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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Stratégii o vonkajšom rozmere priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
(2006/2111(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 2, 6 a hlavu VI Zmluvy o Európskej únii a hlavu IV Zmluvy o 
založení Európskeho spoločenstva (Zmluva o ES), ktoré sa zaoberajú posilnením 
Európskej únie ako priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, 

– so zreteľom na závery predsedníctva a ciele, ktoré stanovili jednotlivé Európske rady od 
roku 1999 v oblasti vonkajšieho rozmeru priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
vrátane zasadnutia, ktoré sa konalo 14. – 15. decembra 2006, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Stratégia o vonkajšom rozmere priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti (KOM(2005)0491) a na správu Komisie o pokroku v oblasti 
realizácie tejto stratégie (SEK(2006)1498),

– so zreteľom na Stratégiu pre vonkajšie vzťahy v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí: 
globálna sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť, ktorú Rada prijala 1. decembra 2005, 
ďalej len „stratégia“, a na správu Rady o realizácii tejto stratégie za rok 2006, ktorú 
schválila 2 768. Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci 4. – 5. decembra 2006,

– so zreteľom na pracovný program viacnásobného predsedníctva JHA vonkajšie vzťahy 
(5003/1/7) prijatý 23. januára 2007, na akčný dokument Rady o konkrétnych krokoch na 
zlepšenie spolupráce medzi EÚ a západným Balkánom v oblasti organizovanej trestnej 
činnosti, korupcie, nezákonného prisťahovalectva a boja proti terorizmu (9360/06), akčný 
dokument o zvyšovaní podpory EÚ v oblasti boja proti výrobe a nezákonnému 
obchodovaniu s drogami v Afganistane vrátane tranzitných ciest (9305/06), obidva prijala 
Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci 1. – 2. júna 2006, a na akčný dokument o 
uskutočňovaní spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Rusku
(15534/06) prijatý 11. novembra 2006,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce výročné diskusie týkajúce sa priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti a uznesení zameraných na jeho vonkajší rozmer (terorizmus, 
CIA, ochrana údajov, migrácia, nezákonné obchodovanie, boj proti drogám, pranie 
peňazí),

– so zreteľom na svoje predchádzajúce odporúčania Európskej rade v oblasti posilnenia 
priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (správa pána Bourlanga, 2004)1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A6-211/2006),

– so zreteľom na článok 47 rokovacieho poriadku,

  
1 Ú. v. EÚ C 166, 7.7.2005, s. 24.
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– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, a 
stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A6-0000/2007),

A. keďže vonkajší rozmer priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti rastie a zároveň sa 
postupne vytvára vnútorný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pod tlakom 
čoraz viac prepojeného sveta a s tým spojeného medzinárodného charakteru hrozieb ako 
terorizmus, organizovaný zločin a výziev ako migračné toky; a keďže je nevyhnutný 
vonkajší prejav hodnôt podporujúcich priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti s 
cieľom zaistiť dodržiavanie právneho štátu, bezpečnosti a stability v rámci EÚ,

B. keďže prijatím a realizáciou koherentnej stratégie pre vonkajší rozmer priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti zvyšuje EÚ svoju dôveryhodnosť a svoj vplyv vo svete, a 
keďže stratégiu je možné uskutočniť v úzkej spolupráci s tretími krajinami vrátane 
spojencov ako USA a medzinárodné organizácie, 

C. keďže politickú súvislosť a účinnosť vonkajších akcií EÚ v skutočnosti brzdí: 
– zložitosť vnútorného inštitucionálneho rámca, v ktorom sa o vonkajších 

dohodách a programoch rozhoduje v postupoch prvého, druhého a tretieho 
piliera,

– nedostatočná účasť Európskeho parlamentu napriek súčasným záväzkom Rady a 
Komisie konzultovať a informovať Parlament, 

– rozdelenie právomocí medzi inštitúcie EÚ a 27 členských štátov.

D. keďže EÚ má k dispozícii mnoho politických nástrojov na podporu realizácie Stratégie o 
vonkajšom rozmere priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako napríklad 
bilaterálne dohody (asociačné dohody, dohody o partnerstve a spolupráci, stabilizačné a 
asociačné dohody), rozširovanie EÚ a prístupový proces, akčné plány európskej 
susedskej politiky, regionálnu spoluprácu, jednotlivé dohody (so Spojenými štátmi, 
Japonskom, Čínou atď.), operačnú spoluprácu, rozvojovú politiku a vonkajšiu pomoc,

predkladá nasledujúci zoznam odporúčaní Rade a Komisii na zváženie

...Zvýšenie demokratickej zodpovednosti v oblasti vonkajšieho rozmeru priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti...

