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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategii zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości
(2006/2111(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2 i 6 oraz tytuł VI Traktatu o Unii Europejskiej, a także tytuł VI 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dotyczące umacniania Unii Europejskiej 
jako przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości,  

– uwzględniając konkluzje Prezydencji oraz cele ustanowione na kolejnych posiedzeniach 
Rady Europejskiej od 1999 r. w obszarze zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, wraz z posiedzeniem Rady Europejskiej, które odbyło 
się w dniach 14-15 grudnia 2006 r., 

– uwzględniając komunikat Komisji na temat strategii zewnętrznego wymiaru przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (COM(2005)0491) oraz sprawozdanie 
Komisji z postępów w realizacji tej strategii (SEC(2006)1498),

– uwzględniając strategię Rady dotyczącą zewnętrznego wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych: wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość na świecie, przyjętą dnia 1 
grudnia 2005 r., oraz sprawozdanie Rady w sprawie realizacji tej strategii za rok 2006, 
zatwierdzone na 2768. posiedzeniu Rady ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych, które odbyło się w dniach 4-5 grudnia 2006 r.,

– uwzględniając program prac obejmujący kilka prezydencji dotyczący stosunków 
zewnętrznych w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (5003/1/7), 
przyjęty w dniu 23 stycznia 2007 r., a także dokument Rady dotyczący działań w sprawie 
poprawy współpracy w zakresie przestępczości zorganizowanej, korupcji, nielegalnej 
imigracji i zwalczania terroryzmu między Unią Europejską a Bałkanami Zachodnimi 
(9360/06), dokument dotyczący działań w sprawie zwiększenia wsparcia Unii dla 
zwalczania produkcji narkotyków w Afganistanie i przemytu z tego kraju, włączając w to 
szlaki tranzytowe (9305/06), oba przyjęte na posiedzeniu Rady ds. wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, które odbyło się w dniach 1-2 czerwca 2006 r., 
oraz dokument dotyczący działań w sprawie budowania z Rosją wspólnego obszaru 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (15534/06), przyjęty w dniu 11 listopada 
2006 r., 

– uwzględniając poprzednie debaty roczne na temat przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości i rezolucje dotyczące jej zewnętrznego wymiaru (terroryzm, CIA, 
ochrona danych, migracje, przemyt ludzi, zwalczanie narkotyków, pranie brudnych 
pieniędzy),

– uwzględniając wcześniejsze zalecenia dla Rady Europejskiej w sprawie umacniania 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (sprawozdanie Bourlanges’a z 
2004 r.),

– uwzględniając opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-211/2006),
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– uwzględniając art. 47 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że zewnętrzny wymiar przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości rozrasta się, ponieważ wewnętrzny obszar wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości stopniowo nabiera kształtów pod presją coraz bardziej współzależnego 
świata i nieodłącznie międzynarodowego charakteru takich zagrożeń, jak terroryzm, 
przestępczość zorganizowana i takich wyzwań, jak przepływy migracyjne; mając także 
na uwadze, że rozprzestrzenianie wartości leżących u podstaw przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości jest niezbędne dla zapewnienia przestrzegania rządów 
prawa, bezpieczeństwa i stabilności w samej UE;

B. mając na uwadze, że przyjmując i realizując spójną strategię zewnętrznego wymiaru 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Unia Europejska zwiększa swoją 
wiarygodność i znaczenie w świecie; mając ponadto na uwadze, że strategię Rady można 
zrealizować wyłącznie w ścisłej współpracy z krajami trzecimi, wraz z takimi 
sojusznikami, jak Stany Zjednoczone i organizacje międzynarodowe;

C. mając na uwadze, że na przeszkodzie spójności politycznej i skuteczności działań 
zewnętrznych Unii stoją obecnie: 

- złożoność wewnętrznej struktury instytucjonalnej, w której decyzje co do porozumień 
i programów zewnętrznych podejmuje się zgodnie z procedurami przewidzianymi dla 
pierwszego, drugiego i trzeciego filaru,

- niewystarczające zaangażowanie Parlamentu Europejskiego, pomimo obowiązku 
Rady i Komisji konsultowania się z Parlamentem i informowania go, 

