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BEVEZETÉS

Az Európai Unió, annak intézményei és tagállamai ötven éve gondoskodnak a szabadság és a 

biztonság előmozdításáról és biztosításáról. Európa garantálja az emberi jogok, a jogállamiság és 

a szolidaritás tiszteletben tartását. Európai polgárként jogunkban áll a sajátunktól eltérő európai 

országban élni, dolgozni és tanulni. A schengeni térséghez tartozó államok közötti belső 

határellenőrzések megszüntetése különösen nagy előrelépést jelentett Európa számára. Emellett a 

technológiai fejlődés forradalmasította a kommunikáció módjait és sebességét, aminek 

eredményeként nemcsak a határaink, de a társadalmaink is nyitottabbá váltak. Ez a szabad és 

virágzó Európa az „egység a sokszínűségben” égisze alatt továbbra is megkönnyíti és gazdagítja a 

polgárok életét.

Az Európai Unió polgárai számára a biztonság jelenti az egyik fő prioritást. A többéves uniós 

munkaprogramok már jó pragmatikus alapot képeznek az operatív együttműködés megerősítéséhez, 

de most szélesebb körű egyetértés szükséges az EU belső biztonságát alátámasztó elképzelés, 

értékek és célok tekintetében.
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Az Európát napjainkban fenyegető, bűnözéssel kapcsolatos kockázatok és veszélyek – úgymint a 
terrorizmus, a súlyos és a szervezett bűnözés, a kábítószer-kereskedelem, a számítástechnikai 
bűnözés, az emberkereskedelem, a kiskorúak szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia, a 
gazdasági bűnözés és a korrupció, a fegyverkereskedelem és a határokon átnyúló bűnözés –
rendkívül gyorsan alkalmazkodnak a tudomány és a technológia fejlődéséhez és változásaihoz 
amint megkísérlik jogtalanul kihasználni és tönkretenni nyílt társadalmaink értékeit és jólétét.

Az EU belső biztonsági stratégiája erre ad választ, bár önmagában nem új kompetenciák 
létrehozását, hanem a meglévő stratégiák és fogalmi megközelítések integrálását célozza, elismerve 
a Stockholmi Program keretét is. Bizonyítja szilárd elhatározásunkat arra vonatkozóan, hogy a 
szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében további előrehaladást 
teszünk egy olyan európai biztonsági modell keretében, amely a következő kihívásokkal néz szembe:
a jogok és szabadságok védelme, a tagállamok közötti együttműködés és szolidaritás megerősítése,
a biztonság hiánya okainak, nem kizárólag a következményeinek a kezelése, a megelőzés és az 
előrejelzés előnyben részesítése, a közvédelemben szerepet játszó valamennyi (politikai, gazdasági, 
szociális stb.) ágazat bevonása, a biztonsági politikák polgárok felé való kommunikálásának 
javítása, és végezetül a belső és külső biztonság közötti összefüggés felismerése, és ennek 
eredményeként egy globális biztonsági megközelítés megteremtése a harmadik országokkal.
Létfontosságú tehát, hogy maga a belső biztonsági stratégia a polgárok szükségleteihez és a 
dinamikus és globalizált huszonegyedik század kihívásaihoz egyaránt képes legyen alkalmazkodni.
A belső biztonság fogalmát széles körű és átfogó értelemben kell tekinteni, amely több ágazatot 
felölel annak érdekében, hogy ezeket a fő veszélyeket, valamint a polgárok életére, biztonságára és 
jólétére közvetlen hatást gyakorló egyéb – így a természeti csapások és az ember okozta 
katasztrófák, mint például az erdőtüzek, a földrengések, az áradások és viharok jelentette –
veszélyeket kezelje.

Elengedhetetlen a bűnüldöző és határőrizeti hatóságok, az igazságügyi hatóságok, valamint egyéb, 
például az egészségügyi, a szociális és a katasztrófavédelmi ágazatokban működő szolgálatok 
közötti együttműködés. Az európai belső biztonsági stratégiának ki kell aknáznia a bűnüldözési 
együttműködés, az integrált határigazgatási és a büntető igazságszolgáltatási rendszerek területén 
folytatott együttműködés tekintetében lehetséges szinergiákat. A szabadságon, a biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló európai térségben ezen tevékenységek elválaszthatatlanok, így a belső 
biztonsági stratégiának biztosítania kell, hogy azok kiegészítsék és kölcsönösen megerősítsék 
egymást.
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Európának egy az Unió alapelvein és értékein – az emberi jogok és alapvető szabadságok 

tiszteletben tartásán, a jogállamiságon, a demokrácián, a párbeszéden, a tolerancián, az 

átláthatóságon és a szolidaritáson – nyugvó szilárd biztonsági modellt kell kialakítania.

Demokráciánk minősége, valamint a polgároknak az Unióba vetett bizalma nagymértékben függ 

attól, hogy képesek vagyunk-e szavatolni Európa biztonságát és stabilitását, és együtt tudunk-e 

működni szomszédainkkal és partnereinkkel az Európai Uniót érintő belső biztonsági problémák 

alapvető okainak kezelése tekintetében.

A belső biztonsági stratégát azért fogadták el, hogy elősegítse Európa előrelendülését azáltal, hogy 

a meglévő tevékenységeket összefogja, és meghatározza a jövőbeli intézkedések alapját képező 

elveket és iránymutatásokat. A stratégiát a bűncselekmények megelőzésére és az arra vonatkozó 

kapacitás növelésére tervezték, hogy alkalmas eszközök hatékony kidolgozása és kezelése révén 

kellő időben megfelelően tudjanak reagálni a természeti és az ember okozta katasztrófákra.

