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ĮVADAS

Jau penkiasdešimt metų Europos Sąjunga, jos institucijos ir valstybės narės propaguoja ir užtikrina 

laisvę ir saugumą. Europoje garantuojama pagarba žmogaus teisėms, teisinės valstybės principams 

ir solidarumui. Būdami europiečiais mes naudojamės teise gyventi, dirbti ir mokytis kitose Europos 

šalyse nei mūsų gimtoji šalis. Vidaus sienų kontrolės panaikinimas Šengeno erdvėje buvo ypač 

didelis Europos žingsnis į priekį. Be to, dėl technologinės pažangos iš esmės pakito ryšių palaikymo 

būdai bei sparta ir dėl to tapo atviros ne tik sienos, bet ir visuomenės. Remiantis vienybės įvairovėje 

samprata šioje laisvoje ir klestinčioje Europoje toliau sudaromos palankesnės sąlygos žmonėms 

gyventi ir turtinamas žmonių gyvenimas.

Saugumas yra vienas pagrindinių Europos Sąjungos piliečių prioritetų. ES daugiametės darbo 

programos jau tapo geru praktiniu pagrindu operatyviniam bendradarbiavimui stiprinti, tačiau 

dabar reikia siekti platesnio bendro sutarimo dėl ES vidaus saugumo vizijos, vertybių ir tikslų.
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Pagrindiniai su nusikalstamumu susiję pavojai ir grėsmės, su kuriais šiuo metu susiduria Europa, 

pavyzdžiui, terorizmas, sunkūs nusikaltimai ir organizuotas nusikalstamumas, prekyba narkotikais, 

elektroniniai nusikaltimai, prekyba žmonėmis, seksualinis nepilnamečių išnaudojimas ir vaikų 

pornografija, ekonominiai nusikaltimai ir korupcija, prekyba ginklais ir tarpvalstybinis 

nusikalstamumas, ypač sparčiai prisitaiko prie mokslo ir technologijų pokyčių, kai siekiama 

neteisėtai pasinaudoti atvirų visuomenių vertybėmis ir gerove bei joms pakenkti.

Nors pačia ES vidaus saugumo strategija siekiama ne kurti naujas kompetencijas, bet sujungti 

esamas strategijas bei konceptualius požiūrius ir pripažinti Stokholmo programos pagrindą, ja 

reaguojama į grėsmes. Joje nustatytas tvirtas įsipareigojimas toliau siekti pažangos teisingumo, 

laisvės ir saugumo srityse pasinaudojant Europos saugumo modeliu, kurį taikant susiduriama su 

šiais iššūkiais: teisių ir laisvių apsauga; valstybių narių bendradarbiavimo ir solidarumo gerinimu;

ne tik nesaugumo padarinių, bet ir jo priežasčių nagrinėjimu; pirmenybės teikimu prevencijai ir 

išankstiniam numatymui; visų atitinkamų sektorių įtraukimu į visuomenės (politinę, ekonominę, 

socialinę ir pan.) apsaugą; piliečių informavimu apie saugumo politiką; ir galiausiai, vidaus ir 

saugumo tarpusavio priklausomybės pripažinimu nustatant visuotinio saugumo požiūrį trečiųjų 

valstybių atžvilgiu.

Todėl ypač svarbu, kad pačią Vidaus saugumo strategiją būtų galima pritaikyti piliečių poreikiams 

ir dinamiško bei globalaus dvidešimt pirmojo amžiaus iššūkiams.

Vidaus saugumo koncepcija turi būti suprantama kaip plati ir visapusiška koncepcija, kuri apima 

daugialypius sektorius, kad būtų galima apsaugoti nuo šių pagrindinių grėsmių ir kitų grėsmių, 

kurios turi tiesioginės įtakos piliečių gyvenimui, saugumui ir gerovei, įskaitant stichines ir žmogaus 

sukeltas nelaimes, pavyzdžiui, miškų gaisrus, žemės drebėjimus, potvynius ir audras.

