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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la strategia privind dimensiunea externă a spaţiului de libertate, securitate şi 
justiţie
(2006/2111(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 2 şi 6 şi titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) 
şi titlul IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (TCE), care se referă la 
consolidarea Uniunii Europene ca spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, 

– având în vedere Concluziile Preşedinţiei şi obiectivele referitoare la dimensiunea externă 
a spaţiului de libertate, securitate şi justiţie (SLSJ) definite de Consiliile europene care s-
au succedat începând cu 1999, printre care cel din 14-15 decembrie 2006, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei referitoare la strategia privind dimensiunea 
externă a spaţiului de libertate, securitate şi justiţie (COM (2005)0491) şi raportul 
Comisiei privind evoluţia aplicării strategiei (SEC(2006)1498),

– având în vedere Strategia Consiliului privind dimensiunea externă a justiţiei şi afacerilor 
interne, intitulată „Libertate, securitate şi justiţie în întreaga lume”, denumită în 
continuare „Strategia”, adoptată la 1 decembrie 2005 şi raportul Consiliului privind 
aplicarea strategiei în 2006, adoptat la al 2768-lea Consiliu JAI din 4-5 decembrie 2006,

– având în vedere Programul de lucru pluri-prezidenţial în domeniul JAI - relaţii externe 
(5003/1/7), adoptat la 23 ianuarie 2007, Documentul Consiliului privind acţiunile 
necesare pentru a îmbunătăţi cooperarea dintre UE şi zona Balcanilor de Vest în lupta 
împotriva crimei organizate, a imigraţiei ilegale şi a terorismului (9360/06), Documentul 
privind acţiunile necesare pentru a accentuarea rolului UE în combaterea producţiei şi 
traficului de droguri  din Afganistan, incluzând şi rutele de tranzit (9305/06), ambele 
adoptate de către Consiliul JAI în 1-2 iunie 2006 şi Documentul privind acţiunile 
necesare pentru a implementa împreună cu Rusia spaţiul de libertate, securitate şi justiţie 
(15534/06), adoptat la 11 noiembrie 2006,

– având în vedere dezbaterile sale anuale anterioare pe tema SLSJ şi rezoluţiile având ca 
obiect dimensiunea sa externă (terorismul, CIA, protecţia datelor, migraţia, traficul, lupta 
împotriva drogurilor, spălarea de bani),

– având în vedere recomandările sale anterioare, adresate Consiliului European, privind 
consolidarea SLSJ (Raportul Bourlanges 2004)1,

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri externe (A6-211/2006),

– având în vedere articolul 47 din Regulamentul său de procedură,

- având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi avizul 
Comisiei pentru afaceri externe (A6-0000/2007),

A. întrucât dimensiunea externă a SLSJ câştigă în importanţă, spaţiul interior de libertate, 
  

1 JO C 166, 07.07.2005, p. 24
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securitate şi justiţie căpătând progresiv contur ca urmare a presiunii exercitate de o lume 
din ce în ce mai interconectată şi a caracterului internaţional intrinsec al ameninţărilor ca 
terorismul, crima organizată şi al problemelor de tipul fluxurilor migratorii; întrucât 
proiectarea în exterior a valorilor care stau la baza SLSJ este esenţială pentru menţinerea 
respectului statului de drept, a securităţii şi a stabilităţii în interiorul UE;

B. întrucât prin adoptarea şi aplicarea unei strategii coerente în ceea ce priveşte dimensiunea 
externă a SLSJ, UE îşi măreşte credibilitatea şi influenţa în lume; întrucât Strategia se 
poate concretiza doar în strânsă cooperare cu ţările terţe, inclusiv cu aliaţi precum SUA şi 
organizaţiile internaţionale; 

C. întrucât în calea coerenţei politice şi a eficienţei acţiunii externe a UE se ridică în fapt o 
serie de obstacole: 

- complexitatea cadrului instituţional intern, în care acordurile şi programele 
externe se decid conform unor proceduri aparţinând primului, celui de-al doilea 
sau de-al treilea pilon,

- implicarea insuficientă a Parlamentului European, în ciuda obligaţiei Consiliului 
şi Comisiei de a-l consulta şi informa, 

- divizarea puterii între instituţiile UE şi cele 27 de state membre;

D. întrucât UE dispune de o serie de instrumente politice pentru a pune în practică Strategia 
privind dimensiunea externă a SLSJ, cum ar fi acordurile bilaterale (acordurile de 
asociere, de parteneriat şi de cooperare şi cele de stabilizare şi asociere), procesele de 
extindere şi preaderare, planurile de acţiune în materie de politică de vecinătate, 
cooperarea regională, acordurile bilaterale (cu SUA, Japonia, China etc.), cooperarea 
operaţională, politica de dezvoltare şi ajutoarele externe;

