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IEVADS

2005. gada decembrī Padome apstiprināja ,,Stratēģiju tieslietu un iekšlietu ārējā dimensijā: 
vispasaules brīvība, drošība un tiesiskums”1. Šis dokuments pamatojas uz Padomes 
Ģenerālsekretariāta ieguldījumu un Komisijas 2005. gada oktobra paziņojumu ,,Stratēģija 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpas ārējā dimensijā”2.

Eiropas Parlaments izteiks atzinumu par šo Komisijas paziņojumu, lai gan ieteicams ņemt 
vērā arī citus ar Padomes stratēģiju saistītos dokumentus.

Darbs pie šīs dokumentācijas notiks, cieši sadarbojoties LIBE un AFET komitejām, atbilstīgi 
reglamenta 47. pantam. LIBE komitejas darba grupa jau sākusi strādāt, tiekoties ar Komisiju.

VĒSTURISKAIS FONS

Pirmais mēģinājums noskaidrot ES ārējos sakarus tieslietu un iekšlietu jomā veikts 
2000.3 gadā, Eiropadomes sanāksmē Feirā.

2004. gadā Hāgas programmā brīvības, drošības un tiesiskuma telpas ārējā dimensija 
aplūkota kā augoša prioritāte, un tā vērsta uz drošību, cīņu pret terorismu, uz patvērumu un 
migrāciju. Programmā Komisija un Padomes ģenerālsekretārs/augstais pārstāvis tiek 
aicināts līdz 2005. gada beigām izstrādāt ES stratēģiju, aptverot visus tieslietu un iekšlietu 
ārējos aspektus. To apstiprināja arī Briseles Eiropadome 2005. gada jūnijā

PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTA IEGULDĪJUMS STRATĒĢIJĀ

2005. gada 4. oktobrī Padomes Ģenerālsekretariāts izdeva dokumentu ,,Ieguldījums debatēs, 
kuru rezultātam 2005. gada beigās jābūt tieslietu un iekšlietu ārējo sakaru stratēģijai”4.

Šajā dokumentā atgādināta 2003. gada Eiropas drošības stratēģija5 un mēģināts noteikt, ,,kā 
Eiropas Savienības ārējās darbības var labāk kalpot ES kopīgajām un dalībvalstu atsevišķajām 
interesēm tieslietu un iekšlietu jautājumos”.

Padomes Sekretariāts par prioritāriem jautājumiem uzskata cīņu pret terorismu, organizēto 
noziedzību un migrācijas plūsmu pārvaldību.

Padome iesaka izmantot aktīvāku pieeju, liekot lietā visus pieejamos instrumentus šo mērķu 
sasniegšanai, lielāku saskanību starp lietotajiem instrumentiem, kā arī sniedz vairākus 
praktiskus ieteikumus, kurus pārņem prezidentūras stratēģija.

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS ,,STRATĒĢIJA BRĪVĪBAS, DROŠĪBAS UN 
  

1 dok. 15446/05
2 COM (2005)491
3 dok. 7653/00
4 dok. 12850/05
5 dok. 15895/03
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TIESISKUMA TELPAS ĀRĒJĀ DIMENSIJĀ”1

2005. gada 12. oktobra paziņojumā aplūkoti ārējie uzdevumi, kuri risināmi brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpā, ES rīcībā esošie instrumenti un ieteikti vairāki mērķi, prioritātes, principi, 
ierosināti vairāki turpmākie pasākumi.

Attiecībā uz ES iekšējās drošības uzdevumiem paziņojumā minēts terorisms, organizētā 
noziedzība (kas plaukst, vājāk attīstīto valstu iestādēm nespējot pildīt pienākumus) un 
nelegālā migrācija.

Komisijas paziņotais mērķis ir parādīt, kā tieslietu un iekšlietu ārējā dimensija sekmē 
brīvības, drošības un tiesiskuma iekšējās telpas izveidi, vienlaicīgi atbalstot politiskos mērķus 
Eiropas Savienības ārējās attiecībās, ,,tostarp brīvības, drošības un tiesiskuma vērtību 
izplatību un veicināšanu trešās valstīs”.

Paziņojumā atgādināts, ka brīvības, drošības un tiesiskuma telpas ārējā dimensija nav 
neatkarīga politikas joma, bet tai jābūt ES ārējo attiecību politikas darbības daļai. Ieteikts 
pastiprināt ārējo attiecību politikas tiesiskuma, brīvības un drošības aspektus.