Ypač svarbus teisėsaugos ir sienos apsaugos tarnybų, teisminių institucijų ir kitų, pavyzdžiui, 

sveikatos apsaugos, socialinės ir civilinės saugos sektorių tarnybų bendradarbiavimas. Europos 

vidaus saugumo strategijoje turi būti panaudotos galimos sinergijos, egzistuojančios teisėsaugos 

bendradarbiavimo, integruoto sienų valdymo ir baudžiamosios teisenos sistemų srityse. Iš tiesų šių 

sričių veiksmai Europos teisingumo, laisvės ir saugumo erdvėje yra glaudžiai susiję: Vidaus 

saugumo strategija turi užtikrinti, kad jie papildytų ir stiprintų vieni kitus.
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Europa turi stiprinti saugumo modelį, grindžiamą Sąjungos principais ir vertybėmis: pagarba 

žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, teisinės valstybės principais, demokratija, dialogu, 

tolerancija, skaidrumu ir solidarumu.

Demokratijos kokybė ir visuomenės pasitikėjimas Sąjunga iš esmės priklausys nuo sugebėjimo 

garantuoti saugumą ir stabilumą Europoje bei bendradarbiauti su kaimyninėmis šalimis ir šalimis 

partnerėmis siekiant pašalinti pagrindines vidaus saugumo problemų, su kuriomis susiduria ES, 

priežastis.

Vidaus saugumo strategija buvo priimta siekiant padėti Europai siekti pažangos, sutelkti vykdomą 

veiklą ir nustatyti būsimų veiksmų principus bei gaires. Ja siekiama užkirsti kelią nusikaltimams bei 

stiprinti gebėjimus laiku ir tinkamai reaguoti į stichines bei žmogaus sukeltas nelaimes veiksmingai 

parengiant ir valdant reikimas priemones.

1. EUROPOS GLOBALIOJE VISUOMENĖJE GYVENANČIŲ ŽMONIŲ APSAUGA

Dvidešimt pirmajame amžiuje Europos Sąjungą (ES) sudarančiose dvidešimt septyniose šalyse 

gyvena 500 milijonų žmonių. Ekonomikos augimo ir laisvos bei demokratinės visuomenės, 

grindžiamos teisinės valstybės principais, teikiamos galimybės sudaro sąlygas Europos piliečių 

klestėjimui, tačiau šios galimybės taip pat yra susijusios su pavojais, kadangi teroristai ir kitų rūšių 

nusikaltėliai bando piktnaudžiauti šiomis laisvėmis siekdami pragaištingų ir piktavališkų tikslų. Be 

to, dėl suaktyvėjusio žmonių judumo savo ruožtu padidėja bendra atsakomybė už laisvių, kurias 

brangina visi Sąjungos piliečiai, apsaugą.

Todėl saugumas tapo vienu iš svarbiausių veiksnių užtikrinant aukštą Europos visuomenės 

gyvenimo kokybę ir saugant ypatingos svarbos infrastruktūros objektus pasitelkiant bendrų grėsmių 

prevenciją ir jas šalinant.
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„Nulinio pavojaus“ nebūna, tačiau nepaisant to, Sąjunga turi sukurti saugią aplinką, kurioje Europos 

gyventojai jaustųsi apsaugoti. Be to, turi būti įdiegti būtini mechanizmai, kad būtų užtikrinti aukšti 

saugumo lygiai ne tik ES teritorijoje, bet ir, jei įmanoma, piliečiams vykstant į trečiąsias valstybes 

arba kai jie atsiduria virtualioje aplinkoje, pavyzdžiui, naudojasi internetu.

