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Εσωτερική Ασ�άλεια



� καθένας �ρειά�εται να
νιώθει ασ#άλεια στην
καθηµερινή τ(υ �ωή. Αν
και (ι Ευρωπαί(ι π(λίτες
δεν έ�(υν �ήσει π/λεµ(
εδώ και έ0ι δεκαετίες, η
ΕΕ πρέπει καθηµερινά να
εγγυείται την ασ#άλεια
των π(λιτών της.



Ευρωπαϊκή Ένωση
�

Απαλλαγή απ/ τ( Φ/4( 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε για να εγγυηθεί
κυρίως, την ειρήνη και την ασ#άλεια µετά απ/
αιώνες συγκρ(ύσεων σε (λ/κληρη την ήπειρ(. Αν
και η στρατιωτική απειλή στην Ευρώπη, µετά τη
συγκρ/τηση της Ένωσης, έ�ει (υσιαστικά
ε0αλει#θεί, η ασ#άλεια απ(τελεί πάντ(τε ένα
σηµαντικ/ θέµα για /λες τις �ώρες. Η εσωτερική
ασ#άλεια στην Ευρώπη απ(τελεί παράγ(ντα τ(υ
δικαιώµατ(ς ελευθερίας τ(υ ατ/µ(υ απ/ τ( Φ/4(.

Καθώς, /λ( και περισσ/τερ(ι Ευρωπαί(ι π(λίτες
διακιν(ύνται ελεύθερα µετα0ύ των κρατών-µελών
της Ένωσης, η ΕΕ εργά�εται για τη δηµι(υργία εν/ς
πλαισί(υ συνεργασίας µετα0ύ των τελωνειακών
αρ�ών, των αστυν(µικών δυνάµεων και των
δικαστικών αρ�ών. Μέσω δια#/ρων πρ(γραµµάτων
και �ρηµατ(δ(τήσεων, (ι �ώρες συνεργά�(νται για
να µειώσ(υν τ( έγκληµα εντ/ς των συν/ρων της
Ένωσης. Πρ(κειµέν(υ δε, να διατηρήσει την
εσωτερική ασ#άλεια, η ΕΕ συντ(νί�ει τ(ν έλεγ�(
των ε0ωτερικών της συν/ρων.



Ευρωπαί�ι Σ�σιαλιστές
�

Καταπ(λέµηση της Αστάθειας
και της Φτώ�ειας

�ι Ευρωπαί(ι Σ(σιαλιστές καταδεικνύ(υν την
#τώ�εια ως ένα απ/ τ(υς κυρι/τερ(υς
υπ(ν(µευτές της ειρήνης. Η κατα#ανής #τώ�εια
και (ι τεράστιες αντιθέσεις µετα0ύ (ρισµένων
περι(�ών πρ(καλ(ύν αστάθεια π(υ (δηγεί σε
απειλή της ασ#άλειας. Η υπ(4άθµιση τ(υ
περι4άλλ(ντ(ς, η έλλειψη δηµ(κρατικών θεσµών,
εθνικές και θρησκευτικές δια#(ρές µπ(ρ(ύν να
θεωρηθ(ύν επίσης, σηµαντικ(ί παράγ(ντες π(υ
πρέπει να λη#θ(ύν υπ/ψη σε µια Ευρωπαϊκή
π(λιτική ασ#αλείας.

�ι Ευρωπαί(ι Σ(σιαλιστές υπ(στηρί�(υν ένα
ευρύτερ( πρ(σδι(ρισµ/ της π(λιτικής Ασ#αλείας
της ΕΕ πρ(κειµέν(υ να λαµ4άνει υπ/ψη /�ι µ/ν(
(#θαλµ(#ανείς απειλές /πως η τρ(µ(κρατία, η
λαθρ(µετανάστευση, η διακίνηση ναρκωτικών και η
στρατιωτική απειλή αλλά και τις 4αθύτερες αιτίες:
τη #τώ�εια, την παρα4ίαση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, την υπ(4άθµιση τ(υ περι4άλλ(ντ(ς
και τις εθνικές και θρησκευτικές δια#(ρές.

Με τη ∆ιεύρυνση θα ε0απλωθ(ύν σε /λη την ΕΕ (ι
π(λιτικές της ισ/τητας και της αν(�ής, τα µέτρα
πρ(στασίας τ(υ περι4άλλ(ντ(ς και ε0άλειψης της
#τώ�ειας σε (λ/κληρη την ήπειρ(. �ι Ευρωπαί(ι
Σ(σιαλιστές πρ(σ4λέπ(υν στ( επ/µεν( κύµα
διεύρυνσης, ως ένα σηµεί(-κλειδί στην ιστ(ρία της
Ευρωπαϊκής Π(λιτικής Ασ#αλείας και στη
δηµι(υργία µιας Ένωσης ειρήνης, ασ#άλειας και
δικαι(σύνης.



Μελλ�ντικά ��έλη
�

Η Συνεργασία Εγγυείται την
Ασ#άλεια

;πως η ειρήνη και η ασ#άλεια υπήρ0αν (ι
κυρι/τερ(ι στ/�(ι της ίδρυσης της ΕΕ, τ( επ/µεν(
κύµα της ∆ιεύρυνσης επιδιώκει την εγγύηση της
ειρήνης και της ασ#άλειας σε µια ευρύτερη Ένωση.
Την τελευταία δεκαετία, τα νέα κράτη-µέλη έ�(υν
θέσει σε ε#αρµ(γή την πλει(ψη#ία των µέτρων π(υ
ήταν αναγκαία για την ∆ιεύρυνση και υπάρ�ει στενή
συνεργασία µε την ΕΕ για να ενσωµατώσ(υν στις
δικές τ(υς ν(µ(θεσίες ένα τεράστι( /γκ( ν/µων της
Ένωσης. Αντιστ(ί�ως, έ�(υν εναρµ(νιστεί σε /λη
την Ευρώπη (ι διαδικασίες έκδ(σης άδειας εισ/δ(υ
και (ι διασυν(ριακ(ί έλεγ�(ι για να γίνει η ελεύθερη
διακίνηση δικαίωµα /λων των κατ(ίκων µιας
διευρυµένης Ένωσης.

Η ΕΕ στ( παρ/ν στάδι( παρέ�ει �ρηµατ(δ/τηση για
καλύτερ( διασυν(ριακ/ έλεγ�( και µείωση τ(υ
λαθρεµπ(ρί(υ και της λαθρ(µετανάστευσης.

Μετά τη ∆ιεύρυνση, η συνεργασία αστυν(µικών
δυνάµεων και δικαστικών αρ�ών θα εντατικ(π(ιηθεί
για την απ(τρ(πή κάθε µ(ρ#ής παραν(µίας /πως η
διακίνηση ναρκωτικών, τ( λαθρεµπ/ρι( ανθρώπων
και η παράν(µη µετανάστευση.



Περισσ/τερες πληρ(#(ρίες για τη
δράση των Ευρωπαίων Σ(σιαλιστών
στ(ν τ(µέα της Εσωτερικής Ασ#άλειας
µπ(ρείτε να 4ρείτε στην ιστ(σελίδα:
�

PES Group:
http://www.socialistgroup.org
PES:
http://www.pes.org
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Επικ�ινωνείστε
Κ(ιν(4(υλευτική �µάδα τ(υ Ευρωπαϊκ(υ Σ(ςιαλιστικ(ύ
Κ/µµατ(ς 
Ευρωπαϊκ/ Koιvo4oύλιo, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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http://www.kisos.org