1. nalieha na Európsku radu, aby plnila súčasné a budúce odporúčania Parlamentu týkajúce 
sa vonkajšej stratégie EÚ v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti; 
opätovne pripomína, že Parlament musí hrať zásadnú úlohu pri posilňovaní zodpovednosti 
vonkajších akcií EÚ;

2. nalieha na predsedníctvo Rady a na Komisiu, aby:

– konzultovali Parlament vzhľadom na každú medzinárodnú dohodu uzavretú podľa 
článku 24 a 38 Zmluvy o EÚ, ak tieto dohody ovplyvnia základné práva európskych 
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občanov a hlavné aspekty justičnej a policajnej spolupráce s tretími krajinami alebo 
medzinárodnými organizáciami,

– pravidelne informovali Parlament o rokovaniach o dohodách týkajúcich sa priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a zaistili, že názory Parlamentu budú riadne 
zohľadnené, ako sa uvádza v článkoch 39 a 21 Zmluvy o EÚ a v článku 300 Zmluvy o 
ES; 

3. nalieha na Radu, aby aktivovala doložku passerelle v článku 42 Zmluvy o EÚ, zároveň s 
napredujúcim ústavným postupom, ktorý prinesie ustanovenia týkajúce sa policajnej a 
justičnej spolupráce v oblasti trestných činov v rámci Spoločenstva, a na tomto základe sa 
zvýši účinnosť, transparentnosť, zodpovednosť, ako aj demokratické a súdne riadenie; 
nalieha preto na Komisiu, aby do októbra 2007 predložila Rade formálny návrh 
rozhodnutia na aktiváciu článku 42 Zmluvy o EÚ; domnieva sa, že je možné zlepšiť 
vnútornú súdržnosť prostredníctvom nadobudnutia účinnosti Ústavnej zmluvy, 
predovšetkým vytvorením úradu ministra zahraničných vecí a vonkajšej diplomatickej 
služby;

...Pokiaľ ide o hlavné ciele stratégie...

4. víta zásady stanovené v stratégii, predovšetkým nevyhnutnosť partnerstva s tretími 
krajinami pri riešení všeobecných problémov a plnení spoločných cieľov politiky, 
nevyhnutnosť koordinovať široký rozsah nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii na získanie 
primeranej a konzistentnej reakcie, a nevyhnutnosť koordinovať činnosti členských štátov 
a Komisie s cieľom zaistiť doplnkovosť a zabrániť duplicite;

5. opätovne pripomína potrebu racionalizovať prácu inštitúcií EÚ a využitie súčasných 
nástrojov, a koordinovať činnosti členských štátov a činnosti na úrovni EÚ s cieľom 
zaistiť konzistentnú a účinnú reakciu vo vzťahoch EÚ s tretími krajinami, a zabrániť 
duplicite; zdôrazňuje nevyhnutnosť vyváženého rozvoja vnútorného a vonkajšieho 
rozmeru priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

6. vyzýva Európsky parlament, aby zlepšil zosúladenie svojich činností v oblasti vonkajších 
vzťahov, ktoré zahŕňajú aj široký rozsah účastníkov činných v prekrývajúcich sa 
oblastiach politiky; požaduje preto uprednostniť činnosti týkajúce sa ľudských práv, 
demokratickej správy a právneho štátu v tretích krajinách a vo vonkajšom rozmere 
bezpečnosti prostredníctvom udržania vedúcej úlohy hlavného výboru zodpovedného za 
oblasť vonkajších vzťahov;

7. vyzýva Radu, aby ďalej ujasnila svoje politiky týkajúce sa vonkajšieho rozmeru priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a zaistila koordináciu medzi geografickými 
pracovnými skupinami Rady zaoberajúcimi sa otázkami spravodlivosti, slobody a 
bezpečnosti;
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8. poznamenáva, že je dôležité zlepšiť krížovú spoluprácu medzi rôznymi nástrojmi 
priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, európskej bezpečnostnej a obrannej 
politiky, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a Spoločenstvom a zabrániť ich 
duplicite; zdôrazňuje, že účinnosť uvedenej koordinácie by mala podliehať neustálej 
kontrole zo strany Európskeho parlamentu; víta opatrenia na zlepšenie zosúladenia v 
oblasti integrovanej civilno-vojenskej spolupráce európskej bezpečnostnej a obrannej 
politiky, predovšetkým v oblasti krízového riadenia;

