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Wewnętrzne



Potrzeba bezpieczeństwa
jest jedną z najważniejszych
potrzeb człowieka. Już od
prawie sześćdziesięciu lat
nie wybuchła wojna na tere-
nie zjednoczonej Europy.
Unia Europejska zapewnia
bezpieczeństwo swoim
mieszkańcom każdego dnia. 



Unia Europejska 
�

Wolność od strachu

Wojny przetaczały się latami przez nasz kontynent. Unia
Europejska została założona głównie w celu zachowania
pokoju i bezpieczeństwa. To dzięki Unii groźba wojny
została zażegnana. Bezpieczeństwo jest wciąż ważnym
tematem dla wielu państw członkowskich. Jest ono
prawem każdego z nas. Prawem do życia w wolności od
strachu. 

Coraz więcej Europejczyków podróżuje między krajami
członkowskimi. Aby to ułatwić, Unia Europejska pracuje
nad regułami współpracy dotyczącymi ceł, współpracy
policji i ujednolicenia prawa. Kraje członkowskie
wspólnie zwalczają przestępczość w granicach Unii
Europejskiej. 



Europejscy Socjaldemokraci
�

Walka z niepewnością 
i ubóstwem

Dla Europejskich Socjaldemokratów bieda jest jednym
z głównych wrogów pokoju. Różnice w bogactwie
powodują destabilizację, co grozi bezpieczeństwu nas
wszystkich. Skażenie środowiska, spadek zaufania do
demokracji, konflikty religijne – tego wszystkiego doty-
czy europejska polityka bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo europejskie to nie tylko zagrożenie 
militarne, terroryzm, przestępczość nadgraniczna,
przemyt narkotyków, ale również to, co jest ich
źródłem: ubóstwo, gwałcenie praw człowieka,
degradacja środowiska, konflikty etniczne i religijne.

Rozszerzenie Unii Europejskiej rozpowszechni takie
wartości jak równość i tolerancja, poszanowanie
środowiska i walka z ubóstwem. 



Przyszłe Korzyści 
�

Współpraca przynosi bez-
pieczeństwo

Pokój i bezpieczeństwo przyświecały tworzeniu Unii
Europejskiej. Następna fala rozszerzenia poszerzy je i
skonsoliduje. W ostatniej dekadzie, kraje kandydackie
przyjęły większość prawa unijnego dotyczącego bez-
p i e c z e ń s t w a . O b e c n i e p r a c u j ą n a d j e g o  
wprowadzeniem w życie. Fundusze unijne pomagają
przyszłym państwom członkowskim w zwalczaniu 
nielegalnej imigracji i przemytu, a także przestępczości
nadgranicznej. Zwiększenie skuteczności tych działań
nastąpi po rozszerzeniu Unii dzięki zacieśnieniu
współpracy pomiędzy siłami policji a zunifikowanym sys-
temem prawnym. Harmonizacja takich dziedzin jak kon-
trola graniczna czy kwestie wizowe to podstawa wolnego
przepływu ludzi w Unii Europejskiej. 



Aby dowiedzieć się więcej co europejscy
socialiści robią w zakresie polityki
wewnętrznej, zobacz naszą stronę 
internetową: 
�

PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakt 
Klub Parlamentarny Partii 
Europejskich Socjalistów, 
Parlament Europejski, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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http://www.sld.org.pl http://www.uniapracy.org.pl