Komisijas viedoklis par tiesiskuma, labas pārvaldības, demokrātijas un cilvēktiesību 
ievērošanas veicināšanu ārvalstīs ir šāds: 

§ tā ir svarīga brīvības, drošības un tiesiskuma telpas stiprināšanai iekšēji;
§ ES drošības iekšējie un ārējie aspekti ir dabiski saistīti;
§ uz šīm vērtībām balstītas sabiedrības būs efektīvākas cīņā pret drošības 

apdraudējumu;
§ tā ļauj sasniegt ilgtspējīgu attīstību un Tūkstošgades attīstības mērķus.

Komisija apgalvo, ka ,,plaša sistēma” brīvības, drošības un tiesiskuma telpas regulēšanai ES 
robežās un ,,ES pieredze un panākumi tādos jautājumos kā robežu pārvaldība, migrācijas 
pārvalde un cīņa pret organizēto noziedzību” var būt iedvesmas avots trešām valstīm.

Ziņojumā ierosināts, ka ES spēj paveikt vairāk, lai stiprinātu kapacitāti un sadarbību visā 
pasaulē, un arī turpmāk veicināt reģionālo sadarbību. Minēta veiksmīgā sadarbība ar Turciju, 
Maroku, Ukrainu, Moldovu un Krieviju.

Ziņojumā noteiktas vairākas politikas prioritātes: cilvēktiesību veicināšana, iestāžu 
stiprināšana, labas pārvaldības veicināšana, migrācijas, patvēruma un robežu pārvaldības 
uzlabošana, cīņa pret terorismu, darbs ar organizēto noziedzību, tostarp cilvēku, narkotiku un 
cilvēku orgānu tirdzniecību, viltojumiem, finanšu un ekonomikas noziegumiem un 
kibernoziegumiem.

Ziņojumā atgādināti arī daži principi:
  

1 COM (2005)491
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§ ģeogrāfisko prioritāšu noteikšana;
§ diferenciācija starp valstīm;
§ elastība;
§ pīlāru savstarpējā koordinēšana;
§ ciešas partnerattiecības ar trešām valstīm;
§ ārējās rīcības atbilstība: sasaiste starp iekšējām darbībām, kuru mērķis ir veidot 

brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, un ārējām darbībām;
§ pievienotā vērtība;
§ salīdzinošā novērtēšana.

Stratēģijas īstenošanas metodes un politikas instrumenti jo īpaši ir: divpusēji nolīgumi, 
pievienošanās procesi, Eiropas kaimiņattiecību politika, reģionālā sadarbība, individuālā 
kārtība ar atsevišķām valstīm (ASV), operatīvā sadarbība ar Europol, Eurojust un Eiropas 
Policijas akadēmiju (CEPOL), attīstības politika, starptautiskās organizācijas. Ziņojumā 
minēta turpmākā sadarbība ar Amerikas Savienotajām Valstīm, Rietumbalkāniem, Krieviju, 
Ukrainu un Vidusjūras valstīm.

Ziņojuma noslēgumā sniegti ieteikumi stratēģijas īstenošanai:

§ Komisijai jānosaka prioritātes, jāformulē darbības un jāuzrauga īstenošana; arī 
Padomei jāpārskata attīstība un prioritātes;

§ jāuzlabo koordinācija Padomē;
§ jāuzlabo ES ārējo darbību saskanība;
§ Komisijai pilnībā jāiesaistās starptautiskās organizācijās, padarot redzamākas ES 

darbības;
§ Komisijai jāstiprina centieni atbalstīt reģionālo sadarbību;
§ ES jāturpina attīstīt spēja ātri reaģēt uz pēkšņām vajadzībām vai draudiem.

STRATĒĢIJA TIESLIETU UN IEKŠLIETU ĀRĒJĀ DIMENSIJĀ: 
VISPASAULES BRĪVĪBA, DROŠĪBA UN TIESISKUMS1

Iekļaujot Komisijas un Sekretariāta ieguldījuma galvenos elementus, Apvienotās Karalistes
prezidentūra izdeva ,,Stratēģiju tieslietu un iekšlietu ārējā dimensijā: vispasaules brīvība, 
drošība un tiesiskums”, kuru 1. – 2. decembrī pieņēma Tieslietu un iekšlietu padome un 
2005. gada 12. decembrī apstiprināja Vispārējo jautājumu un ārējo attiecību padome 
(VLĀAP).

Stratēģija sākas ar ES galveno tematisko prioritāšu paziņošanu un sīku izklāstīšanu: terorisms, 
organizētā noziedzība (cilvēku un narkotiku tirdzniecība), korupcija, migrācijas plūsmu 
pārvaldība.

ES partnerībā ar trešām valstīm jāstrādā pie šiem jautājumiem, ,,kuros iekļauta tiesiskuma 
stiprināšana, cilvēktiesību un starptautisko saistību veicināšana un ievērošana”.