- podział kompetencji między instytucje Unii i 27 państw członkowskich;

D. mając na uwadze, że Unia dysponuje wieloma narzędziami politycznymi, dzięki którym 
może przyczyniać się do realizacji strategii dotyczącej zewnętrznego wymiaru przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; takimi narzędziami są umowy dwustronne 
(umowy o stowarzyszeniu, umowy o partnerstwie i współpracy, umowy o stabilizacji i 
stowarzyszeniu), procesy rozszerzenia Unii i procesy poprzedzające rozszerzenie, plany 
działania europejskiej polityki sąsiedztwa, współpraca regionalna, umowy indywidualne 
(ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Chinami itd.), współpraca operacyjna, polityka 
rozwojowa i pomoc zewnętrzna;

przedkłada pod rozwagę Radzie i Komisji następującą listę zaleceń:

…Zwiększanie kontroli demokratycznej w zewnętrznym wymiarze przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości…

1. nalega na Radę Europejską, aby postąpiła zgodnie z obecnymi i poprzednimi zaleceniami 
Parlamentu dotyczącymi zewnętrznej strategii UE w zakresie przestrzeni wolności, 



PR\662096PL.doc PE 384.636v02-005/11 PR\662096PL.doc

PL

bezpieczeństwa i sprawiedliwości; przypomina, że Parlament ma do odegrania zasadniczą 
rolę we wzmacnianiu kontroli nad działaniami zewnętrznymi Unii;

2. nalega na Prezydencję Rady i na Komisję, aby

- przeprowadzały konsultacje z Parlamentem co do każdej umowy międzynarodowej 
zawieranej na podstawie art. 24 i 38 traktatu o UE, jeżeli umowa taka miałaby wpływ 
na podstawowe prawa obywateli Europy i na główne aspekty współpracy sądowej i 
policyjnej z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi,

- regularnie informowały Parlament o negocjacjach umów dotyczących przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości i upewniały się, że opinie Parlamentu 
zostały należycie rozważone, co przewiduje art. 39 i 21 traktatu o UE i art. 300 
traktatu o WE; 

3. nalega na Radę, aby uruchomiła klauzulę przejściową zawartą w art. 42 traktatu o UE, 
równocześnie z postępami procesu konstytucyjnego, co doprowadziłoby do objęcia 
ramami wspólnotowymi przepisów dotyczących współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych, a skutkiem będzie większa efektywność, przejrzystość, 
odpowiedzialność, a także kontrola demokratyczna i sądowa; w związku z tym nalega na 
Komisję, aby do października 2007 r. przedłożyła Radzie formalny wniosek w sprawie 
decyzji uruchamiającej art. 42 traktatu o UE; uważa, że wejście w życie traktatu 
konstytucyjnego może zwiększyć spójność wewnętrzną, szczególnie poprzez utworzenie 
urzędu ministra spraw zagranicznych oraz zewnętrznych służb dyplomatycznych;

…Co do głównych celów strategii Rady…

4. z zadowoleniem przyjmuje zasady ustanowione w strategii Rady, w szczególności 
potrzebę partnerstwa z krajami trzecimi w celu zmierzenia się ze wspólnymi problemami i 
osiągnięcia wspólnych celów politycznych; potrzebę koordynowania szerokiej gamy 
narzędzi, którymi dysponuje Unia Europejska, tak aby osiągnąć adekwatny i spójny 
skutek; a także potrzebę koordynowania działań państw członkowskich i Komisji w celu 
zapewnienia wzajemnego uzupełniania się i uniknięcia dublowania się działań;

5. przypomina potrzebę racjonalizacji funkcjonowania instytucji Unii i wykorzystywania 
istniejących narzędzi, a także koordynowania działań podejmowanych przez państwa 
członkowskie i działań na szczeblu unijnym, tak aby zapewnić spójną i skuteczną reakcję 
w stosunkach Unii z państwami trzecimi i aby zapobiec pokrywaniu się działań; 
podkreśla, że konieczne jest, aby wymiar zewnętrzny i wymiar wewnętrzny przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości rozwijały się w sposób zrównoważony;