1. AZ EURÓPAI POLGÁROK VÉDELME A GLOBALIZÁLT TÁRSADALOMBAN

A huszonegyedik századi Európai Unió (EU) huszonhét tagállamának összlakossága 500 millió fő.

A gazdasági növekedés a jogállamiságon alapuló szabad és demokratikus társadalmak nyújtotta 

lehetőségekkel párosulva jóléti feltételeket teremt az európai polgárok számára, azonban ezekkel a 

lehetőségekkel kockázatok is járnak, mivel terroristák és más bűnözők romboló és rosszindulatú 

célokból ezen szabadságokkal való visszaélésre törekednek. Emellett az emberek fokozott 

mobilitása egyúttal növeli a minden uniós polgár által féltve őrzött szabadságok védelmére 

vonatkozó közös felelősségünket.

A biztonság ezért kulcsfontosságú tényezővé vált az európai társadalom nyújtotta magas 

életminőség biztosítása, valamint a kritikus infrastruktúrának a közös veszélyek megelőzésével és 

kezelésével történő védelme szempontjából.
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Olyan, hogy „nulla kockázat” nem létezik, de ennek ellenére az Uniónak olyan biztonságos 

környezetet kell teremtenie, amelyben az európai polgárok védve érzik magukat. Ezen túlmenően 

létre kell hozni a magas szintű biztonság fenntartásához szükséges mechanizmusokat, és ezt a 

biztonságot nem csak az EU területén, hanem amennyire lehetséges akkor is biztosítani kell, amikor 

a polgárok harmadik országokba utaznak vagy olyan virtuális környezetben tartózkodnak, mint 

például az internet.

E tekintetben az EU belső biztonsági stratégiája az emberek, valamint a szabadság és demokrácia 

képviselte értékek védelmét jelenti annak érdekében, hogy mindenki félelem nélkül élhesse 

mindennapi életét. A stratégia tükrözi továbbá a napjaink kihívásairól alkotott közös európai 

elképzelést, valamint azon elhatározásunkat, hogy e veszélyek kezelését közösen oldjuk meg, adott 

esetben az EU többletértékét kiaknázó szakpolitikákhoz folyamodva. A Lisszaboni Szerződés és a 

Stockholmi Program lehetővé teszi, hogy az EU ambiciózus és összehangolt lépéseket tegyen 

Európa, mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fejlesztése terén.

Mindennek fényében ez a stratégia:

· megállapítja a mindannyiunkat érintő 

veszélyeket és kihívásokat, amelyek 

következtében egyre fontosabbá válik, hogy az 

EU tagállamai és intézményei együttműködjenek a 

nemzeti, kétoldalú vagy regionális 

képességeinket meghaladó új kihívások kezelése 

céljából.

· átfogó és átlátható módon meghatározza az EU közös belső biztonságpolitikáját, valamint az 

azt alátámasztó alapelveket.

· európai biztonsági modellt határoz meg, amelyet közös eszközök és a következők iránti 

elkötelezettség alkotja: a biztonság, a szabadság és a magánélet védelme közötti összefüggés 

megerősítése, a tagállamok közötti együttműködés és szolidaritás, valamennyi uniós intézmény 

bevonása, a biztonság hiánya okainak, nem kizárólag a következményeinek a kezelése, a 

megelőzés és az előrejelzés fokozása, a védelemben szerepet játszó valamennyi – politikai, 

gazdasági és szociális – ágazat megfelelő mértékű bevonása, a belső és külső biztonság közötti 

összefüggés növelése.

· együtt hatékonyabbak és 
felkészültebbek vagyunk a 
bennünket fenyegető veszélyek 
tekintetében

· egy belső biztonsági stratégia, 
amely a mindannyiunk által vallott 
értékeket és prioritásokat tükrözi

· a közbiztonságot és az egyéni 
jogokat egyaránt tükröző 
intézkedések
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MINDANNYIUNKAT FENYEGETŐ VESZÉLYEK: Az EU belső biztonságát érintő fő 

kihívások

A bűnözés kihasználja a globalizált társadalom kínálta lehetőségeket, mint amilyenek például a 

nagy átviteli sebességű kommunikáció, a fokozott mobilitás és az azonnali pénzügyi tranzakciók.

Ezekhez hasonlóan léteznek az Unió védelmére és biztonságára vonatkozó, határokon átnyúló 

következményekkel járó jelenségek. Így számos jelentős, mindannyiunkat fenyegető veszély 

létezik, amelyek a következőképpen írhatók le:

· A terrorizmus – bármilyen formájában –

teljes mértékben semmibe veszi az emberi 

életet és a demokratikus értékeket.

Világviszonylatú elterjedése, katasztrofális 

következményei, a radikalizálódás útján 

történő toborzási képessége és a 

propagandának az interneten keresztül való 

terjesztési lehetősége, valamint a 

finanszírozásának különböző módjai a 

terrorizmust a biztonságunkat jelentősen és 

egyre fokozottabban fenyegető veszéllyé 

teszi.

· a súlyos és a szervezett bűnözés növekvő 

jelentőséggel bír. Különböző formáiban határoktól 

függetlenül mindenhol feltűnik, ahol a legkisebb 

kockázattal a legnagyobb pénzügyi előnyöket ki 

tudja használni. A kábítószer-kereskedelem, a 

gazdasági bűnözés, az emberkereskedelem, az 

embercsempészet, a fegyverkereskedelem, a 

kiskorúak szexuális kizsákmányolása és a 

gyermekpornográfia, az erőszakos 

bűncselekmények, a pénzmosás és az okirat-hamisítás csupán néhány példa az EU-ban 

megnyilvánuló szervezett és súlyos bűnözés formáira. Ezen túlmenően a korrupció a 

demokratikus rendszer és a jogállamiság alapjait fenyegető veszély.

