt één enkel gegevensbeschermingsbeleid aan dat zowel de eerste als de derde pijler 
bestrijkt; brengt in herinnering dat onderlinge verschillen tussen beide niet enkel het recht 
van burgers op de bescherming van hun persoonlijke gegevens aantasten, maar ook de 
doeltreffendheid van de rechtshandhaving en het onderlinge vertrouwen tussen de 
lidstaten;

...De EU-burgers goed beschermen tegen terrorisme en georganiseerde misdaad...

16. is van oordeel dat het EU-beleid inzake terrorismebestrijding volledig in 
overeenstemming moet zijn met de beginselen legitimiteit, proportionaliteit, 
doelmatigheid en eerbiediging van de mensenrechten;

17. verzoekt de EU en de lidstaten alle mogelijke maatregelen te nemen om samenwerking 
met derde landen die terroristische organisaties beschermen en/of financieren te beperken; 
benadrukt dat een land terrorisme volledig moet afzweren vooraleer het betere relaties kan 
onderhouden met de EU; dringt erop aan dat landen die dit nog niet gedaan hebben alle 
VN-verdragen over terrorisme ondertekenen en/of ratificeren;

18. benadrukt dat de EU bij haar externe acties ter bestrijding van terrorisme velerlei 
mogelijkheden heeft en onderstreept de noodzaak alle middelen die beschikbaar zijn op 
coherente wijze in te zetten; verzoekt de lidstaten zich te blijven inzetten om in de VN tot 
een gemeenschappelijke definitie van terrorisme te komen;
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19. wijst op de nood aan betere samenwerking met de VS en Rusland op het gebied van 
terrorismebestrijding, de werving en financiering van terroristen en de bescherming van 
kritieke infrastructuur;

20. verzoekt de Raad de dialoog met derde landen te bevorderen, de ontwikkeling van 
institutionele en capaciteitsopbouw te steunen, de nationale actieplannen om corruptie 
doeltreffend te bestrijden verder te ontwikkelen en in te voeren, en om 
"antiterrorismeclausules" op te nemen in alle overeenkomsten die met derde landen
worden gesloten; is van oordeel dat bijkomende financiering en het gebruik van nieuwe 
EU-instrumenten noodzakelijk zijn op dit gebied;

21. dringt er bij de landen die dit nog niet hebben gedaan op aan te zorgen voor de 
ondertekening en/of de ratificatie van instrumenten als het VN-Verdrag tegen corruptie, 
het VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en zijn drie 
protocollen tegen het smokkelen van migranten, mensenhandel en de illegale productie
van en handel in vuurwapens;

22. verzoekt de Raad de derde landen die partner zijn van de EU te verplichten om, indien ze 
dit nog niet hebben gedaan, uniforme uitleveringsovereenkomsten te sluiten naar het 
voorbeeld van deze waarover met de VS werd onderhandeld inzake uitlevering en 
wederzijdse juridische bijstand in strafzaken voor de uitlevering van vermeende 
terroristen en misdadigers om voor de rechtbank te verschijnen;

23. benadrukt de noodzaak om het Verdrag van de Raad van Europa inzake cybercriminaliteit 
te ratificeren om misbruik te voorkomen van gegevens en telecommunicatienetwerken van 
computersystemen in derde landen, voor terroristische en criminele doeleinden;

24. verzoekt de Commissie en de Raad gestandaardiseerde procedures op te stellen voor 
toezicht op productie, opslag, handel, transport, import en export van vuurwapens, 
explosieven en wapens om misbruik ervan zowel binnen de EU als in derde landen te 
voorkomen;

...Versterking van de gerechtelijke en politiële samenwerking en van het grensbeheer...

25. dringt aan op meer doeltreffende politiële en gerechtelijke samenwerking, waaronder een 
beter gemeenschappelijk gebruik van nationale hulpbronnen zoals verbindingsofficieren; 
benadrukt dat, hoewel de ontwikkeling van institutionele capaciteit en operationele 
samenwerking belangrijk zijn op dit domein, de EU haar acties moet uitvoeren met 
inachtneming van de universele normen inzake mensenrechten;

26. beveelt aan dat Europol spoedig de bevoegdheid krijgt om operationele acties en 
onderzoeken te organiseren en coördineren, deel uit te maken van gezamenlijke 
onderzoeksteams en zijn eigen verbindingsofficieren in te zetten in prioritaire gebieden 
zoals de westelijke Balkan;
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27. beveelt aan dat de EU op basis van artikel 30 van het EU-Verdrag gestandaardiseerde 
politiële samenwerkingsakkoorden moet sluiten met de VS, landen van het Europees 
Nabuurschapsbeleid (ENB) en andere partners; vraagt dat het Parlement, als wettelijk 
democratisch vertegenwoordiger van de burgers die worden beïnvloed door dergelijke 
overeenkomst, actief betrokken wordt bij de dialoog met het Amerikaans Congres tijdens 
de onderhandelingen over een toekomstige overeenkomst;

28. steunt de vooruitgang van de gegevensuitwisseling tussen de EU en Rusland, maar wijst 
erop dat verbeteringen nog steeds mogelijk zijn, vooral op het vlak van georganiseerde 
misdaad en terrorisme;