6. wzywa Parlament Europejski do poprawy spójności działań zewnętrznych, angażujących 
wiele podmiotów funkcjonujących w pokrywających się obszarach polityki; w związku z 
tym wzywa do usprawnienia działań mających związek z prawami człowieka, rządami 
demokratycznymi i rządami prawa w państwach trzecich oraz w zewnętrznym wymiarze  
bezpieczeństwa, utrzymując przewodnią rolę głównej komisji właściwej do spraw 
stosunków zewnętrznych;
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7. wzywa Radę, aby nadal wyjaśniała swoje polityczne wybory w zakresie zewnętrznego 
wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz aby zapewniła 
koordynację między geograficznymi grupami roboczymi Rady i grupami zajmującymi się 
zagadnieniami sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa;

8. zauważa, że konieczne jest usprawnienie koordynacji między filarami i unikanie 
pokrywania się różnych narzędzi należących do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa oraz Wspólnoty; podkreśla, że skuteczność takiej 
koordynacji powinna podlegać stałemu nadzorowi ze strony Parlamentu Europejskiego; z 
zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte na rzecz większej spójności zintegrowanej 
współpracy cywilno-wojskowej w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, 
szczególnie w dziedzinie zarządzania kryzysowego;

9. podkreśla, że w procesie planowania operacji EPBiO oraz w misjach stabilizacyjnych po 
zakończeniu konfliktu należy uwzględniać różne środki towarzyszące lub następcze 
przewidziane przez narzędzia wspólnotowe w dziedzinie rządów prawa, nielegalnego 
handlu bronią i narkotykami, zapobiegania terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej 
oraz ich zwalczania;

10. wyraża przekonanie, że nadszedł czas na przełamanie przeszkód politycznych 
utrudniających rozwój pogłębionej współpracy transatlantyckiej w zakresie szerszego 
wymiaru wolności i bezpieczeństwa, na przykład w dziedzinie walki z nielegalnym 
handlem narkotykami, przestępczością zorganizowaną i terroryzmem, szczególnie w 
perspektywie planowanych operacji cywilnych EPBiO w Kosowie i Afganistanie;

11. wzywa do lepszej koordynacji pomiędzy Unią Europejską a organizacjami 
międzynarodowymi oraz podkreśla konieczność zintensyfikowania regionalnego dialogu i 
współpracy w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa;

12. wzywa Komisję do stałego monitorowania realizacji strategii Rady, sprawdzając, jak 
dalece wyniki odpowiadają celom i priorytetom określonym w strategii oraz do składania 
corocznego sprawozdania w tej sprawie; wzywa Komisję do regularnej oceny 
skuteczności wykorzystania funduszy w obszarach objętych strategią Rady; wzywa Radę 
do regularnego prowadzenia przeglądów postępów i priorytetów, ze względu na 
gwałtowny rozwój zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości;

…Pogodzić bezpieczeństwo z prawami człowieka…

13. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do:

- promowania demokratycznych standardów, praw człowieka, swobód politycznych i 
solidnych instytucji jako niezbędnego wymiaru stosunków pomiędzy UE a państwami 
trzecimi; podkreśla, że w kontekście ogólnego celu zewnętrznego wymiaru przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości ma to kluczowe znaczenie, 
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- utrzymania europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
jako podstawy wszelkich negocjacji i porozumień prowadzonych i zawieranych pomiędzy 
UE i jej państwami członkowskimi a państwami trzecimi,

- obejmowania dialogiem prowadzonym z państwami trzecimi w sprawie przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dowodów zgromadzonych przez 
międzynarodowe organizacje ochrony praw człowieka,

- zagwarantowania, że prawa podstawowe stanowią nieodłączną część wszystkich 
instrumentów, programów lub środków operacyjnych dotyczących zwalczania 
terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz zarządzania migracją, azylem i 
granicami,

- ujęcia „klauzuli praw człowieka” we wszystkich porozumieniach z państwami trzecimi 
oraz do oceny skuteczności wspomnianych „klauzul praw człowieka” oraz innych klauzul 
związanych z przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości,

