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Vidaus saugumas



Saugiai jaustis kasdienėje
veikloje svarbu kiekvienam.
Europos piliečiai jau beveik
šešis dešimtmečius 
nepatyrė karo. Nepaisant
to, ES turi užtikrinti savo
piliečių saugumą kasdien.



Europos Sąjunga
�

Laisvė gyventi be baimės

Europos Sąjunga buvo įkurta, siekiant užtikrinti taiką ir
saugumą po amžius žemyne trukusių konfliktų. Nors po
Europos Sąjungos įkūrimo karinė grėsmė Europoje
sumažėjo, saugumas išlieka visoms šalims svarbia prob-
lema. Vidaus saugumas Europoje liečia žmogaus teisę į
laisvę gyventi be baimės.

Kadangi vis daugiau Europos piliečių laisvai juda po
Europos Sąjungos valstybes nares, ES kuria struktūrą,
apimsiančią bendradarbiavimą tarp šalių muitinių, 
policijos pajėgų ir teisėsaugos sistemų. Įgyvendindamos
įvairius Europos projektus ir gaudamos finansavimą,
šalys drauge stengiasi mažinti nusikalstamumą 
ES ribose. Dėl vidaus saugumo ES taip pat derina ben-
druosius reikalavimus išorinių sienų apsaugai.



Europos socialistai
�

Prieš nestabilumą ir skurdą 

Europos socialistai nurodo skurdą kaip vieną iš 
pagrindinių taikaus gyvenimo priešų. Labai didžiuliai
skirtumai ir akivaizdus skurdas tarp regionų tampa
nestabilumo, kuris kelia grėsmę saugumui, priežastimi.
Nykstanti gamta, problemos dėl demokratijos, etniniai ir
religiniai konfliktai taip pat yra svarbūs faktoriai, į kuriu-
os būtina atsižvelgti Europos saugumo politikoje.

Europos socialistai pritaria platesnei ES saugumo 
politikos sampratai, kuri apima ne tik aiškias saugumui
iškylančias grėsmes kaip terorizmas, tarpvalstybinis
nusikalstamumas, prekyba narkotikais ir karinės grės-
mės, bet ir gilumines priežastis: skurdą, žmogaus teisių
pažeidimus, gamtinės aplinkos nykimą, etninius ir relig-
inius konfliktus.

ES plėtra Europos žemyne išplatins ES vykdomą lygy-
bės ir tolerancijos, aplinkai taikomų standartų ir kovos
su skurdu politiką. Europos socialistams nauja Europos
plėtros banga yra reikšmingiausias Europos saugumo
politikos ir Sąjungos, paremtos taika, saugumu ir
teisingumu, kūrimo momentas.



Ateities perspektyvos
�

Bendradarbiavimas garantuoja
saugumą

Taika ir saugumas buvo pagrindiniai ES įkūrimo tikslai.
Nauja ES plėtros banga taip pat siekia įtvirtinti taiką ir
saugumą išsiplėtusioje Sąjungoje. Per paskutinįjį dešimt-
metį šalys kandidatės ėmėsi plėtrai reikalingų priemonių
ir glaudžiai bendradarbiauja su ES, savo teisę
derindamos su gausiais ES teisės reikalavimais. Panašiai
Europos mastu derinamas vizų režimas ir pasienio kon-
trolės postų veikla, siekiant visiems išsiplėtusios
Sąjungos piliečiams užtikrinti teisę laisvai judėti
Europoje.

Šiuo metu ES skiria fondų lėšas pasienio kontrolei remti
ir užkirsti kelią tarpvalstybiniam nusikalstamumui bei
nelegaliai imigracijai. 

Pasibaigus plėtros procesui, policijos ir teisėsaugos ben-
d r a d a r b i a v i m a s e f e k t y v i a u u ž k i r s k e l i ą  
tarpvalstybiniams nusikaltimams, tokiems kaip prekyba
narkotikais ir žmonėmis bei nelegali imigracija.



Daugiau informacijos apie Europos socialistų
veiklą vidaus saugumo srityje galite rasti šiuose
tinklapiuose:

�

PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org

Re
sp

. 
ed

ito
r:

 C
hr

is
tin

e 
Ve

rg
er

, 
PE

S 
G

ro
up

, 
W

ie
rt

z 
St

r.
, 

B-
10

47
 B

ru
ss

el
s 

D
es

ig
n/

pr
od

uc
tio

n:
M

os
tr

a
C

om
m

un
ic

at
io

n

Kontaktai
Europos Socialistu Partijos Parlamentine Grupe
Europos Parlamentas, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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http://www.lsdp.lt


