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WPROWADZENIE

W grudniu 2005 r. Rada zatwierdziła „Strategię zewnętrznego wymiaru WSiSW: wolność, 
bezpieczeństwo i sprawiedliwość na świecie”.1. Dokument ten nawiązuje do dokumentu 
przedstawiającego wkład Sekretariatu Generalnego Rady oraz do komunikatu Komisji z 
października 2005 r. zatytułowanego „Strategia zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości”2

.

Parlament Europejski wyrazi swoją opinię na temat komunikatu Komisji, jednakże wskazane 
jest również rozważanie innych dokumentów związanych ze strategią Rady.

Prace nad tym zagadnieniem będą przebiegały w ramach ścisłej współpracy między 
komisjami LIBE i AFET, zgodnie z art. 47 Regulaminu. Grupa robocza komisji LIBE 
rozpoczęła już prace, odbywając spotkanie z Komisją.

KONTEKST HISTORYCZNY

Pierwsze starania zmierzające do nadania przejrzystości zewnętrznym stosunkom UE w 
dziedzinie WSiSW zostały podjęte w 2000 r.3 podczas szczytu Rady Europejskiej w Feira.

W 2004 r. w programie haskim uznano zewnętrzny wymiar przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości za priorytet o rosnącym znaczeniu i skoncentrowano się na 
bezpieczeństwie, zwalczaniu terroryzmu, azylu i migracji. W programie wezwano Komisję i 
Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela Rady do opracowania do końca 2005 r. 
strategii unijnej obejmującej wszystkie aspekty zewnętrzne WSiSW, co zostało to również 
potwierdzone podczas Rady Europejskiej w Brukseli w czerwcu 2005 r. 

WKŁAD SEKRETARIATU GENERALNEGO RADY W STRATEGIĘ

W dniu 4 października 2005 r. Sekretariat Generalny Rady przedstawił dokument 
zatytułowany „Wkład do dyskusji zmierzającej do opracowania do końca 2005 r. strategii 
WSiSW w dziedzinie stosunków zewnętrznych”4

.

W dokumencie nawiązano do europejskiej strategii bezpieczeństwa5 z 2003 r.i podjęto próbę 
określenia „w jaki sposób zewnętrzne działania Unii mogą lepiej przysłużyć się interesom 
Unii jako całości oraz jej poszczególnych państw członkowskich w dziedzinie WSiSW”.

Według Sekretariatu Generalnego Rady priorytetowe zagadnienia stanowią: zwalczanie 
terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz zarządzanie przepływami migracyjnymi.

Rada zaleca stosowanie podejścia o bardziej zapobiegawczym charakterze, oddanie do 
dyspozycji wszelkich dostępnych instrumentów służących osiągnięciu wyznaczonych celów i 
większą spójność w zakresie stosowanych instrumentów, oraz przedstawia praktyczne 

  
1 dok. 15446/05
2 KOM(2005) 491 
3 dok. 7653/00
4 dok. 12850/05
5 dok. 15895/03
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sugestie, które zostały przejęte w strategii prezydencji.

KOMUNIKAT KOMISJI: „STRATEGIA ZEWNĘTRZNEGO 
WYMIARU PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I 
SPRAWIEDLIWOŚCI”1

W komunikacie z dnia 12 października 2005 r. przeanalizowane zostały zewnętrzne 
wyzwania dotyczące przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a także 
instrumenty, jakie UE ma do swojej dyspozycji; przedstawiono też szereg celów, priorytetów 
i zasad oraz zaproponowano kolejne kroki.

Wśród wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE komunikat wymienia terroryzm, 
przestępczość zorganizowaną (której sprzyja upadek instytucji w słabych państwach) oraz 
nielegalną imigrację  

Komisja zaznacza, że celem komunikatu jest pokazanie, w jaki sposób zewnętrzny wymiar 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych przyczynia się do tworzenia wewnętrznej przestrzeniu 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a jednocześnie wspiera cele polityki zewnętrznej 
Unii Europejskiej, „w tym rozpowszechnianie i promowanie wartości wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości w państwach trzecich.”

W komunikacie przypomniano, że zewnętrzny wymiar przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości nie jest niezależnym obszarem polityki, ale musi on stanowić część działań 
podejmowanych w ramach unijnej polityki zewnętrznej. Sugeruje się, że należy wzmocnić 
aspekty sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa w polityce zewnętrznej.