- dołączania sprawozdania z poszanowania praw człowieka do wszystkich inicjatyw 
polityki zewnętrznej lub dokumentów związanych z przestrzenią wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, które byłoby regularnie aktualizowane, przedstawiane 
Parlamentowi i poparte specjalnym finansowaniem na rzecz ochrony praw człowieka; 
zaleca zwłaszcza Radzie, aby w każdym dokumencie dotyczącym działań zamieszczała 
ona rozdział poświęcony sytuacji w zakresie praw człowieka w danym państwie trzecim; 
uważa, że Agencja Praw Podstawowych powinna pomagać instytucjom UE w ocenie 
porozumień zawieranych przez UE pod kątem zgodności z prawami człowieka;

14. wyraża zaniepokojenie brakiem zaangażowania w kwestię spełniania praw 
podstawowych, widocznym w niektórych państwach trzecich, z którymi UE łączą bliskie 
więzy (takich jak Federacja Rosyjska) i wzywa do nasilenia dialogu z Rosją w tej sprawie;

15. zaleca ustanowienie wspólnej polityki ochrony danych obejmującej zarówno pierwszy, 
jak i trzeci filar; przypomina, że rozbieżności istniejące pomiędzy filarami oddziałują nie 
tylko na prawo obywateli do ochrony ich danych osobowych, ale też na skuteczność 
egzekwowania prawa i wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi; 

… Zapewnić obywatelom UE wysoki poziom bezpieczeństwa w obliczu terroryzmu i 
przestępczości zorganizowanej…

16. uważa, że unijna polityka przeciwdziałania terroryzmowi powinna być całkowicie zgodna 
z zasadami prawomocności, proporcjonalności, skuteczności i poszanowania praw 
człowieka; 

17. wzywa UE i państwa członkowskie do podjęcia wszelkich możliwych środków 
ograniczających współpracę z państwami trzecimi, które chronią lub finansują organizacje 
terrorystyczne; podkreśla też, że poprawa stosunków z UE jest uzależniona od 
uprzedniego całkowitego odrzucenia terroryzmu przez dane państwo; wzywa państwa, 
które jeszcze tego nie uczyniły, do podpisania lub ratyfikowania wszystkich konwencji 
ONZ w sprawie terroryzmu;
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18. zwraca uwagę na wieloaspektowy charakter reakcji, którymi dysponuje UE w działaniach 
zewnętrznych mających na celu zwalczanie terroryzmu, i podkreśla potrzebę spójnego 
wykorzystania wszystkich dostępnych środków; wzywa państwa członkowskie do 
dalszych działań zmierzających do wypracowania wspólnej dla ONZ definicji terroryzmu;

19. przypomina o konieczności poprawy współpracy z USA i Rosją w dziedzinach 
odnoszących się do zwalczania terroryzmu, rekrutacji do organizacji terrorystycznych, 
finansowania terroryzmu oraz ochrony kluczowych infrastruktur;

20. wzywa Radę do usprawnienia dialogu z innymi państwami trzecimi w celu wsparcia 
rozwoju potencjału instytucjonalnego i rozwijania umiejętności, do dalszego rozwijania i 
realizacji krajowych planów działania w celu skutecznego przeciwdziałania korupcji oraz 
do uwzględniania „klauzul przeciwdziałania terroryzmowi” we wszystkich 
porozumieniach podpisywanych z państwami trzecimi; uważa, że w omawianym obszarze 
potrzebne jest większe finansowanie oraz stosowanie nowopowstałych unijnych 
instrumentów;

21. wzywa państwa, które jeszcze tego nie uczyniły, do podpisania i/lub ratyfikowania takich 
instrumentów, jak Konwencja ONZ przeciwko korupcji, Konwencja ONZ przeciw 
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i jej trzech protokołów: przeciw 
przemytowi migrantów, handlowi ludźmi oraz nielegalnemu wytwarzaniu broni palnej i 
obrotowi nią; 

22. wzywa Radę do wymagania od państw trzecich będących partnerami UE zawarcia, jeżeli 
jeszcze tego nie uczyniły, ujednoliconych porozumień o ekstradycji, wykorzystujących 
jako model porozumienia wynegocjowane z USA i dotyczące ekstradycji oraz wzajemnej 
pomocy prawnej w sprawach karnych w przypadku ekstradycji domniemanych 
terrorystów i osób podejrzanych o popełnienie przestępstw w celu postawienia ich przed 
sądem;