9. zdôrazňuje, že plánovací postup operácií európskej bezpečnostnej a obrannej politiky a 
stabilizačných povojnových misií by mal brať do úvahy rôzne súčasné alebo nasledujúce 
opatrenia, ktoré poskytujú nástroje Spoločenstva v oblastiach týkajúcich sa právneho 
štátu, zbraní, nezákonného obchodovania s drogami, prevencie a boja proti terorizmu a 
organizovanému zločinu;

10. domnieva sa, že nastal čas prekonať politické prekážky hlbšej transatlantickej spolupráce 
v širšom rozmere slobody a bezpečnosti, napríklad v oblastiach boja proti nezákonnému 
obchodovaniu s drogami, organizovanému zločinu a terorizmu, predovšetkým vzhľadom 
na budúce civilné operácie európskej bezpečnostnej a obrannej politiky v Kosove a 
Afganistane;

11. požaduje lepšiu spoluprácu medzi EÚ a medzinárodnými organizáciami, a zdôrazňuje 
nevyhnutnosť rozšíreného regionálneho dialógu a spolupráce v oblasti spravodlivosti, 
slobody a bezpečnosti;

12. vyzýva Komisiu, aby nepretržite monitorovala výsledky pri dosahovaní cieľov a priorít 
stanovených v stratégii a každý rok o nich informovala; vyzýva Komisiu, aby pravidelne 
hodnotila účinnosť financovania v oblastiach zahrnutých v stratégii; vyzýva Radu, aby 
pravidelne prehodnotila pokrok a priority, pretože vonkajší rozmer priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti rýchlo rastie;

...Vyváženosť bezpečnosti a ľudských práv...

13. nalieha na Radu, Komisiu a členské štáty, aby:

− povýšili demokratické normy, ľudské práva, politické slobody a pevné inštitúcie na 
podstatný rozmer vzťahov medzi EÚ a tretími krajinami; zdôrazňuje, že to je stredobodom 
všetkých cieľov v oblasti vonkajšieho rozmeru priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti, 

− základom všetkých rokovaní a dohôd EÚ a jej členských štátov s tretími krajinami bol 
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

− do dialógu s tretími krajinami o priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti začlenili 
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dôkazy získané od medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa ľudskými právami,

− zaistili, že základné práva budú neoddeliteľnou súčasťou každého nástroja, programu 
alebo operačného opatrenia týkajúceho sa boja proti terorizmu, organizovanému zločinu, 
migrácie, azylu a riadenia hraníc,

− začlenili „doložku o ľudských právach“ do všetkých dohôd s tretími krajinami a hodnotili 
účinnosť týchto „doložiek o ľudských právach“ a iných doložiek priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti,

− zahrnuli správu o dodržiavaní ľudských práv do všetkých iniciatív vonkajšej politiky a 
dokumentov v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorá sa bude 
pravidelne obnovovať a predkladať Parlamentu, a bude podporovaná z osobitných fondov 
určených na ochranu ľudských práv; odporúča predovšetkým, aby Rada do každého 
akčného dokumentu zaradila časť o situácii v oblasti ľudských práv v daných tretích 
krajinách; domnieva sa, že Agentúra pre základné práva má pomôcť inštitúciám EÚ pri 
hodnotení súladu dohôd EÚ s ľudskými právami;

14. vyjadruje svoje znepokojenie nad chýbajúcim záväzkom v oblasti ľudských práv tretích 
krajín, s ktorými je EÚ úzko spojená, ako napríklad Ruská federácia, a žiada intenzívnejší 
dialóg s Ruskom v tejto oblasti;

15. odporúča jedinú politiku ochrany údajov, ktorá zahrnie prvý a tretí pilier; opätovne 
pripomína, že rozpory medzi nimi ovplyvňujú nielen práva občanov na ochranu ich 
osobných údajov, ale aj účinnosť uplatňovania práva a vzájomnú dôveru medzi členskými 
štátmi; 

...Poskytovanie vysokej úrovne bezpečnosti občanov proti terorizmu a organizovanému 
zločinu...

