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Vnútorná bezpečnosť



Každý sa vo svojom
každodennom živote 
potrebuje cítiť bezpečný.
Európski občania nezažili
vojnu takmer šesť
desaťročí. Napriek tomu
musí EÚ každý deň 
zabezpečovať bezpečnosť
svojich občanov. 



Európska únia
�

Bez strachu

Európska únia vznikla najmä preto, aby zabezpečila mier
a bezpečnosť po storočiach konfliktov na celom
kontinente. Aj keď od vzniku EÚ sa vojenské
nebezpečenstvo v Európe zmenšilo, bezpečnosť je ešte
stále veľmi dôležitou záležitosťou pre všetky krajiny.
Vnútorná bezpečnosť v Európe je otázkou práva človeka
žiť bez strachu. 

V dôsledku voľného pohybu čoraz väčšieho množstva
európskych občanov medzi jednotlivými členskými
štátmi Únie sa EÚ usiluje o vytvorenie rámca na
spoluprácu medzi colnými zložkami, policajnými silami a
právnymi systémami. Prostredníctvom rozličných 
európskych projektov a financovania krajiny navzájom
spolupracujú pri znižovaní kriminality v rámci vnútorných
hraníc Únie. V záujme udržania vnútornej bezpečnosti
Európska únia koordinuje spoločné pravidlá na ochranu
vonkajších hraníc. 



Európski socialisti
�

Za riešenie nestability a chudoby

Európski socialisti považujú chudobu za jedného z
hlavných nepriateľov mieru. Obrovské rozdiely medzi
jednotlivými regiónmi a chudoba spôsobujú nestabilitu,
ktorá vedie k bezpečnostným ohrozeniam. Úpadok
životného prostredia, problémy demokracie a etnické i
náboženské konflikty sú ďalšie významné faktory, ktoré
musí európska bezpečnostná politika zohľadňovať. 

Európski socialisti podporujú širšiu definíciu
bezpečnostnej politiky EÚ. Do úvahy musí brať nielen
jasné bezpečnostné ohrozenia, ako je napr. terorizmus,
cezhraničná kriminalita, pašovanie drog a vojenské
ohrozenia, ale aj ich hlavné príčiny: chudobu,
porušovanie ľudských práv, ničenie životného prostre-
dia, etnické a náboženské konflikty. 

Rozšírenie EÚ znamená rozšíriť politiku rovnosti a 
tolerancie EÚ, environmentálne štandardy a znižovanie
chudoby na celom kontinente. Európski socialisti
považujú ďalšiu vlnu európskeho rozšírenia za kľúčový
bod v histórii európskej bezpečnostnej politiky a
budovania Únie mieru, bezpečnosti a spravodlivosti. 



Prínosy pre budúcnosť
�

Spolupráca znamená bezpečnosť

Ak boli mier a bezpečnosť hlavnými cieľmi pri vzniku EÚ,
ďalšia vlna rozšírenia EÚ by mala mier a bezpečnosť kon-
solidovať v širšej, rozšírenej Európe. V uplynulom
desaťročí prijali budúce členské krajiny EÚ väčšinu opa-
trení, ktoré sú pre rozšírenie nevyhnutné, a dnes už s
Úniou úzko spolupracujú pri prijímaní obrovského počtu
európskych zákonov do vlastných právnych systémov.
Podobne sa v celej Európe zosúlaďujú vízové režimy a
hraničné kontroly s cieľom, aby sa voľný pohyb stal
právom každého občana v rozšírenej Európskej únii. 

EÚ dnes poskytuje finančné prostriedky na podporu
hraničných kontrol a na boj proti cezhraničnej kriminalite
a ilegálnej imigrácii.

Po rozšírení sa spolupráca medzi policajnými a súdnymi
systémami ešte viac zintenzívni, čo by malo viesť k pre-
vencii cezhraničnej kriminality v oblasti pašovania drog,
obchodovania s ľuďmi a ilegálnej imigrácie.



PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakt
Parlamentný klub
Strany európskych socialistov, 
Európsky Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Ďalšie informácie o tom, čo robia európski socialisti
v oblasti vnútornej bezpečnosti, nájdete na týchto
internetových stránkach:
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http://www.sdl.sk