Prezintă Consiliului şi Comisiei următoarele recomandări, spre examinare

Îmbunătăţirea responsabilităţii democratice în privinţa dimensiunii externe a SLSJ

1. cere insistent Consiliului European să urmeze recomandările prezente şi viitoare ale 
Parlamentului, referitoare la strategia externă a UE privind SLSJ; reaminteşte faptul că 
Parlamentul are un rol esenţial în consolidarea credibilităţii acţiunii externe a UE;

2. cere insistent Preşedinţiei Consiliului şi Comisiei:

- să consulte Parlamentul cu privire la toate acordurile internaţionale avându-şi temeiul 
în articolele 24 şi 38 din TUE în cazurile în care aceste acorduri pot afecta drepturile 
fundamentale ale cetăţenilor europeni şi principalele aspecte ale cooperării judiciare şi 
poliţieneşti cu ţările terţe sau cu organizaţiile internaţionale,

- să informeze periodic Parlamentul cu privire la negocierile acordurilor în care este 
implicat SLSJ şi să se asigure că punctul de vedere al Parlamentului este luat în 
considerare în mod corespunzător, în conformitate cu articolele 39 şi 21 din TUE şi cu 
articolul 300 din TCE; 

3. recomandă Consiliului să activeze „clauza pasarelă” prevăzută la articolul 42 TUE şi să 
continue, în acelaşi timp, procesul constituţional, care ar transfera dispoziţiile referitoare 
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la cooperarea judiciară şi poliţienească în materie penală în cadrul Comunităţii, ceea ce ar 
determina o creştere a eficienţei, transparenţei şi responsabilităţii şi ar ameliora controlul 
democratic şi jurisdicţional; recomandă, în acest sens, Comisiei să prezinte Consiliului, 
înainte de octombrie 2007, o propunere oficială de decizie de activare a articolului 42 
TUE; consideră că intrarea în vigoare a Tratatului Constituţional ar putea îmbunătăţi 
coerenţa internă, în special datorită creării funcţiei de Ministru al Afacerilor Externe şi a 
unui serviciu diplomatic extern;

Referitor la principalele obiective ale strategiei

4. salută principiile stabilite în cadrul Strategiei, în special cu privire la necesitatea unui 
parteneriat cu ţările terţe pentru a face faţă problemelor comune şi pentru a îndeplini 
obiectivele politice comune, la necesitatea de a coordona gama largă de instrumente de 
care dispune UE, pentru a avea o reacţie realistă şi coerentă şi la necesitatea de a coordona 
acţiunea statelor membre şi cea a Comisiei, pentru a asigura complementaritatea şi e evita 
suprapunerea;

5. reaminteşte necesitate de a raţionaliza funcţionarea instituţiilor UE şi utilizarea 
instrumentelor existente, precum şi necesitatea de a coordona acţiunile statelor membre cu 
cele de la nivel european, pentru ca reacţia UE în relaţiile cu ţările terţe să fie coerentă şi 
eficientă şi pentru a evita suprapunerea; subliniază necesitatea unei dezvoltări echilibrate a 
dimensiunii externe şi a celei interne a SLSJ;

6. solicită îmbunătăţirea coerenţei activităţilor Parlamentului European în materie de relaţii 
externe, care implică o largă panoplie de actori, din domenii politice care se intersectează. 
solicită, de aceea, raţionalizarea activităţilor legate de drepturile omului, de guvernarea 
democratică şi de statul de drept în ţările terţe şi în cadrul dimensiunii externe a securităţii, 
menţinând rolul cheie al principalelor comisii competente în domeniul relaţiilor externe;

7. solicită Consiliului să îşi clarifice politicile în privinţa dimensiunii externe a SLSJ şi să 
asigure coordonarea între grupurile sale de lucru împărţite în funcţie de zonele geografice 
şi cele care se ocupă de chestiunile de justiţie, libertate şi securitate;

8. constată că este esenţial să se îmbunătăţească coordonarea între piloni şi să se evite 
suprapunerea dintre diversele instrumente din cadrul SLSJ, PESA şi PESC şi cele ale 
Comunităţii; subliniază faptul că Parlamentul trebuie să verifice în permanenţă eficienţa 
acestei coordonări; salută progresele făcute în materie de îmbunătăţire a coerenţei în 
domeniul cooperării integrate civile şi militare din cadrul PESA, mai ales în privinţa 
gestionării crizelor;