Komisja uważa, że zwiększenie praworządności, dobre rządzenie, demokracja i poszanowanie 
praw człowieka w krajach spoza UE :  

§ są istotne dla wewnętrznego wzmocnienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości,

§ wewnętrzne i zewnętrzne aspekty bezpieczeństwa UE są ze sobą nierozerwalnie 
powiązane,

§ społeczeństwa opierające się na tych wartościach osiągają większą skuteczność w 
zwalczaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa,

§ umożliwiają one osiągnięcie trwałego rozwoju oraz milenijnych celów rozwoju.

Komisja twierdzi, że “szeroki zakres przepisów” obowiązujących w granicach przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz „doświadczenia i sukcesy Unii w takich 
kwestiach, jak zarządzanie granicami, migracja i zwalczanie przestępczości zorganizowanej” 
mogą być inspiracją dla krajów trzecich.

W komunikacie zasugerowano, że UE może zrobić więcej dla wzmocnienia zdolności i 
współpracy na całym świecie oraz że powinna zachęcać do współpracy regionalnej.
Nawiązano też do pomyślnej współpracy z Turcją, Marokiem, Ukrainą, Mołdawią i Rosją.

  
1 KOM(2005) 491 
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W komunikacie nakreślono szereg priorytetów politycznych: Promowanie praw człowieka, 
wzmocnienie instytucji, promowanie dobrego rządzenia, usprawnienie polityki migracji, 
azylu i zarządzania granicami, zwalczanie terroryzmu, zwalczanie przestępczości 
zorganizowanej, w tym handlu ludźmi, narkotykami i organami ludzkimi, zwalczanie 
fałszowania, przestępstw gospodarczych i finansowych oraz cyberprzestępczości.

Przywołuje również kilka zasad:
§ priorytety geograficzne
§ zróżnicowanie między krajami
§ elastyczność
§ koordynacja międzyfilarowa 
§ bliskie partnerstwo z krajami trzecimi
§ odpowiedniość działań zewnętrznych: zależność między działaniami wewnętrznymi 

mającymi na celu stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
a działalnością zewnętrzną

§ wartość dodana
§ narzędzia pomiaru

Metodami i instrumentami politycznymi służącymi realizowaniu strategii są w szczególności 
umowy dwustronne, proces rozszerzenia, europejska polityka sąsiedztwa, współpraca 
regionalna, indywidualne umowy z poszczególnymi krajami (USA), współpraca operacyjna z 
Europolem, Eurojustem oraz CEPOL-em, polityka na rzecz rozwoju oraz organizacje 
międzynarodowe. W komunikacie powołano się na bieżącą współpracę ze Stanami 
Zjednoczonymi, Bałkanami Zachodnimi, Rosją, Ukrainą i krajami śródziemnomorskimi.

W komunikacie zawarte zostały również zalecenia w zakresie wprowadzania strategii w 
życie:

§ Komisja powinna ustalać priorytety, definiować działania i nadzorować ich 
wprowadzanie w życie; Rada powinna również dokonywać przeglądu postępów i 
priorytetów;

§ należy poprawić koordynację wewnątrz Rady;
§ Należy poprawić spójność zewnętrznych działań UE;
§ Komisja powinna w pełni odgrywać swoją rolę w organizacjach międzynarodowych, 

nadając większej widoczności działalności unijnej;
§ Komisja powinna wzmocnić wysiłki służące wsparciu współpracy regionalnej;
§ UE powinna zwiększyć swoją zdolność do szybkiego reagowania w przypadku 

nagłych potrzeb lub zagrożeń.

STRATEGIA ZEWNĘTRZNEGO WYMIARU WSiSW: WOLNOŚĆ, 
/BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ NA ŚWIECIE 1

  
1  Dok. Rady 15446/05 WSiSW 488 RELEX 741 z dn. 06.12.2005
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Prezydencja brytyjska przedstawiła “Strategię zewnętrznego wymiaru WSiSW: wolność, 
bezpieczeństwo i sprawiedliwość na świecie”, włączając do niej kluczowe elementy wkładów 
Komisji i Sekretariatu Generalnego Rady. Strategia ta została przyjęta przez Radę ds. WSiSW 
w dniach 1-2 grudnia i zatwierdzona przez Radę ds. ogólnych i stosunków zewnętrznych 
(GAERC) dnia 12 grudnia 2005 r. 

Na wstępie strategii przedstawione są szczegółowo kluczowe priorytetowe zagadnienia UE:
terroryzm, zorganizowana przestępczość (handel ludźmi, narkotykami), korupcja oraz 
zarządzanie przepływami migracyjnymi.

UE musi działać w partnerstwie z krajami trzecimi w zakresie zagadnień „obejmujących m.in. 
umacnianie praworządności oraz promowanie poszanowania praw człowieka
i zobowiązań międzynarodowych”.