  
1 Padomes 2005. gada 6. decembra dokuments 15446/05 JAI 488 RELEX 741
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Stratēģijā vērsta uzmanība uz sasaisti starp tieslietu un iekšlietu mērķiem un kopējo ārpolitiku 
un aizsardzības politiku, Eiropas drošības un aizsardzības politiku, attīstības politiku, Eiropas 
drošības stratēģiju1 un ES ekonomikas un tirdzniecības mērķiem.

Prezidentūra atgādina Komisijas paziņojumā noteiktos pamatprincipus un pievieno tiem vēl 
dažus (piemēram, attiecības ar trešām valstīm jāizmanto kā stimuls, kas liek tām pieņemt un 
ievērot starptautiskās normas un saistības tieslietās un iekšlietās).

ES var izmantot dažādus mehānismus tieslietu un iekšlietu mērķu sasniegšanai: perspektīvu 
pievienoties ES, Eiropas kaimiņattiecību politiku un darbības plānus, stratēģisko partnerību ar 
ASV un plašāku transatlantisko dialogu, sadarbību ar Krieviju.

Pēc dažiem ieteikumiem (piemēram, ES jāstrādā ar izveidotiem reģionāliem grupējumiem, 
starptautiskām organizācijām un ES aģentūrām utt.), stratēģijā ierosinātas struktūras un 
procesi:

§ sadarbības ar trešām valstīm pārraudzība, kuru ik pēc 18 mēnešiem īsteno Komisija 
un Padomes sekretariāts2;

§ uz darbību vērstas grāmatas (AOP) par atsevišķām valstīm, reģioniem vai tēmām, 
ko izstrādā prezidentūra sadarbībā ar Padomes sekretariātu, Komisiju un 
ieinteresētajām dalībvalstīm. Pirmās piecas grāmatas jāveido par:

1. sadarbību ar Ziemeļāfriku cīņā pret terorismu;
2. sadarbību ar Rietumbalkāniem un citām tuvējām ES kaimiņvalstīm cīņā pret 

organizēto noziedzību, korupciju, nelegālo imigrāciju un terorismu;
3. narkotiku ražošanu un tirdzniecību no Afganistānas;
4. sadarbību ar Āfrikas valstīm migrācijas jautājumos;
5. kopēju brīvības, drošības un tiesiskuma telpu ar Krieviju.

STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA

Darbam pie grāmatām (AOP) par Rietumbalkāniem/atbilstīgo Eiropas kaimiņattiecību 
politiku, Afganistānu un Āfriku/ migrāciju tika izveidotas trīs ,,Prezidentūras draugu grupas”.
Grāmatu par sadarbības uzlabošanu ar Rietumbalkāniem 2006. gada 1. – 2. jūnijā jau 
apstiprināja Tieslietu un iekšlietu padome, bet vēl joprojām turpinās darbs pie grāmatas par 
valstīm, kuras skar Eiropas kaimiņattiecību politika. Tā pati Tieslietu un iekšlietu padome 
apstiprināja grāmatu, kuru izstrādāja darba grupa Afganistānas/narkotiku jautājumā. Grāmata 
par Āfriku/migrāciju ir atlikta, ņemot vērā Apvienotās Karalistes prezidentūras laikā veikto 
darbu un pašreizējos Komisijas projektus. Darbs pie grāmatas par Krieviju noritēs nākamās, 
Somijas, prezidentūras laikā.

2006. gada 4. – 5. maijā Vīnē notika ministru konference ,,Iekšējās drošības nozīme attiecībās 
starp ES un kaimiņvalstīm”, kuras laikā pārstāvji no ES, trešām valstīm, ASV, Krievijas un 
starptautiskajām organizācijām debatēja par iekšējās drošības nozīmi ārējās attiecībās, 
formulēja galvenos principus partnerībā ar trešām valstīm un vērsa uzmanību uz turpmākās 
sadarbības prioritārajām jomām: terorismu, organizēto noziedzību, korupciju, migrāciju un 

  
1 Dok. 15895/03
2 Pirmā ziņojuma termiņš ir 2006. gada decembris
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patvērumu.

ATZINUMS

Eiropas Parlamentam jāizsaka viedoklis par Komisijas paziņojumu, cenšoties sniegt 
praktiskus ieteikumus Komisijas stratēģijai brīvības, drošības un tiesiskuma telpas ārējā 
dimensijā. Referents paredzējis ņemt vērā arī pirmos piecus tematus, kurus izvēlējusies 
Padome, kā arī pašreizējo uz darbību vērsto grāmatu (AOP) saturu.

Tā kā Komisija un Padomes sekretariāts ik pēc 18 mēnešiem sniegs ziņojumu par progresu
sadarbības jomā ar trešām valstīm, vēlams, lai arī Eiropas Parlaments pārbauda šo ziņojumu 
un pārrauga grāmatas īstenošanu.