9. subliniază faptul că planificarea operaţiunilor PESA şi a misiunilor de stabilizare post-
conflictuală ar trebui să ia în considerare diferitele măsuri complementare şi măsuri de 
continuare oferite de instrumentele comunitare în domenii legate de statul de drept, de 
traficul de arme şi droguri, de prevenirea şi lupta împotriva terorismului şi a crimei 
organizate; 

10. consideră că a venit timpul depăşirii obstacolelor politice din calea cooperării 
transatlantice în cadrul unei viziuni mai largi asupra libertăţii şi securităţii, de exemplu în 
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domeniile luptei împotriva traficului de droguri, a crimei organizate şi a terorismului, cu 
precădere în perspectiva viitoarelor operaţiuni civile PESA în Kosovo şi Afganistan;

11. solicită îmbunătăţirea cooperării dintre UE şi organizaţiile internaţionale şi subliniază 
necesitatea consolidării dialogului şi cooperării regionale în domeniul justiţiei, libertăţii şi 
securităţii;

12. cere Comisiei să monitorizeze continuu aplicarea rezultatelor strategiei în raport cu 
obiectivele şi priorităţile acesteia şi să-şi prezinte anual concluziile într-un raport; solicită 
Comisiei să evalueze regulat eficienţa utilizării fondurilor în domeniile vizate de Strategie; 
solicită Consiliului să reconsidere în mod regulat desfăşurarea şi priorităţile, întrucât 
dimensiunea externă a SLSJ evoluează rapid;

Referitor la echilibrul între securitate şi drepturile omului

13. recomandă insistent Consiliului, Comisiei şi statelor membre:

- să promoveze standardele democratice, drepturile omului, libertăţile politice şi soliditatea 
instituţiilor ca aspect esenţial al relaţiilor dintre UE şi statele terţe; atrage atenţia asupra 
faptului că realizarea acestui lucru este de o importanţă capitală pentru obiectivele 
generale legate de dimensiunea externă a SLSJ, 

- să menţină Convenţia Europeană pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului ca bază a tuturor negocierilor şi acordurilor UE şi statelor sale membre cu 
ţările terţe,

- să aducă în discuţie, în cadrul dialogurilor cu ţările terţe pe tema SLSJ, dovezile colectate 
de organizaţiile internaţionale de apărare a drepturilor omului,

- să integreze aspectul drepturilor fundamentale în toate instrumentele, programele şi 
măsurile operative legate de lupta împotriva terorismului şi crimei organizate, de migraţie, 
azil şi gestionarea frontierelor,

- să includă o clauză privind drepturile omului în toate acordurile cu ţările terţe şi să 
evalueze eficacitatea acestui tip de clauză, precum şi a altor clauze legate de SLSJ,

- să includă un raport privind respectarea drepturilor omului în toate documentele şi 
iniţiativele legate de SLSJ, care să fie actualizate şi prezentate periodic Parlamentului şi 
pentru care să se prevadă finanţările specifice pentru protecţia drepturilor omului; 
recomandă Consiliului, în special, să includă în toate documentele privind acţiunile 
necesare în privinţa unei ţări terţe o secţiune privind situaţia drepturilor omului în ţara 
respectivă; consideră că Agenţia pentru Drepturile Fundamentale ar trebui să ajute 
instituţiile UE în materie de evaluare a respectării drepturilor omului în acordurile UE;

14. îşi exprimă îngrijorarea faţă de lipsa de angajare a anumitor ţări terţe în domeniul 
drepturilor omului, ţări cu care UE întreţine relaţii strânse - cum ar fi Federaţia Rusă - şi cere 
intensificarea dialogului cu Rusia pe această temă;
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15. recomandă unificarea politicii de protecţie a datelor în primul şi al treilea pilon; 
reaminteşte că diferenţele la nivelul acestor politici între cei doi piloni afectează nu numai 
dreptul cetăţenilor la protecţia datelor lor personale, ci şi eficienţa aplicării legii şi 
încrederea reciprocă dintre statele membre; 

Referitor la asigurarea unui grad ridicat securităţii cetăţenilor UE împotriva terorismului 
şi a crimei organizate

16. consideră că politica UE în domeniul luptei împotriva terorismului ar trebui să respecte 
absolut principiile legitimităţii, proporţionalităţii, eficienţei şi respectării drepturilor 
omului; 