• Az Eurojust révén 2007-ben 
Olaszországban, Franciaországban, 
Romániában, Portugáliában és az Egyesült 
Királyságban huszonhat személyt tartóztattak 
le egy nemzetközi terrorizmusellenes művelet 
során. A szervezet Olaszországban, 
Afganisztánban, Irakban és az arab 
országokban tervezett támadásokat intézni.
Forrás: Az Eurojust 2007. évi éves jelentése, 
34. o.
• 2008-ban nemzeti, regionális és uniós 
intézkedések révén tizenhárom országban 1009 
személyt tartóztattak le terrorizmus vádjával.
Forrás: Az Europol 2009. évi jelentése a 

terrorizmus helyzetéről és alakulásáról (TE-

SAT), 6. o.

• 2008 februárjában a 

(hitelkártyával való visszaéléseket 

elkövető szervezet elleni) PIPAS-

művelet alkalmával 100 személyt 

tartóztattak le és negyvennyolc 

házkutatást végeztek egy az Europol 

által koordinált, tizenegy országon 

átívelő közös nyomozás során.

Forrás: Az Europol 2008. évi éves 

jelentése, 24. o.
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· a számítástechnikai bűnözés globális, technikai, határokon átnyúló és arctalan veszély, amely 

az információs rendszereinket fenyegeti, és ennek következtében számos további kihívást jelent 

a bűnüldöző szervek számára.

· a határokon átnyúló bűnözés, mint a kisebb vagy a tulajdonnal összefüggő, gyakran 

bűnbandák által elkövetett bűncselekmények, amennyiben jelentős mértékben kihatnak az 

európai polgárok mindennapi életére.

· maga az erőszak, mint például a fiatalkorúak vagy sportesemények alkalmával huligánok által 

elkövetett erőszakos cselekmények, növeli a bűnözés okozta ártalmakat, és számottevő károkat 

okozhat társadalmunknak.

· a természeti és az ember okozta katasztrófák – így az erdőtüzek, a földrengések, az áradások 

és viharok, az aszályok, az energiaellátás zavarai és az információs és kommunikációs 

technológiák (ikt) meghibásodása – biztonsági és védelmi kihívásokat támasztanak.

Napjainkban és korunkban a katasztrófavédelmi rendszerek minden korszerű és fejlett 

biztonsági rendszer lényeges elemét képezik.

· több más, aggodalomra okot adó, az európai polgárok biztonságát és védelmét fenyegető 

veszélyt jelentő közös jelenség is fennáll, így a közúti balesetek, amelyek minden évben az 

európai polgárok tízezreinek életébe kerülnek.



5842/2/10 REV 2 ea/EA/kb 7
DG H 3A HU

AZ EMLÍTETT KIHÍVÁSOKNAK VALÓ 

MEGFELELÉS

A fenti jelenségek kezelése érdekében az EU tagállamai 

saját nemzeti biztonságpolitikákkal és stratégiákkal 

rendelkeznek, valamint a bűnözőknek a szomszédos 

országok közötti mozgására tekintettel a tagállamok közötti 

kétoldalú, többoldalú és regionális együttműködések 

kialakítására is sor került.

Mindazonáltal, mivel ezek az erőfeszítések nem 

elegendőek az Unió határain jóval túlmutató tevékenységet 

folytató bűnözői csoportok felszámolásához és tevékenységeik megakadályozásához, egyre 

nagyobb szükség van egy uniós szintű megközelítésre.

A tagállamoknak folyamatosan olyan eszközök kifejlesztésére kell 

törekedniük, amelyek segítségével biztosítható, hogy a nemzeti 

határok, az eltérő jogszabályok, nyelvek és munkamódszerek nem 

akadályozzák a határokon átnyúló bűnözés megelőzése terén való 

előrehaladást.

Az EU a közelmúltban jelentős eredményeket tudott felmutatni 

ezen a területen. Így például a belső határellenőrzéseknek a 

személyek schengeni térségben való szabad mozgását lehetővé tevő 

eltörlése óta alapvető jelentősége van a fokozott bűnüldözési és 

igazságügyi együttműködésnek.

Számos, az együttműködést megkönnyítő eszközt dolgoztak ki. A legfontosabbak közé tartoznak az 

alábbiak:

· a jövőbeli helyzetek és forgatókönyvek elemzése: a fenyegetések előrejelzése. Az Europol és 

más uniós ügynökségek rendszeresen készítenek értékeléseket a fenyegetésekről.

Közös rendőrségi és vámügyi központok, 
mint a luxemburgi Centre de 
Coopération Policière et Douanière, 
amely Belgium, Németország, 
Luxemburg és Franciaország 
rendőrsége, csendőrsége és 
vámhatósága közötti hatékony operatív 
együttműködést támogatja.

A salzburgi fórumot Ausztria, Bulgária, 
Csehország, Magyarország, 
Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia és 
Románia belügyminiszterei alkotják, akik 
a fórum keretében közös biztonsági 
kérdéseket vitatnak meg. A nem uniós 
tagállamokat is magában foglaló balti-
tengeri munkacsoportot a Balti-tenger 
térségét érintő szervezett bűnözés elleni 
küzdelem céljából hozták létre.