Strategia podkreśla związek między celami WSiSW, a celami wspólnej polityki zagranicznej i 
obronnej, europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, europejskiej strategii 
bezpieczeństwa1 oraz priorytetami gospodarczymi i handlowymi UE.

Prezydencja przywołuje zasady leżące u podstaw strategii określone w komunikacie Komisji i 
przedstawia dodatkowe (np. stosunki z krajami trzecimi powinny być wykorzystywane, by 
skłonić je do przyjęcia i poszanowania międzynarodowych standardów i zobowiązań w 
dziedzinie WSiSW).

UE może wykorzystać liczne mechanizmy dla osiągnięcia celów WSiSW: Perspektywę 
przystąpienia do UE, europejską politykę sąsiedztwa i plany działania, partnerstwo 
strategiczne z USA oraz szerszy dialog transatlantyckich czy współpracę z Rosją.

Po przedstawieniu kilku sugestii (np. UE powinna współpracować z ustalonymi grupami 
regionalnymi, organizacjami międzynarodowymi oraz agencjami UE, itp.), w strategii 
proponowane są następujące struktury i procesy:

§ monitoring współpracy z krajami trzecimi przeprowadzany co 18 miesięcy przez 
Komisję i Sekretariat Rady2

;
§ dokumenty dotyczące działań w poszczególnych krajach, regionach lub obszarach, 

przygotowywane przez urzędującą prezydencję we współpracy z Sekretariatem Rady, 
Komisją i zainteresowanymi państwami członkowskimi. Pierwsze pięć tego typu 
dokumentów ma dotyczyć:

1. współpracy antyterrorystycznej z Afryką Północną
2. współpracy z Bałkanami Zachodnimi i innymi krajami sąsiadującymi z UE w 

zakresie ścigania przestępczości zorganizowanej, korupcji, nielegalnej 
imigracji i walki z terroryzmem;

3. wytwarzania narkotyków w Afganistanie i handlu nimi
4. współpracy z krajami Afryki w zakresie migracji

  
1 dok. 15895/03
2 pierwsze sprawozdanie jest przewidziane na grudzień 2006 r. 
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5. ustanowienia wraz z Rosją wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości.

REALIZACJA STRATEGII

Trzy "grupy przyjaciół prezydencji” zostały ustanowione, by pracować nad dokumentami 
dotyczącymi działań w zakresie Bałkanów Zachodnich/europejskiej polityki sąsiedztwa, 
Afganistanu i Afryki/migracji.
Dokument dotyczący działań w zakresie poprawy współpracy z Bałkanami Zachodnimi został 
już zatwierdzony przez Radę ds. WSiSW w dniach 1–2 czerwca 2006 r., natomiast nadal 
trwają prace nad dokumentem poświęconym działaniom na rzecz krajów objętych europejską 
polityką sąsiedztwa. Dokument dotyczący działań w zakresie walki z narkotykami w 
Afganistanie został również zatwierdzony podczas tego samego spotkania Rady ds. WSiSW.
Prace nad dokumentem dotyczącym działań w zakresie zagadnienia "Afryka/migracja" 
zostały odroczone w związku z pracami prezydencji brytyjskiej oraz obecnym projektem 
Komisji. Dokument dotyczący Rosji zostanie opracowany podczas nadchodzącej się 
prezydencji fińskiej.

Na konferencji ministerialnej poświęconej “znaczeniu bezpieczeństwa wewnętrznego w 
stosunkach między UE i krajami z nią sąsiadującymi", która miała miejsce w dniach 4-5 maja 
2006r. w Wiedniu, przedstawiciele UE, krajów trzecich, USA, Rosji i organizacji 
międzynarodowych dyskutowali nad rolą, jaką odgrywa bezpieczeństwo wewnętrzne w ich 
stosunkach zewnętrznych, określili podstawowe zasady partnerstwa z krajami trzecimi i 
skoncentrowali się na priorytetowych obszarach przyszłej współpracy: terroryzmie, 
przestępczości zorganizowanej, korupcji, migracji i polityce azylowej.

WNIOSKI

Parlament Europejski wyrazi swoją opinię na temat komunikatu Komisji, podejmując próbę 
przedstawienia praktycznych zaleceń dotyczących strategii Rady w zakresie wymiaru 
zewnętrznego przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Sprawozdawca 
zmierza również uwzględnić pierwsze pięć zagadnień wybranych przez Radę oraz treść 
istniejących już dokumentów dotyczących działań.

Jest również pożądane, by Parlament Europejski dokonywał analizy sprawozdań dotyczących 
postępów we współpracy z krajami trzecimi, które Komisja i Sekretariat Rady będą 
przedstawiać co 18 miesięcy, a także śledził wdrażanie dokumentów dotyczących działań.