17. solicită UE şi statelor membre să ia toate măsurile pentru a limita colaborarea cu acele ţări 
terţe care protejează şi/sau finanţează organizaţii teroriste; subliniază faptul că un stat 
trebuie să renunţe total la terorism pentru a putea întreţine relaţii mai bune cu UE; 
îndeamnă statele care nu au făcut încă acest lucru să semneze şi/sau să ratifice toate 
convenţiile ONU privind terorismul;

18. subliniază diversitatea posibilităţilor de intervenţie din partea UE în materie de acţiune 
externă pentru a combate terorismul şi subliniază necesitatea utilizării coerente a tuturor 
mijloacelor existente; cere statelor membre să-şi continue eforturile de a ajunge la o 
definiţie comună a ONU privind terorismului;

19. reaminteşte că se impune o consolidare a cooperării cu SUA şi Rusia în domenii legate de 
lupta împotriva terorismului şi a recrutării de terorişti, precum şi de finanţarea şi 
protejarea infrastructurilor critice;

20. solicită Consiliului să intensifice dialogul cu ţările terţe, să susţină dezvoltarea şi 
consolidarea instituţiilor, să continue dezvoltarea şi aplicarea planurilor naţionale de 
acţiune în vederea combaterii efective a corupţiei şi să includă o clauză antiterorism în 
toate acordurile semnate cu ţările terţe; consideră că, în acest domeniu, creşterea finanţării 
şi noile instrumente create de UE sunt necesare;

21. îndeamnă statele care nu au făcut încă acest lucru să semneze şi/să ratifice instrumente 
precum Convenţia ONU împotriva corupţiei, Convenţia ONU împotriva crimei organizate 
la nivel transnaţional şi cele trei Protocoale împotriva migraţiei clandestine, a traficului de 
persoane şi a fabricării ilicite şi traficului de arme de foc; 

22. solicită Consiliului să impună ţărilor terţe partenere ale UE să încheie, dacă nu au făcut-o 
deja, acorduri standard de extrădare, folosind ca model pe cele încheiate cu SUA privind 
extrădarea şi asistenţa juridică reciprocă în materie penală pentru extrădarea persoanelor 
suspectate de terorism  sau crimă în vederea trimiterii lor în judecată;

23. subliniază necesitatea de a ratifica Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea 
cibernetică, pentru a împiedica deturnarea reţelelor de date şi de telecomunicaţii în scopuri 
teroriste şi criminale, efectuată cu ajutorul sistemelor informatice din statele terţe 
partenere; 
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24. cere Comisiei şi Consiliului să creeze proceduri standardizate de monitorizare a fabricării, 
depozitării, comercializării, transportului, importului şi exportului de arme şi explozive, 
pentru a împiedica folosirea lor necorespunzătoare pe teritoriul UE şi al statelor terţe 
partenere;

Referitor la consolidarea cooperării poliţieneşti şi judiciare şi la gestionarea frontierelor

25. face apel pentru o cooperare poliţienească şi judiciară mai eficientă, care presupune o mai 
bună utilizare în comun a disponibilităţilor naţionale, cum ar fi ofiţerii de legătură; 
subliniază că, deşi dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi a cooperării operaţionale sunt 
importante în aceste domenii, activităţile UE trebuie desfăşurate în respectul faţă de 
normele universale legate de drepturile omului;

26. recomandă să i se confere în viitorul apropiat Europol atribuţiile de a organiza şi a 
coordona acţiuni operaţionale şi anchete, de a integra echipele comune de anchetă şi de a 
trimite proprii ofiţeri de legătură în regiunile prioritare, cum ar fi Balcanii de Vest; 

27. recomandă UE să negocieze, în temeiul articolului 30 TUE, acorduri standard de 
cooperare poliţienească cu SUA, cu ţările vizate de politica europeană de vecinătate şi cu 
alţi parteneri; cere ca Parlamentul, în calitate de reprezentant legitim, ales democratic, al 
cetăţenilor vizaţi de un astfel de acord, să se implice activ în dialogul cu Congresul 
american în cadrul negocierilor viitorului acord; 

28. susţine progresul schimbului de informaţii dintre UE şi Rusia, dar reaminteşte că încă este 
loc pentru îmbunătăţiri, mai ales în domeniul crimei organizate şi terorismului;

29. salută acordurile privind extrădarea şi cooperarea judiciară în materie penală dintre UE şi 
SUA, care pot fi considerate un adevărat succes; salută, de asemenea, acordul de 
cooperare dintre Eurojust şi SUA;

30. solicită SUA şi tuturor celorlalte ţări care cer viză de intrare pentru anumite cetăţenii 
anumitor state membre UE să elimine cât de curând acest regim de vize şi să trateze în 
mod egal cetăţenii din toate statele membre UE; regretă includerea unei clauze adiţionale 
privind schimbul de informaţii (o clauză privind PNR) în modificările propuse pentru 
programul american de scutire de vize;