2009 júliusában Bulgária és 
Spanyolország ügyészi 
szerveinek és rendőri 
hatóságainak az Eurojustot és 
az Europolt is magában foglaló 
közös nyomozócsoport 
segítségével sikerült 
felszámolniuk egy tizenhét 
személyből álló bűnszervezetet, 
amely 16 millió EUR értékben 
terjesztett hamis 
eurobankjegyeket az Unió teljes 
területén.

Forrás: Eurojust 
Sajtóközlemény, 2009. július 
3.
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· megfelelő válaszlépések: a következmények megtervezése, programozása és kezelése.
Olyan munkaprogramok kialakítására került sor, amelyek lehetővé teszik a polgárokat 
fenyegető veszélyeknek, valamint a polgárok aggodalmainak módszeres kezelését. A 
terrorizmus elleni küzdelem, a kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem, a szervezett 
bűnözés és a katasztrófavédelem terén különböző stratégiák és különleges munkatervek is 
születtek. Emellett a katasztrófavédelmi közösségi mechanizmus koordinálja a természeti és az 
ember okozta katasztrófák kapcsán a tagállamok által tett válaszlépéseket.

· helyszíni hatékonyság: az ügynökségek, intézmények és szervek munkája. Több kifejezetten 
uniós ügynökséget hívtak életre; ezek közé tartozik az Europol, amelynek fő feladata, hogy 
információkat gyűjtsön és továbbítson, valamint hogy megkönnyítse a bűnüldöző hatóságoknak 
a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatott együttműködését, ide 
sorolandó továbbá az Eurojust, amely az igazságügyi hatóságok közötti koordinációt irányítja, 
és növeli azok hatékonyságát, és ide tartozik végül a Frontex, amely a külső határokon 
folytatott operatív együttműködést vezeti. Az EU létrehozta a terrorizmusellenes koordinátor
posztját is. A képzés, a kábítószer elleni küzdelem, a bűnmegelőzés, a korrupció és a 
büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés vonatkozásában további szervek és 
hálózatok létrehozására is sor került.

· a kölcsönös elismerésen alapuló, az információmegosztást, valamint a közös nyomozások 
és műveletek megkönnyítését szolgáló eszközök. A kölcsönös elismerésen alapuló eszközök 
közé tartozik az európai elfogatóparancs, valamint a pénzeszközök befagyasztására vonatkozó 
végzés. Adatbázisokat – például a Schengeni Információs Rendszert – és hálózatokat hoztak 
létre a bűnügyi nyilvántartásokkal, a huliganizmus elleni küzdelemmel, az eltűnt személyekkel 
vagy az ellopott gépjárművekkel, valamint a kiadott vagy visszautasított vízumokkal 
kapcsolatos információk egymással való megosztása érdekében. A DNS-adatok és az 
ujjlenyomatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a bűntények helyszínén hagyott névtelen nyomokat 
egy adott személyhez lehessen kötni. Az EU jogi eszközei a nemzetközi események – többek 
között a nagyobb sportversenyek – biztonságának szavatolása érdekében megkönnyítik a 
tagállamok közötti operatív együttműködést, például közös nyomozócsoportok felállítását, 
közös műveletek megszervezését és szoros együttműködés kialakítását.

· tevékenységeink hatékonyságának felmérése érdekében értékelési mechanizmusok 
kidolgozására került sor. Többek között a társakat értékelő gyakorlatokat szerveztek a 
terrorizmus és a szervezett bűnözés területén, amelyek hozzájárultak a kölcsönös bizalom 
erősítéséhez.
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2. AZ EURÓPAI BIZTONSÁGI MODELL FELÉ

Az eddig elért sikerek arról tanúskodnak, hogy az EU-ban jelentős előrelépéseket tettünk a jog 

érvényesülése, a szabadság és a biztonság tekintetében. Ugyanakkor továbbra is közös 

erőfeszítéseket kell tennünk, hogy biztosíthassuk a polgárok magasabb fokú védelmét. A 

Stockholmi Program, valamint az olyan stratégiák, mint az európai biztonsági stratégia, a jog 

érvényesülésén, a szabadságon és a biztonságon alapuló térség külső dimenziójával kapcsolatos 

stratégia és az információkezelési stratégia jó alapul szolgálnak ehhez.

Elérkezett az idő arra, hogy a mindannyiunkat fenyegető veszélyeknek és kockázatoknak egy 

integráltabb megközelítés keretében történő leküzdése érdekében mozgósítsuk és továbbfejlesszük a 

közös eszközöket és politikákat: ez a belső biztonsági stratégia fő célkitűzése. E cél elérése 

érdekében egy olyan biztonsági modellt választottunk, amely a bűnüldözési és igazságügyi 

együttműködést, a határigazgatást és a katasztrófavédelmet érintő intézkedéseket foglal magában.

Az említett modellt alkalmazó fellépésekre vonatkozó elvek és iránymutatások az alábbiakban 

szerepelnek.

ELVEK

Az európai polgárok biztonságban szeretnének élni, és élvezni szeretnék szabadságaik előnyeit: a 

biztonság önmagában is alapjog. Az EU belső biztonsági stratégiáját az Unió alapszerződéseiben és 

az Európai Unió Alapjogi Chartájában szereplő értékek és elvek ihlették:

· a jog érvényesülésével, a szabadsággal és a biztonsággal kapcsolatos, egymást megerősítő 

politikák, amelyek ugyanakkor tiszteletben tartják az alapvető jogokat, a nemzetközi 

védelmet, a jogállamiságot és a magánélet védelmét.