16. domnieva sa, že európska politika boja proti terorizmu má byť plne v súlade so zásadami 
zákonnosti, proporcionality, účinnosti a dodržiavania ľudských práv; 

17. vyzýva EÚ a členské štáty, aby prijali prípadné opatrenia na obmedzenie spolupráce s 
tretími krajinami, ktoré chránia alebo finančne podporujú teroristické organizácie; a 
zdôrazňuje, že štát musí plne odmietnuť terorizmus skôr, ako bude využívať lepšie vzťahy 
s EÚ; nalieha na štáty, ktoré ešte nepodpísali alebo neratifikovali všetky dohovory OSN 
týkajúce sa terorizmu, aby tak urobili;

18. zdôrazňuje mnohostranný charakter reakcií dostupných EÚ v oblasti vonkajších akcií v 
boji proti terorizmu a zdôrazňuje potrebu súvislého využívania všetkých dostupných 
prostriedkov; vyzýva členské štáty, aby podporovali činnosti smerujúce k spoločnej 
definícii terorizmu OSN;
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19. opätovne pripomína nevyhnutnosť zlepšiť spoluprácu s USA a Ruskom v oblastiach 
týkajúcich sa boja proti terorizmu, náboru teroristov a financovania, a ochrany dôležitej 
infraštruktúry;

20. vyzýva Radu, aby zlepšila dialóg s ostatnými tretími krajinami, podporovala rozvoj 
budovania inštitúcií a kapacít, naďalej účinne rozvíjala a realizovala národné akčné plány 
na boj proti korupcii a vložila „doložky o boji proti terorizmu“ do všetkých dohôd 
uzavretých s tretími krajinami; domnieva sa, že v tejto oblasti je nevyhnutné lepšie 
financovanie a využívanie novovytvorených nástrojov EÚ;

21. nalieha na tie štáty, ktoré ešte nepodpísali alebo neratifikovali nástroje ako Dohovor OSN 
proti korupcii, Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho tri 
protokoly proti nelegálnemu prevádzaniu migrantov, nezákonnému obchodovaniu 
s ľuďmi a nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, aby tak urobili; 

22. vyzýva Radu, aby žiadala od partnerských tretích krajín EÚ, ktoré ešte neuzavreli 
jednotné dohody o vydávaní využívajúce ako vzor dohody s USA o vydávaní a vzájomnej 
právnej pomoci v trestných veciach na vydávanie údajných teroristov a osôb podozrivých 
z trestných činov a ich postavenie pred súd, aby tak urobili;

23. zdôrazňuje nevyhnutnosť ratifikovať Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite s 
cieľom zabrániť zneužitiu údajov a telekomunikačných sietí na teroristické a trestné účely 
z počítačových systémov v tretích krajinách; 

24. vyzýva Komisiu a Radu, aby vytvorili štandardné postupy monitorovania výroby, 
skladovania, obchodovania, dopravy, dovozu a vývozu zbraní, výbušnín a výzbroje s 
cieľom zabrániť ich zneužitiu v rámci EÚ, ako aj v tretích krajinách;

...Posilnenie policajnej a justičnej spolupráce a riadenie hraníc...

25. žiada účinnejšiu policajnú a justičnú spoluprácu vrátane lepšieho spoločného využitia 
národných síl, ako napríklad styčných dôstojníkov; zdôrazňuje, že kým v týchto oblastiach 
je dôležitý rozvoj inštitucionálnych kapacít a operačnej spolupráce, realizácia činnosti EÚ 
má podporovať medzinárodné normy týkajúce sa ľudských práv;

26. odporúča, aby bola v právomoci Europolu organizácia a koordinovanie operačných 
činností a vyšetrovanie, účasť na spoločných vyšetrovacích tímoch a rozmiestnenie 
svojich styčných dôstojníkov v prioritných oblastiach, ako napríklad v krajinách 
západného Balkánu;

27. odporúča, aby EÚ na základe článku 30 Zmluvy o EÚ uzavrela dohody o štandardnej 
policajnej spolupráci s USA, krajinami Európskej susedskej politiky a ostatnými 
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partnermi; požaduje, aby sa Parlament ako oprávnený demokratický zástupca občanov, 
ktorého sa takáto dohoda týka, aktívne zúčastňoval dialógu s kongresom USA počas 
rokovaní o budúcej dohode; 

28. podporuje pokrok v oblasti výmeny informácií medzi EÚ a Ruskom, opätovne však 
pripomína, že je stále možné zlepšenie, predovšetkým v oblasti organizovaného zločinu a 
terorizmu;

29. víta dohody o vydávaní a o justičnej spolupráce v oblasti trestných činov medzi EÚ a 
USA, ktorú možno považovať za skutočný úspech, a víta dohodu o spolupráci medzi 
orgánom Eurojust a USA;

30. vyzýva USA a všetky ostatné krajiny, ktoré uplatňujú vstupné víza v súvislosti s 
vybranými členskými štátmi EÚ, aby okamžite zrušili vízový režim a ku všetkým 
občanom členských štátov EÚ pristupovali rovnako; vyjadruje poľutovanie nad vložením 
dodatočnej „doložky o výmene informácií“ (doložka PNR) do navrhovaných zmien 
amerického programu Visa Waiver;

