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Notranja Varnost 



Vsak se mora počutiti var-
nega pri opravljanju vsa-
kodnevnih obveznosti.
Evropski državljani niso
doživeli vojne že skoraj
šest desetletij. Vendar mora
EU kljub temu zagotavljati
varnost svojih ljudi vsak
dan. 



Evropska unija
�

Osvobojeni strahu

Evropska unija je bila prvotno osnovana prav za 
zagotovitev miru in varnosti po stoletjih konfliktov na
samem kontinentu. Čeprav je vojaška grožnja v Evropi, v
času od ustanovitve EU oslabela, varnost kljub vsemu
ostaja pomembno vprašanje za vsako državo. Notranja
varnost v Evropi je vprašanje pravice posameznika biti
osvobojen strahu. 

Vse več in več evropskih državljank in državljanov se svo-
bodno giblje med državami članicami Unije, zato EU ust-
varja pogoje za sodelovanje med carinskimi  službami,
policijskimi organi in pravnimi sistemi. Preko različnih
evropskih projektov in skladov že poteka 
sodelovanje za zmanjšanje kriminala znotraj meja EU. Za
vzdrževanje notranje varnosti EU prav tako usklajuje
skupna pravila nadzora zunanjih  meja unije.



Evropski socialdemokrati
�

Soočiti se z nestabilnostjo 
in revščino 

Evropski socialdemokrati opozarjajo na revščino kot eno
od glavnih sovražnikov miru. Mnoge razlike in očitna
revščina posameznih regij povzročajo nestabilnost, ki
ogroža varnost. Okoljsko nazadovanje, problemi z
uveljavljanjem demokracije in etnični ter verski spori se
kažejo kot pomembni dejavniki Evropske varnostne
politike. 

Evropski socialdemokrati podpirajo širšo opredelitev
varnostne politike EU, ki mora upoštevati ne samo
neposredne varnostne grožnje kot so terorizem, čezme-
jni kriminal, promet z mamili in vojaške grožnje – ampak
tudi temeljne razloge zanje: revščina, kršitev človekovih
pravic, okoljska degradacija, etnični in verski spori. 

Širitev EU pomeni širjenje politike enakosti in strpnosti,
okoljskih standardov in izkoreninjenje revščine na vsem
kontinentu. Evropski socialdemokrati vidijo naslednji val
širitve Evrope kot ključno točko v zgodovini Evropske
varnostne politike in v izgradnji Unije miru, varnosti in
pravičnosti.



Bodoče koristi
�

Sodelovanje prinaša varnost 

Kot sta bila mir in varnost eden glavnih ciljev ustanovitve
EU, naslednji val evropske širitve pomeni predvsem 
utrjevanje miru in varnosti v razširjeni Uniji. V preteklem
desetletju so bodoče države članice prevzele večino
ukrepov pomembnih za širitev in  tesno sodelujejo z EU
pri vključevanju velikega števila zakonov EU v svojo
zakonodajo. Z usklajevanjem sistema vizumov in mejne
kontrole v Evropi se uresničuje pravica vseh državljanov
razširjene Unije do svobodnega gibanja. EU prispeva v
sklade za pomoč mejnim kontrolam in za preprečevanje
čezmejnega kriminala in nezakonitega priseljevanja.

Po širitvi se bo še bolj okrepilo sodelovanje med policijo
in pravosodnimi organi predvsem na področju 
preprečevanja čezmejnega kriminala, trgovine z ljudmi in
nezakonitim priseljevanjem.



Za podrobnejše informacije o delu Evropskih
socialdemokratov na področju notranje varnosti
obiščite spletno stran:
�

PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org

Re
sp

. 
ed

ito
r:

 C
hr

is
tin

e 
Ve

rg
er

, 
PE

S 
G

ro
up

, 
W

ie
rt

z 
St

r.
, 

B-
10

47
 B

ru
ss

el
s 

D
es

ig
n/

pr
od

uc
tio

n:
M

os
tr

a
C

om
m

un
ic

at
io

n

Kontakti
Poslanska Skupina 
Stranke Evropskih Socialdemokratov, 
Evropski Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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http://www.zlsd.si