· minden polgárra, elsősorban a legkiszolgáltatottabbakra kiterjedő védelem, különös 

hangsúlyt fektetve az olyan bűncselekmények áldozataira, mint az emberkereskedelem és a 

nemi alapú erőszak, továbbá a terrorizmus áldozataira, akik szintén különös figyelmet, 

támogatást és társadalmi elismerést igényelnek.
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· a biztonságpolitikákkal kapcsolatos átláthatóság és elszámoltathatóság, aminek 

köszönhetően ezek a politikák könnyen érthetővé válnak a polgárok számára, és figyelembe 

veszik a polgárok aggodalmait és véleményét.

· párbeszéd, amely a tolerancia, a mások véleményének tiszteletben tartása és a 

szólásszabadság elvének megfelelően a nézeteltérések megoldásának az eszköze.

· integráció, társadalmi befogadás és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem mint 

az EU belső biztonságának kulcsfontosságú elemei.

· a tagállamok közötti szolidaritás az olyan kihívások esetén, amelyek egyetlen tagállam által 

nem kezelhetők, vagy olyan esetekben, amikor az összehangolt fellépés az EU egészének 

javára válik.

· kölcsönös bizalom mint a sikeres együttműködés kulcsfontosságú elve.

A TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS STRATÉGIAI IRÁNYMUTATÁSOK

A fenti elvek alapján tíz iránymutatás megfogalmazására került sor annak érdekében, hogy a 

következő években szavatolva legyen az EU belső biztonsága.

-I- A belső biztonság széles körű és átfogó megközelítése

A belső biztonság számos horizontális és vertikális dimenzióval rendelkező intézkedést foglal 

magában:

· horizontális dimenzió: a belső biztonság megfelelő szintjének az összetett globális 

környezetben való elérése szükségessé teszi a bűnüldöző és határigazgatási hatóságok 

bevonását, valamint az igazságügyi együttműködéssel és a katasztrófavédelemmel foglalkozó 

ügynökségek, továbbá a – nem kormányzati szervezeteket is magában foglaló – politikai, 

gazdasági, pénzügyi, szociális és magánszektor támogatását.



5842/2/10 REV 2 ea/EA/kb 11
DG H 3A HU

· hasonlóképpen, a különböző szinteken figyelembe kell vennünk a biztonság vertikális 

dimenzióját: nemzetközi együttműködés, uniós szintű biztonságpolitikák és 

kezdeményezések, a tagállamok regionális együttműködése, valamint a tagállamok saját 

országos, regionális és helyi politikái.

-II- A biztonsági tevékenységek hatékony, demokratikus és jogi felügyeletének a biztosítása

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően nagyban megnőtt az Európai Parlamentnek a 

biztonságpolitikák kialakításában betöltött szerepe, ami azzal jár, hogy valamennyi szakaszban 

alapvető fontosságú a hatékony konzultáció. A nemzeti parlamentek azáltal, hogy ellenőrizni tudják 

a szubszidiaritás elvének alkalmazását, valamint hogy részt vesznek a jog érvényesülésével, a 

szabadsággal és a biztonsággal kapcsolatos politikák értékelésében és végrehajtásában, szintén 

fontosabb szerepet játszanak az EU munkájában.

Az Európai Unió Bírósága teljes körű hatáskörrel rendelkezik ezen a területen (kivéve a tagállamok 

belső jogát és jogrendjét, valamint biztonsági felelősségét). Végezetül, az EU-nak az emberi jogok 

európai egyezményéhez való csatlakozása szintén hozzá fog járulni az emberi jogok magasabb 

szintű európai védelméhez.

-III- Megelőzés és előrejelzés: egy proaktív, hírszerzésen alapuló megközelítés

Az EU belső biztonsági stratégiájának fő célkitűzései közé 

tartozik a bűncselekmények, a természeti és az ember 

okozta katasztrófák megelőzése és előrejelzése, valamint 

azok lehetséges hatásainak csökkentése. Bár a 

bűncselekmények elkövetőinek tényleges felelősségre 

vonása továbbra is alapvető fontosságú, a bűncselekmények és a terrortámadások megelőzésére 

helyezett nagyobb hangsúly segít csökkenteni az azok által okozott, gyakran helyrehozhatatlan testi 

és lelki károkat.

Stratégiánknak ezért egy proaktív, hírszerzésen alapuló megközelítés keretében előtérbe kell 

helyeznie a megelőzést és az előrejelzést, valamint törekednie kell a felelősségre vonáshoz 

szükséges bizonyítékok beszerzésére. Csak akkor lehet eredményes jogi lépéseket tenni, ha minden 

szükséges információ rendelkezésre áll.

Biztosítanunk kell, hogy a 
tagállamok idejében megosszák 
egymással a hírszerzési 
információkat ahhoz, hogy 
megakadályozzák a 
bűncselekményeket, az elkövetőket 
pedig bíróság elé állítsák.
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Ezen túlmenően fejleszteni és finomítani kell a megelőzési mechanizmusokat, például az elemzési 
eszközöket és a korai előrejelző rendszereket. Idevágó megelőzési eszköz a hatásvizsgálat alapján a 
terrorcselekmények és a súlyos bűncselekmények megelőzését, felderítését, kivizsgálását és 
büntetőeljárás alá vonását célzó, magas szintű adatvédelmet biztosító európai utas-nyilvántartási 
adatállomány (PNR) is. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük a különböző típusú 
fenyegetéseket és azok valószínűségét, valamint hogy előre jelezzük, esetlegesen mi fog történni, 
így nem csak felkészültek lehetünk a jövőbeli fenyegetések kimenetelének tekintetében, hanem 
képesek leszünk mechanizmusokat kidolgozni azok észlelésére, és különösen azok bekövetkeztének 
megelőzésére. Ezért olyan átfogó megközelítést kell alkalmaznunk, amely képes a belső biztonság 
különböző területein az EU előtt álló fenyegetések és kockázatok, valamint a polgárok számára 
aggodalomra okot adó kérdések folyamatos figyelemmel kísérésére és megelőzésére. Szükség van 
egy a szervezett bűnözés és az ahhoz hasonló fenyegetések megelőzésére és leküzdésére irányuló 
stratégiára.