31. trvá na skutočnosti, že účinné riadenie hraníc je dôležité v boji proti hrozbám ako 
terorizmus a organizovaný zločin, a výzvam ako nezákonná migrácia;

32. odporúča, aby agentúra Frontex hrala operačnú úlohu pri riadení vonkajších hraníc 
prostredníctvom zvýšenia svojich operačných kapacít a poskytnutia dostatočných 
finančných, ľudských a technických zdrojov, pri uplatňovaní zásady solidarity medzi 
členskými štátmi, ktoré sa budú spoločne podieľať na riadení vonkajších hraníc Únie;

33. podporuje rozšírenú úlohu organizácie Eurojust a harmonizáciu právomocí jej národných 
členov, ktorá by mala zlepšiť jej schopnosť účinne koordinovať a začať vyšetrovania a 
súdne stíhanie;

...Posilnenie medzinárodnej solidarity v rámci migračnej, readmisnej a azylovej politiky...

34. odporúča, aby Rada prijala úplnú migračnú politiku EÚ vrátane príslušných opatrení na 
účinné splnenie úloh v oblasti zákonného a nezákonného prisťahovalectva; v tejto 
súvislosti požaduje realizovať závery prijaté pred ôsmymi rokmi na summite v Tampere, a 
ktoré potvrdila Rada v Lahti;

35. opätovne pripomína, že prisťahovalectvo môže priniesť podstatné výhody, ak bude 
správne riadené na základe solidarity a partnerstva s tretími krajinami, a že integrácia 
prisťahovalcov má byť kľúčovým prvkom budúcej európskej migračnej politiky; 
zdôrazňuje, že činnosti EÚ, ktoré sú zamerané na zlepšenie schopností tretích krajín riadiť 
migračné toky a svoje hranice, sa musia uskutočňovať v rámci účinnej rozvojovej politiky 
a brať do úvahy osobitnú hospodársku a sociálnu situáciu, a riešiť skutočné zdroje
migrácie v daných krajinách;
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36. vyzýva Radu, aby zaviedla spolurozhodovanie a hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v 
oblastiach zákonnej migrácie a integrácie s cieľom zlepšiť rozhodovanie a dokončiť 
proces začatý v roku 2005, keď sa postup Spoločenstva rozšíril na nezákonnú migráciu a 
riadenie hraníc;

37. žiada bezodkladne zriadiť spravodlivý a účinný spoločný európsky azylový systém a 
nalieha na Radu, aby odstránila všetky prekážky pri jeho zriadení;

38. považuje uzavretie dohôd o readmisii za prioritu, ktorá je súčasťou širšej stratégie boja 
proti nezákonnému prisťahovalectvu; opätovne pripomína, že je nevyhnutné mať jasné, 
transparentné a spravodlivé spoločné predpisy týkajúce sa vrátenia osôb; je znepokojený, 
že dohody o readmisii uzavreté v mene EÚ výslovne nevylučujú žiadateľov o azyl z 
rozsahu uvedených dohôd a môžu preto zahŕňať readmisiu tých žiadateľov o azyl, o 
žiadosti ktorých ešte nebolo rozhodnuté v ich prospech, alebo žiadosti ktorých boli 
zamietnuté alebo považované za neprijateľné na základe uplatnenia pojmu „bezpečná 
tretia krajina“; požaduje záruky zaistenia dodržiavania zásady non-refoulement;

39. odporúča, ak je to možné a na základe reciprocity, rokovať o smerniciach v oblasti 
zjednodušenia vízového režimu s tretími krajinami v súvislosti s readmisnou politikou 
Spoločenstva s cieľom vytvoriť skutočné partnerstvo v oblasti riadenia migrácie; vyzýva 
Radu, aby znížila náklady na víza s cieľom podporiť demokratický vývoj v krajinách 
Európskej susedskej politiky a v mene bezpečnosti zabrániť vytvoreniu ďalších prekážok 
pre zákonných bežných cestujúcich;

40. podporuje programy regionálnej ochrany, ktoré vytvorila Komisia v úzkej spolupráci s 
Vysokým komisárom OSN pre utečencov a danými tretími krajinami, a opätovne 
pripomína, že je nevyhnutné zaistiť, aby tie osoby, ktoré potrebujú ochranu, mali možnosť 
čo najrýchlejšieho prístupu, bez ohľadu na to, v akej krajine alebo regióne sa nachádzajú;

o
o     o

41. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii, ako 
aj vládam a parlamentom členských štátov.