23. podkreśla potrzebę ratyfikowania Konwencji Rady Europy w sprawie cyberprzestępczości 
w celu uniknięcia niewłaściwego wykorzystania danych i sieci telekomunikacyjnych do 
terrorystycznych i przestępczych celów przez systemy komputerowe wewnątrz państw 
trzecich; 

24. wzywa Komisję i Radę do stworzenia standardowych procedur monitorowania produkcji, 
przechowywania, handlu, transportu, importu i eksportu broni i materiałów wybuchowych 
w celu uniknięcia ich niewłaściwego stosowania zarówno na terytorium UE, jak i w 
państwach trzecich;

…Wzmocnienie współpracy policyjnej i w sprawach sądowych oraz zarządzanie 
granicami…

25. wzywa do skuteczniejszej współpracy policyjnej i w sprawach sądowych, obejmującej 
lepsze wspólne korzystanie z takich krajowych atutów, jak urzędnicy łącznikowi;
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podkreśla, że choć działania rozwoju zdolności instytucjonalnej i współpracy operacyjnej 
są we wspomnianych obszarach ważne, działania UE powinny być realizowane z myślą o 
wspieraniu uniwersalnych standardów praw człowieka;

26. zaleca szybkie nadanie Europolowi uprawnień do organizacji i koordynowania 
operacyjnych działań i dochodzeń, uczestniczenia we wspólnych grupach śledczych oraz 
delegowania własnych urzędników łącznikowych do regionów priorytetowych, takich jak 
Bałkany Zachodnie; 

27. zaleca wynegocjowanie przez UE – w oparciu o art. 30 traktatu o UE – standardowych 
porozumień w sprawie policyjnej współpracy z USA, państwami-stronami europejskiej 
polityki sąsiedztwa oraz innymi partnerami; domaga się, by Parlament – jako organ 
będący pełnoprawnym przedstawicielem obywateli, których dotyczy tego typu 
porozumienie – był aktywnie zaangażowany w dialog prowadzony z amerykańskim 
Kongresem podczas negocjowania kolejnego porozumienia; 

28. popiera postępy osiągnięte w ramach wymiany informacji pomiędzy UE i Rosją, ale 
podkreśla, że można uczynić więcej, zwłaszcza w zakresie przestępczości zorganizowanej 
i terroryzmu;

29. przychylnie odnosi się do porozumień w sprawie ekstradycji oraz współpracy sądowej w 
sprawach karnych zawartych pomiędzy UE i USA, które można uznać za prawdziwy 
sukces, z zadowoleniem przyjmuje też porozumienie o współpracy Eurojust–USA;

30. wzywa USA i inne państwa stosujące wizy wjazdowe wobec niektórych państw 
członkowskich UE do natychmiastowego ich zniesienia oraz do jednakowego traktowania 
wszystkich obywateli państw członkowskich UE; wyraża ubolewanie z powodu ujęcia 
dodatkowej „klauzuli wymiany informacji” (klauzuli PNR) w proponowanych zmianach 
do amerykańskiego programu Visa Waiver;

31. podkreśla fakt, że skuteczne kontrole graniczne są decydujące w zwalczaniu takich 
zagrożeń, jak terroryzm i przestępczość zorganizowana oraz radzeniu sobie z takimi 
wyzwaniami, jak nielegalna migracja;

32. zaleca, aby Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych 
Granicach Państw Członkowskich (Frontex) odgrywała rolę operacyjną w zarządzaniu 
granicami zewnętrznymi poprzez zwiększenie jej zdolności operacyjnych i zapewnienie 
wystarczających zasobów finansowych, ludzkich i technicznych, stosując się do zasady 
solidarności pomiędzy państwami członkowskimi, zgodnie z którą ciężar wynikający z 
zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej należy rozłożyć na wszystkie 
państwa członkowskie;

33. opowiada się za zwiększeniem roli Eurojustu oraz za ujednoliceniem uprawnień jego 
krajowych członków, co powinno zwiększyć zdolność tego organu do skutecznej 
koordynacji oraz otwierania dochodzeń i wszczynania postępowań;