A bűnmegelőzés nem csupán a bűncselekményeknek és az azokból fakadó következményeknek a 
megelőzését jelenti, hanem a bűnözés kiváltó okainak megszüntetését is.

A biztonságpolitikáknak, és különösen a megelőzésre irányulóknak olyan széles körű megközelítést 
kell alkalmazniuk, amely nem csak a bűnüldöző hatóságokat vonja be, hanem a nemzeti és helyi 
szintű intézményeket és szakembereket is. Ezért a fiataloknak a bűnözéstől való visszatartása 
érdekében együttműködésre kell törekedni más ágazatokkal is, például iskolákkal, egyetemekkel és 
egyéb oktatási intézményekkel. A magánszektor – különösen a  pénzügyi tevékenységekben való 
részvétel esetében – szintén hozzájárulhat a csalárd tevékenységek és a pénzmosás megelőzését 
szolgáló mechanizmusok kidolgozásában és hatékony működtetésében. A civil társadalmi 
szervezetek társadalmi figyelemfelkeltő kampányok szervezésében vehetnek részt.

A katasztrófavédelem terén folytatott uniós tevékenységet annak a célkitűzésnek kell vezérelnie, 
hogy a katasztrófamegelőzés és -előrejelzés stratégiai megközelítésének kidolgozása, valamint a 
felkészültség és a reagálás javítása révén, a nemzeti felelősség elismerése mellett csökkentsük a 
katasztrófákkal szembeni kiszolgáltatottságot. Iránymutatásokat kell kidolgozni a veszélyek és 
kockázatok feltérképezésével, értékelésével és elemzésével kapcsolatos módszerekre vonatkozóan, 
továbbá el kell készíteni azon természeti és ember okozta kockázatok áttekintését, amelyekkel az 
EU a jövőben szembesülhet. Ennek az uniós szintű kockázatelemzésnek kellene a kockázatokat 
megosztó tagállamok és az EU közötti együttműködési kezdeményezések alapját képeznie a 
katasztrófavédelem és a képességtervezés terén. Azonosítani kell az olyan további kockázatokat és 
fenyegetéseket, mint például az energiaellátás zavarai, az információs és kommunikációs 
technológiák (ikt) meghibásodása és a járványok. A megelőzéssel foglalkozó politikákba be kell 
építeni a polgároknak, valamint az állami és a magánszektornak a katasztrófák hatásaival szembeni 
ellenállását.
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-IV- Az átfogó információcsere-modell kialakítása

A kölcsönös bizalom alapján folyó és az információk hozzáférhetőségének elvét teljes mértékben 

érvényesítő információcserével támogatott belső biztonságpolitika. Ahhoz, hogy a bűnüldöző 

szervek képesek legyenek a bűnmegelőzésre és a fellépésekre, idejekorán a lehető legtöbb adattal 

kell rendelkezniük a bűncselekmények, a tetteseik, az elkövetési módjuk, az áldozataik adatai, az 

elkövetésük során használt járművek stb. vonatkozásában. 

Ahhoz, hogy az információcsere jelenlegi színvonalát jelentősen emeljük, a meglévő 

mechanizmusok bővítése céljából folytatnunk kell azon mechanizmusok megerősítését, amelyek 

segítségével kiépíthető az EU belső biztonságáért felelős hatóságok közötti kölcsönös bizalom,  és  

alkalmaznunk kell az információkezelési stratégiát a biztonságos és strukturált európai 

információcsere-modell kialakítása érdekében. 

Ez a modell magában foglalja az EU belső biztonságának szavatolásában jelentős szerepet játszó 

valamennyi uniós adatbázist, így lehetőséget ad az említettek közötti – szükséges és megengedett 

mértékű – interakcióra, annak céljából, hogy az EU egésze területére kiterjedő  hatékony 

információcsere biztosítható legyen, és a biometrikus és más technológiák által teremtett 

lehetőségeket polgáraink biztonságának növelésére a lehető legnagyobb mértékben kiaknázzák egy 

olyan egyértelmű keretben, amely a magánéletük védelmére is szolgál. 

Ennek az információcsere-modellnek mindig teljes mértékben tiszteletben kell tartania a 

magánélethez való jogot és a személyes adatok védelmét. Amennyiben a magasabb biztonsági szint 

az adatcsere növelését igényli, fontos, hogy ezt a növelést elővigyázatosan végezzék, arányos 

legyen és tiszteletben tartsa az adatvédelmi jogszabályokat. 

– V – Operatív együttműködés

A Lisszaboni Szerződés létrehozta a Belső Biztonsági Operatív Együttműködéssel Foglalkozó 

Állandó Bizottságot (COSI) a bűnüldöző és a határigazgatási hatóságok közötti hatékony 

koordináció és együttműködés biztosítása céljából, amely magában foglalja a külső határok 

ellenőrzését és védelmét, és adott esetben az operatív együttműködéshez kapcsolódó megfelelő, 

büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködést. E bizottság munkája legfőként a tagállami 

és uniós fenyegetésértékelések és kiemelt kérdések alapján folyik. 
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A COSI-nak emellett biztosítania kell az EU belső biztonságában szerepet játszó uniós 

ügynökségek és szervek (Europol, Frontex, Eurojust, Cepol és Sitcen) közötti szoros 

együttműködést is, az egyre koordináltabb, integráltabb és hatékonyabb műveletek ösztönzése 

érdekében. Az említett szereplőknek folytatniuk kell a tagállamokban működő szakszolgálatok 

hatékony támogatását.  Különösen javítani kell az Europol képességét a tagállami műveletek 

támogatása terén. 