31. insistă asupra faptului că un control eficient al frontierelor este esenţial pentru 
contracararea ameninţărilor precum terorismul şi crima organizată şi pentru a face faţă 
provocărilor precum migraţia ilegală;

32. recomandă acordarea unui rol operaţional Frontex-ului în gestionarea frontierelor externe, 
mărindu-i capacităţile operaţionale şi acordându-i fonduri şi resurse umane şi tehnice 
suficiente, în conformitate cu principiul solidarităţii între statele membre, care trebuie să-
şi asume împreună sarcina gestionării frontierelor externe ale Uniunii;
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33. este în favoarea unui rol mai important al Eurojust şi a armonizării puterii deţinute de 
statele sale membre, acesta trebuind să-şi consolideze capacitatea de a coordona eficient şi 
de a iniţia anchete şi urmăriri;

Referitor la consolidarea solidarităţii internaţionale în cadrul politicilor privind migraţiile, 
readmisia şi azilul

34. recomandă Consiliului să adopte o politică europeană de ansamblu privind migraţiile 
incluzând măsuri care să permită o reacţie eficientă în faţa provocărilor migraţiei, legale şi 
ilegale; în acest context, solicită punerea în practică a concluziilor adoptate cu opt ani în 
urmă, la întâlnirea la nivel înalt de la Tampere şi confirmate de Consiliul de la Lahti;

35. reaminteşte că imigraţia poate aduce beneficii considerabile dacă este gestionată 
corespunzător, în spiritul solidarităţii şi parteneriatului cu ţările terţe, şi că integrarea 
imigranţilor ar trebui să constituie un element de bază al viitoarei politici europene în 
materie de migraţie; subliniază faptul că activităţile UE menite să crească capacitatea 
ţărilor terţe de a gestiona fluxurile migratorii şi frontierele trebuie realizate în cadrul unei 
politici eficiente de dezvoltare, ţinând seama de situaţiile economice şi sociale specifice şi 
combătând cauzele reale ale migraţiei din ţările în cauză;

36. solicită Consiliului să introducă procedura de codecizie şi votul cu majoritate calificată în 
domeniile migraţiei legale şi integrării, pentru a îmbunătăţi procesul decizional şi a 
desăvârşi procesul început în 2005, când metoda comunitară a fost extinsă şi la domeniile 
migraţiei ilegale şi controalelor la frontieră;

37. solicită instituirea - fără întârzieri nejustificate - a unui sistem european comun şi eficient 
de acordare a azilului; cere Consiliului să îndepărteze toate obstacolele din calea instituirii 
acestui sistem: 

38. consideră că încheierea unor acorduri de readmisie reprezintă o prioritate, ea făcând parte 
din strategia mai largă referitoare la combaterea imigraţiei ilegale; atrage atenţia asupra 
necesităţii unor norme comune clare, transparente şi echitabile privind repatrierea; îşi 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că acordurile de readmisie, semnate în numele 
UE, nu exclud în mod explicit solicitanţii de azil din domeniul de aplicare ale acordurilor 
şi pot, de aceea, determina readmisia solicitanţilor de azil al căror caz nu a fost tratat în 
funcţie de merit, sau care au fost respinşi sau declaraţi inadmisibili pe baza principiului de 
„ţară terţă sigură”; solicită garanţii pentru asigurarea respectării principiului de non-
refoulement;

39. recomandă stabilirea unor directive de negociere a facilitării vizelor cu ţările terţe în 
contextul politicii comunitare de readmisie, atunci când este posibil şi pe bază de 
reciprocitate, în vederea dezvoltării unui real parteneriat în chestiunile legate de 
gestionerea migraţiei; solicită Consiliului să reducă preţul vizelor, pentru a încuraja
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evoluţia democraţiei în ţările vizate de politica europeană de vecinătate şi pentru a evita 
crearea, în numele securităţii, a unor obstacole suplimentare pentru persoanele obişnuite 
care călătoresc în mod legitim.

40. susţine programele de protecţie regională create de Comisie, în strânsă cooperare cu 
Înaltul Comisar ONU pentru refugiaţi şi cu ţările terţe implicate şi reaminteşte că este 
important să se garanteze celor care au nevoie de protecţie că au acces la ea în timp cât 
mai scurt, indiferent de ţara sau regiunea unde se află;

o
o     o

41. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului 
European, Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre;


	662096ro.doc

