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Belső Biztonság



Mindenkinek szüksége van
arra, hogy biztonságban
érezze magát akkor, amikor
napi ügyeit intézi. 
Az európai állampolgárok
majdnem hatvan éve nem
láttak háborút. Ennek
ellenére az EU–nak minden
nap biztosítania kell az
emberek biztonságát.



Európai Unió 
�

Félelem nélküli szabadság

Az EU –t elvileg azért alapították, hogy biztosítsa a békét
és biztonságot a konfliktusok évszázadai után, melyek a
kontinens minden részét elérték. Bár a katonai konfliktus
csökkent Európában azóta, hogy megalakult az EU, a
biztonság továbbra is fontos kérdés minden ország
számára. A belső európai biztonság a félelem nélküli
szabadság személyes jogának a kérdése.

Egyre több európai állampolgár mozog szabadon az
Unió tagországai között, az EU azon dolgozik, hogy létre-
hozzák a vámszolgálatok, a rendőri erők és 
jogrendszerek közötti együttműködés keretét. Különböző
európai projekteken és alapítványokon keresztül a
tagországok együtt munkálkodnak azon, hogy
csökkentsék a bűnözést az Unió határain belül. A belső
biztonság fenntartása érdekében az EU szintén egyezteti
a közös szabályokat a külső határoknál tevékenykedő
rendőrség számára.



Európai szocialisták 
�

Az instabilitás és szegénység
kezelése

Az európai szocialisták rámutatnak arra, hogy a
szegénység a béke egyik fő ellensége. A régiók közötti
nagy különbségek és a nyilvánvaló szegénység 
instabilitást okoz, amely biztonsági fenyegetésekhez
vezet. Úgy tekintik, hogy a környezet pusztulása, a
demokrácia problémái, az etnikai és vallási konfliktusok
szintén fontos tényezők, melyeket figyelembe kell venni
az Európai biztonsági politikában.

Az európai szocialisták támogatják az EU biztonsági
politikájának szélesebb meghatározását annak
érdekében, hogy ne csupán az olyan tisztán biztonsági
fenyegetéseket vegyék figyelembe, mint pl. a 
terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés, a 
kábítószercsempészet ás a katonai fenyegetések,
hanem ezek gyökereit: szegénység; emberi jogok
megsértése; a környezet rosszabbodása; etnikai és
vallási konfliktus. 

A bővítés terjeszteni fogja az EU egyenlőségre, 
toleranciára vonatkozó politikáját, a környezetvédelmi
standardokat, valamint a szegénység felszámolását az
egész kontinensen. Az európai szocialisták szerint az
európai bővítés következő hulláma döntő jelentőségű
az európai biztonsági politika történetében, és a béke,
a biztonság és az igazságosság Uniójának a
megteremtésében. 



Jövőbeli Előnyök 
�

Az együttműködés biztonságot
eredményez 

Mivel a béke és a biztonság voltak a fő célok az EU létre-
hozásánál az európai bővítés következő hulláma úgy
tűnik, hogy meg fogja szilárdítani a békét és biztonságot
a szélesebb Unió egész területén. Az elmúl tíz év során a
jövőbeni tagországok mindazokat az eszközöket fel-
használták, melyek a bővítéshez szükségesek és máris
szorosan együttműködnek az EU –val számos EU jogsz-
abály saját jogrendjükbe történő átültetésére.
Hasonlóképpen harmonizálásra kerülnek a vízum 
rendszerek és a határellenőrzés egész Európában, hogy
biztosítsák a szabad mozgás jogát a kibővített Unió min-
den állampolgára számára.

Az EU jelenleg alapítványi támogatásokat nyújt, hogy
segítse ezt a határellenőrzést és hogy megakadályozza a
határon átnyúló bűnözés és illegális bevándorlást.

A bővítést követően a rendőrség, valamint a jogrendszerek
együttműködése tovább fogja gyorsítani a határon
átnyúló bűnőzés, a kábítószercsempészet, az 
emberkereskedelem és az i l legál is emigráció
megakadályozását.



Ha többet akarnak tudni arról, hogy az
Európai Szocialisták Pártja mit tesz a
belső biztonság területén, kérem látogas-
sa meg az alábbi web site–okat:

�

PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kapcsolat
az Európai Szocialisták Pártjának 
Parlamenti Frakciója, 
Európai Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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http://www.mszp.hu