Eredményeket kell elérni a nagy jelentőségű tömegrendezvények 

biztonságának javítására szolgáló együttműködési keret kialakítása 

terén. 

Az Európai Uniónak a katasztrófavédelem területén olyan integrált megközelítést lenne célszerű 

elősegítenie, amely a válság különböző szakaszai – a megelőzés, a reagálás és a helyreállítás –

során az európai kölcsönös segítség és szolidaritás megvalósításával alkalmazható. 

-VI- Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés

A tagállamok igazságügyi hatóságai közötti szorosabb együttműködés alapvető fontosságú, éppígy 

elengedhetetlen az, hogy az EUROJUST teljes mértékben kiteljesítse a benne rejlő lehetőségeket, az 

alkalmazandó jogszabályok keretén belül. Uniós szinten a sikeres bűnüldözési műveleteknek és 

nyomozásoknak lehetővé kell tenniük a bűnüldöző szervek, a határigazgatási szervek és az 

igazságügyi hatóságok közötti lehetséges szinergiák érvényesítését a határokon átnyúló bűnözés 

megelőzése céljából. 

-VII- Integrált határigazgatás

Az illegális bevándorlás kezelése mellett az integrált határigazgatás is fontos szerepet játszik a 

biztonság fenntartásában. Meg kell erősíteni az integrált határigazgatási mechanizmust többek 

között a legjobb gyakorlatok határőrök közötti terjesztése céljából. Előzetes elemzés alapján meg 

kell vizsgálni az európai határőrizeti rendszer létrehozásának megvalósíthatóságát. Különös 

hangsúlyt kell helyezni az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) folyamatos fejlesztésére.

A 2006. évi futball 
világbajnokság idején 13 
európai ország rendőrei álltak 
szolgálatban Németországban, 
akik rendes egyenruhájukat 
viselték és bűnüldözési 
hatáskörrel rendelkeztek. 
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A Frontex, valamint más uniós ügynökségek és a tagállami bűnüldöző szervek közötti 

együttműködés és koordináció  kulcsfontosságú kérdés az ügynökség sikere szempontjából. 

Az új technológiák fontos szerepet játszanak a határigazgatás területén. Könnyebbé teszik a 

polgárok számára a külső határátkelőkön való gyors áthaladást automatikus rendszerek, előzetes 

bejelentkezés, gyakori utazói rendszerek stb. segítségével. Javítják a biztonságot azáltal, hogy 

lehetővé teszik azokat a szükséges ellenőrzéseket, amelyek segítségével megakadályozható, hogy az 

Unió számára kockázatot jelentő személyek vagy áruk átlépjék a határokat. Ebben az 

összefüggésben a bűnüldöző szervek és a határellenőrzési hatóságok közötti szoros együttműködés 

alapvető fontosságú. A bűnüldöző szerveknek ehhez hasonlóan elő kell segíteniük a határok 

biztonságának garantálásához szükséges információszolgáltatást. 

A Vízumkódex hatálybalépése, a Schengeni Információs Rendszer továbbfejlesztése, valamint az 

elektronikus határellenőrző rendszerek – így a be- és kiléptető rendszer – hozzájárul majd a 

hírszerzésen alapuló integrált határigazgatáshoz. Többek között a határellenőrzési képesség 

kiépítése szempontjából elengedhetetlen a párbeszéd és az együttműködés az olyan harmadik 

országokkal, amelyek származási és a tranzitországok. 

-VIII- Az innováció és a képzés melletti kötelezettségvállalás

Együtt kell működni annak érdekében, hogy egy közös megközelítés, a költségcsökkentés és a 

hatékonyságnövelés segítségével elősegítsék és fejlesszék az új technológiákat. A technológia 

területén az is fontos, hogy megvalósuljon az állami és a magánszektor együttműködése. A közös 

kutatási és fejlesztési program keretében folyó kutatási és fejlesztési projektek eredményére építve 

az Európai Uniónak saját biztonsági igényeire szabott technológiai szabványokat és platformokat 

kell kialakítania. 

A különböző ügynökségek és a szolgálatok által használt eltérő technológiai rendszerek kölcsönös 

átjárhatóságát stratégiai célkitűzéssé kell tenni annak érdekében, hogy a felszerelés ne jelentsen 

akadályt a tagállamok számára az információcserében vagy az együttes műveletek végrehajtásában. 
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Az európai szakképzés stratégiai megközelítése: ez a célkitűzés alapvető fontosságú a fejlett 

technológiát alkalmazó és szakterületükön élen járó bűnüldöző, igazságügyi és határigazgatási 

hatóságok létrehozásában, valamint annak lehetővé tételében, hogy az európai bűnüldözési képzés 

nagy lépést tegyen előre és hatékony eszköze legyen az európai bűnüldöző szervek közötti közös 

kultúra előmozdításának és a nemzetközi együttműködés elősegítésének. Ennek érdekében célszerű 

volna a nemzeti képzésbe európai elemeket beépíteni, és csereprogramokat kidolgozni az Erasmus-

program mintájára.  E tekintetben a közös kulturális háttérrel rendelkező, magasan képzett európai 

szakemberek hozzáadott értéket fognak képviselni a globalizálódott társadalomban folyó verseny 

összefüggésében éppúgy, mint a biztonság területén. Fontos szerepet kell játszaniuk az európai 

ügynökségeknek és szerveknek, különösen a CEPOL-nak. 

