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Iekšējā drošība



Ikvienam ir jājūtas droši
savā ikdienas dzīvē.
Eiropas iedzīvotāji nav
redzējuši karu jau gandrīz
sešus gadu desmitus.
Tomēr ES ir jānodrošina tās
iedzīvotāju drošību ikdienā.



Eiropas Savienība
�

Brīva no bailēm

Eiropas Savienība principā tika dibināta, lai nodrošinātu
mieru un drošību pēc gadsimtiem ilguša konflikta šajā
kontinentā. Kaut arī militārie draudi Eiropā ir mazinājušies
kopš ES dibināšanas, joprojām drošības jautājums ir ļoti
būtisks visām valstīm. Iekšējā drošība Eiropā ir tiesības
uz dzīvi, kas būtu brīva no bailēm.

Tā kā aizvien vairāk un vairāk Eiropas pilsoņu brīvi
pārvietojas pa ES dalībvalstīm, Eiropas Savienība strādā,
lai radītu platformu sadarbībai starp muitas iestādēm,
policijas spēkiem un likumdošanas varu.

Pateicoties dažādiem Eiropas projektiem un finansēju-
mam, valstis strādā kopā, lai mazinātu noziedzības līmeni
ES iekšienē. Lai uzturētu ES iekšējo drošību, Eiropas
Savienība arī koordinē kopējus lēmumus ārējo robežu
uzraudzīšanai.



Eiropas sociāldemokrāti
�

Risinot nestabilitātes un
nabadzības jautājumu

Eiropas sociāldemokrāti vēršas pret nabadzību kā vienu
no galvenajiem miera ienaidniekiem. Izteiktas atšķirības
un acīmredzama nabadzība reģionu starpā izraisa
nestabilitāti, kas apdraud drošību. Vides pagrimums,
demokrātijas problēmas, etniskais un reliģiskais konflik-
ts ir uzskatāmi par galvenajiem jautājumiem, kurus aps-
priež Eiropas drošības politika.

Eiropas sociāldemokrāti atbalsta plašāku ES drošības
politikas definīciju, ņemot vērā ne tikai skaidrus
drošības draudus, piemēram , terorismu, nelegālu
robežu šķērsošanu, narkotiku kontrabandu un militāros
draudus, bet arī galvenos to iemeslus – nabadzību, cil-
vēktiesību pārkāpumus, vides degradāciju, etniskos un
reliģiskos konfliktus.

Paplašināšanās izplatīs ES vienlīdzības un tolerances,
vides standartu un nabadzības apkarošanas politiku
visā kontinentā. Eiropas sociāldemokrāti saskata
nākamo Eiropas paplašināšanās vilni kā vadošo punktu
Eiropas drošības politikas vēsturē, kā arī miera,
drošības un taisnīguma Savienības radīšanā.



Nākotnes ieguvumi
�

Sadarbība nodrošina drošību

Tāpat kā miers un drošība bija galvenie ES izveidošanas
mērķi, nākošais Eiropas paplašināšanās vilnis konsolidēs
mieru un drošību jau plašākā Eiropas Savienībā.
Iepriekšējās desmitgades laikā topošās dalībvalstis ir
nodrošinājušas vairumu pasākumu, kuri ir nepieciešami
paplašināšanai, un tās jau cieši sadarbojas ar ES, lai
adaptētu lielu skaitu ES likumu savās likumdošanas
sistēmās. Tieši tāpat viscaur Eiropā tiek harmonizēta vīzu
sistēma un robežkontrole, lai nodrošinātu visiem
paplašinātās ES pilsoņiem tiesības brīvi pārvietoties.

ES patreiz piedāvā līdzekļus šīs robežkontroles izstrādei,
kā arī kontrabandas un nelegālās imigrācijas novēršanai.

Pēc paplašināšanās sadarbība starp politisko un likum-
došanas sistēmu tiks nākotnē intensificēta, lai novērstu
tādus ar robežu šķērsošanu saistītus noziegumus kā
narkotiku kontrabanda un nelikumīga imigrācija.



Lai uzzinātu vairāk par to, ko Eiropas
sociāldemokrāti dara iekšējās drošības sfērā,
apmeklējiet sekojošas mājas lapas:

�

PES group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakti
Eiropas Sociāldemokrātiskās Partijas 
Parlamentārā Grupa, 
Eiropas Parlaments, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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http://www.lsdsp.lv