29. is verheugd over de overeenkomsten inzake uitlevering en politiële samenwerking in 
strafzaken tussen de EU en de VS, die kunnen worden beschouwd als een waar succes, en 
is verheugd over de samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en de VS;

30. verzoekt de VS en alle andere landen die inreisvisa eisen voor bepaalde EU-lidstaten 
onmiddellijk de visaregeling op te heffen en alle burgers van EU-lidstaten gelijkwaardig 
te behandelen; betreurt dat een bijkomende "informatie-uitwisselingsclausule" (een PNR-
clausule) is opgenomen in de voorgestelde veranderingen aan het programma van 
visumvrijstelling van de VS;

31. benadrukt het feit dat doeltreffende grenscontroles van wezenlijk belang zijn om 
dreigingen zoals terrorisme en georganiseerde misdaad en uitdagingen zoals illegale 
migratie te bestrijden;

32. beveelt aan dat Frontex een operationele rol speelt bij het beheer van de buitengrenzen, 
door zijn operationele capaciteiten te vergroten en voldoende financiële, menselijke en 
technische hulpbronnen beschikbaar te stellen, in toepassing van het solidariteitsbeginsel
tussen de lidstaten, die samen de last zouden moeten dragen van het beheer van de 
buitengrenzen van de Unie;

33. steunt de belangrijkere rol die Eurojust speelt en de harmonisatie van de bevoegdheden 
van zijn nationale leden, wat zijn vermogen om op een doeltreffende manier onderzoeken 
en vervolgingen te coördineren en te initiëren ten goede moet komen;

...Versterking van de internationale solidariteit binnen het migratie-, terugname- en 
asielbeleid...

34. beveelt aan dat de Raad een alomvattend migratiebeleid van de EU aanneemt met 
relevante maatregelen om op een doeltreffende manier de uitdagingen van zowel legale 
als illegale immigratie het hoofd te bieden; verzoekt in deze context om de toepassing van 
de conclusies die acht jaar geleden werden aangenomen op de Top van Tampere en 
bevestigd door de Europese Raad van Lahti;

35. wijst erop dat immigratie belangrijke voordelen kan opleveren indien ze goed wordt 
beheerd, in solidariteit en partnerschap met derde landen, en dat de integratie van 
immigranten een sleutelelement moet vormen van het toekomstige Europese 
migratiebeleid; benadrukt dat de acties van de EU die gericht zijn op het verhogen van de 
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capaciteit in derde landen om te kunnen omgaan met migratiestromen en hun grenzen te 
beheren, moeten worden uitgevoerd binnen een doeltreffend ontwikkelingsbeleid, 
rekening houdend met de specifieke economische en sociale situatie en gericht op het 
aanpakken van de echte oorzaken van migratie in de betrokken landen;

36. verzoekt de Raad medebeslissing en gekwalificeerde meerderheid van stemmen in te 
voeren voor het domein legale migratie en integratie, om op die manier de besluitvorming 
te bevorderen en het proces dat in 2005 werd begonnen af te ronden, toen de 
communautaire methode werd uitgebreid tot illegale migratie en grenscontroles;

37. verzoekt om de onverwijlde invoering van een eerlijk en doeltreffend gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel en dringt er bij de Raad op aan om obstakels die de ontwikkeling 
ervan in de weg staan weg te nemen;

38. beschouwt het sluiten van terugnameovereenkomsten als een prioriteit die deel uitmaakt 
van een bredere strategie om illegale immigratie te bestrijden; wijst op de noodzaak aan 
duidelijke, doorzichtige en eerlijke gemeenschappelijke regels inzake terugkeer; is 
bezorgd over het feit dat in de terugnameovereenkomsten die namens de EU zijn gesloten 
asielzoekers niet expliciet zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van deze 
overeenkomsten, en dat derhalve ook de terugname mogelijk is van asielzoekers wier 
verzoeken nog niet naar waarde zijn geschat, of wier verzoeken zijn verworpen of als 
ontoelaatbaar zijn beoordeeld ingevolge de toepassing van het concept "veilig derde land"; 
dringt aan op waarborgen om het beginsel van "non-refoulement" te eerbiedigen;

39. beveelt aan waar mogelijk te onderhandelen over richtsnoeren voor visumversoepelingen 
met derde landen in de context van het terugnamebeleid van de Gemeenschap op basis 
van wederkerigheid, met als doel een echt partnerschap op het vlak van migratiekwesties
te ontwikkelen; verzoekt de Raad de kostprijs van visa te drukken om de democratische 
ontwikkeling in ENB-landen te stimuleren en om te verhinderen dat, onder het motto van 
veiligheid, bijkomende barrières worden opgeworpen voor de gewone reiziger;

40. steunt de regionale beschermingsprogramma's ontwikkeld door de Commissie in nauwe 
samenwerking met het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen van de Verenigde 
Naties en de betrokken derde landen, en wijst erop dat het belangrijk is ervoor te zorgen 
dat degenen die bescherming nodig hebben zo spoedig mogelijk toegang krijgen tot deze 
programma's, onafhankelijk van het land of de regio waarin ze zich bevinden;

o
o     o

41. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad, 
de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.