-IX- A belső biztonság/harmadik országokkal folyó együttműködés külső dimenziója

A belső biztonság, mint olyan, nem létezhet külső dimenzió nélkül, mivel léte egyre nagyobb 

mértékben függ a külső biztonságtól. Az EU és a tagállamai – mind kétoldalú, mind többoldalú –

nemzetközi együttműködése alapvető fontosságú a biztonság garantálásához és polgáraink jogainak 

védelméhez, valamint a biztonságnak és a jogok tiszteletben tartásának előmozdításához külföldön 

is. A harmadik országok tekintetében érvényes uniós szakpolitikáknak kulcsfontosságú 

tényezőként kell figyelembe venniük a biztonságot, és össze kell hangolniuk a biztonsági és egyéb 

kapcsolódó szakpolitikákat, így a külpolitikát, oly módon, hogy a biztonsággal kapcsolatos 

kérdéseket integrált és proaktív megközelítés keretében egyre nagyobb mértékben vegyék 

tekintetbe. 

A külső biztonság vonatkozásában az Európai Unió nem 

korlátozhatja magát csupán a tagállamok és más országok –

különösen az EU-val szomszédos országok – bűnüldöző 

szervei közötti együttműködésre. Kapcsolatokat kell kiépíteni 

más országokkal is, a biztonsággal kapcsolatos globális 

megközelítést alkalmazva, ezen országokkal szoros együttműködésben, és szükség esetén az 

országok intézményi, gazdasági és társadalmi fejlődésének támogatásával. Ez a munkamódszer 

lehetővé teszi majd a párbeszéd lehetőségeinek kialakítását az eseti alapon meghatározható közös 

érdekű területek, aggodalomra okot adó kérdések és együttműködési lehetőségek vonatkozásában. 

Meg kell erősíteni a bűnüldözés terén működő nemzetközi szervezetekkel – különösen az 

Interpollal – való együttműködést és koordinációt. A tagállamok körében ki kell alakítani a 

kétoldalú, többoldalú és regionális megközelítéseket, adott esetben a konkrét fenyegetések kezelése 

érdekében. 

Európai országok harmadik 
országokkal együttműködve 
sikeresen hoztak létre a Karib-
térségben, Lisszabonban, Toulonban, 
Accrában és Dakarban a kábítószer-
kereskedelem elleni küzdelem terén 
működő platformokat. 



5842/2/10 REV 2 ea/EA/kb 17
DG H 3A HU

Alapvető jelentőségűek a transznacionális bűnözés elleni küzdelem terén, az Unión kívüli 

fellépések, valamint a jogállamiság iránti tisztelet kialakítása érdekében tett erőfeszítések. A közös 

európai biztonság- és védelempolitikával folyó együttműködést – különösen az uniós ügynökségek 

és a megfelelő missziók között – ezért még tovább kell fejleszteni. Nagyon fontos továbbá a 

bűnüldöző szervek és a jogérvényesülés, szabadság és biztonság területén működő szervek közötti 

együttműködés megerősítése a polgári válságkezelési missziók valamennyi szakaszában, azért, 

hogy az említettek a helyszínen érintett minden más szolgálattal (katonai, diplomáciai, sürgősségi 

szolgálatokkal) együttműködve részt tudjanak venni a konfliktusok megoldásában. Kiemelten kell 

kezelni a „gyenge és sikertelen államok”-at, hogy ne váljanak a terrorizmus és a szervezett bűnözés 

központjaivá. 

Ezzel összefüggésben a  belső biztonsági stratégia az európai uniós biztonsági stratégia 

nélkülözhetetlen elemévé válik, amelyet az EU biztonság- és védelempolitikája keretében dolgoztak 

ki 2003-ban a globális kockázatok és fenyegetések kezelésére, és a globalizált társadalom 

társadalmi, politikai és gazdasági fejlesztése melletti elkötelezettség vállalására, és amely a 

hatékony és tartós biztonság megvalósításának legeredményesebb eszköze. 

-X- Rugalmasság a jövőbeli kihívásokhoz való alkalmazkodás érdekében

Átfogó, pragmatikus, rugalmas, a valósághoz folyamatosan idomuló megközelítés, amely  

figyelembe veszi azokat a kockázatokat és fenyegetéseket, amelyek szélesebb körben hatást 

gyakorolhatnak a polgárokra, és amely nemcsak a bűnüldözési vonatkozásokra összepontosít, 

hanem minden olyan fenyegetést tekintetbe vesz, amely tágabb értelemben véve biztonsági 

problémát okozhat, valamint szem előtt tartja a változó körülményekhez való alkalmazkodás iránti 

valamennyi igényt, és biztosítja Európa lakossága számára a legmagasabb fokú biztonságot. 
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3. TOVÁBBI LÉPÉSEK

A Stockholmi Program végrehajtására irányuló cselekvési terv nyomán a Bizottság a belső 

biztonsági stratégiáról szóló közleményt fog elfogadni, amelyben intézkedésorientált javaslatok is 

szerepelnek majd. A belső biztonsági stratégia fejlesztésének, nyomon követésének és 

végrehajtásának folytatását a Belső Biztonsági Operatív Együttműködéssel Foglalkozó Állandó 

Bizottság (COSI) egyik kiemelt feladatává kell tenni. Ezen túlmenően a Stockholmi Program 

értelmében a Bizottság mérlegelni fogja a Belső Biztonsági Alap létrehozását, amelynek célja a 

belső biztonsági stratégia végrehajtásának előmozdítása lenne. 