…Wzmocnić międzynarodową solidarność w ramach polityki migracyjnej, readmisyjnej i 
azylowej...
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34. zaleca przyjęcie przez Radę całościowej polityki migracyjnej, obejmującej środki 
odpowiednie do skutecznego stawienia czoła wyzwaniom, jakie niesie zarówno legalna, 
jak i nielegalna imigracja; wzywa w tym kontekście do realizacji konkluzji przyjętych 
osiem lat temu na szczycie w Tampere i potwierdzonych następnie na szczycie w Lahti;

35. przypomina, że dobrze zarządzana imigracja – z zachowaniem solidarności i partnerstwa z 
państwami trzecimi – może przynieść niebagatelne korzyści oraz że integracja imigrantów 
powinna stanowić podstawowy element składowy przyszłej europejskiej polityki 
migracyjnej; podkreśla, że działania UE zmierzające do zwiększenia zdolności państw 
trzecich do zarządzania przepływami migracyjnymi oraz ich własnymi granicami muszą 
być prowadzone w ramach skutecznej polityki rozwojowej, uwzględniającej specyficzną 
sytuację gospodarczą i społeczną oraz odwołującej się do prawdziwych źródeł migracji w 
danych krajach;

36. wzywa Radę do wprowadzenia procedury współdecyzji oraz głosowania większością 
kwalifikowaną w obszarach legalnej migracji i integracji w celu usprawnienia procesu 
decyzyjnego i zamknięcia procesu zapoczątkowanego w 2005 r., kiedy to metodą 
wspólnotową objęto kwestie nielegalnej migracji i kontroli granicznych;

37. wzywa do bezzwłocznego ustanowienia sprawiedliwego i skutecznego europejskiego 
systemu azylowego i wzywa Radę do usunięcia wszelkich przeszkód stojących na drodze 
do jego utworzenia;

38. uznaje priorytetowy charakter zawarcia porozumień o readmisji, będący częścią szerszej 
strategii zwalczania nielegalnej imigracji; przypomina o potrzebie posiadania jasnych, 
przejrzystych i sprawiedliwych wspólnych przepisów dotyczących odsyłania migrantów i 
jest zaniepokojony tym, że porozumienia o readmisji, podpisane w imieniu UE, nie 
wyłączają jednoznacznie osób ubiegających się o azyl z zakresu porozumień i mogą tym 
samym prowadzić do readmisji osób ubiegających się o azyl, których wnioski jeszcze nie 
zostały rozpatrzone na ich korzyść, lub których wnioski zostały odrzucone lub uznane za 
niedopuszczalne zgodnie ze stosowaniem pojęcia „bezpiecznego kraju trzeciego”; wzywa 
do stosowania środków ochronnych gwarantujących poszanowanie zasady niewydalania 
(non-refoulement);

39. tam gdzie to możliwe i w oparciu o zasadę wzajemności, zaleca negocjowanie dyrektyw 
w sprawie ułatwień wizowych z państwami trzecimi w kontekście wspólnotowej polityki 
readmisji, w celu rozwijania prawdziwego partnerstwa w kwestiach dotyczących 
zarządzania migracją; wzywa Radę do obniżenia opłat wizowych w celu wsparcia 
demokratycznych przemian w krajach objętych europejskim instrumentem sąsiedztwa i 
partnerstwa oraz w celu uniknięcia tworzenia – w imię wymogów bezpieczeństwa –
kolejnych przeszkód utrudniających przemieszczanie się zwykłym i mającym do tego 
prawo podróżnym;

40. popiera regionalne programy ochrony opracowywane przez Komisję w ścisłej współpracy 
z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz z 
zainteresowanymi państwami trzecimi i przypomina o znaczeniu zagwarantowania jak 
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najszybszego dostępu do ochrony osobom jej potrzebującym, niezależnie od tego, w jakim 
państwie lub regionie osoby te się znajdują;

o
o     o

41. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszych zaleceń Radzie 
Europejskiej, Radzie oraz Komisji, jak również rządom i parlamentom państw 
członkowskich.
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