Šiomis aplinkybėmis ES vidaus saugumas – žmonių, laisvės ir demokratijos vertybių apsauga, kai 

kiekvienas gali nebijodamas džiaugtis savo kasdieniu gyvenimu. Tai taip pat atspindi Europos 

bendrą šiandienos problemų suvokimą ir ryžtą kartu kovoti su šiomis grėsmėmis, atitinkamais 

atvejais įgyvendinant politiką, kuria išnaudojama ES teikiama pridėtinė vertė. Lisabonos sutartis ir 

Stokholmo programa sudaro sąlygas ES imtis plataus užmojo suderintų veiksmų Europoje kuriant 

teisingumo, laisvės ir saugumo erdvę. Todėl šioje strategijoje:

· išdėstytos bendros grėsmės ir problemos, su 

kuriomis susiduriame ir dėl kurių tampa vis svarbiau ir 

svarbiau, kad ES valstybės narės ir institucijos dirbtų 

kartu siekdamos spręsti naujas problemas, kurioms 

nebeužtenka vien nacionalinių, dvišalių ar regioninių 

pajėgumų;

· visapusiškai ir skaidriai išdėstyta ES bendra vidaus saugumo politika ir jos pamatiniai 

principai;

· apibūdintas Europos saugumo modelis, kurį sudaro bendros priemonės ir įsipareigojimai 

abipusiškai stiprinti saugumo, laisvės ir privatumo sąsajas, užtikrinti valstybių narių 

bendradarbiavimą ir solidarumą, įtraukti visas ES institucijas, šalinti ne tik nesaugumo 

padarinius, bet ir jo priežastis, stiprinti prevenciją ir išankstinį numatymą, į politinę, ekonominę 

ir socialinę apsaugą atitinkamai įtraukti visus sektorius, siekti tvirtesnės vidaus ir išorės 

saugumo tarpusavio priklausomybės.

· kartu esame veiksmingesni ir 
geriau pasirengę kovoti su 
grėsmėmis, su kuriomis 
susiduriame

· vidaus saugumo strategija, 
kuri atspindi mūsų bendras 
vertybes ir prioritetus

· veiksmai, kurie atspindi 
viešąjį saugumą ir asmenų 
teises
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BENDROS GRĖSMĖS: Pagrindinės ES vidaus saugumo problemos

Nusikaltėliai naudojasi galimybėmis, kurias teikia globalizuota visuomenė, pavyzdžiui, sparčiais 

ryšiais, dideliu judumu ir skubiais finansiniais sandoriais. Be to, esama reiškinių, kurie turi 

tarpvalstybinės įtakos saugumui ir saugai ES. Todėl galima išskirti tam tikras dideles bendras 

grėsmes:

· visų rūšių terorizmą, kuris visiškai nebrangina 

žmonių gyvybių ir nepaiso demokratinių 

vertybių. Dėl savo pasaulinio masto, 

sukrečiančių padarinių, gebėjimo samdyti 

skatinant radikalizmą ir skleidžiant propagandą 

internetu bei dėl įvairių jo finansavimo 

priemonių terorizmas kelia didelę ir vis 

stiprėjančią grėsmę visuomenei;

· sunkius nusikaltimus ir organizuotą 

nusikalstamumą, kurio mastai didėja. Šis 

nusikalstamumas linkęs įgauti įvairias formas, kai 

galima gauti daugiausia finansinės naudos mažiausiai 

rizikuojant, neatsižvelgiant į sienas. Prekyba 

narkotikais, ekonominiai nusikaltimai, prekyba 

žmonėmis, neteisėtas asmenų įvežimas, prekyba 

ginklais, seksualinis nepilnamečių išnaudojimas ir vaikų pornografija, smurtiniai nusikaltimai, 

pinigų plovimas ir dokumentų klastojimas yra tik kai kurie būdai, kuriuos naudoja organizuoto 

nusikalstamumo ir sunkių nusikaltimų vykdytojai ES. Be to, korupcija kelia grėsmę 

demokratinės sistemos ir teisinės valstybės pagrindams;

· • 2007 m. padedant Eurojustui Italijoje, 
Prancūzijoje, Rumunijoje, Portugalijoje ir JK 
vykdant tarptautinę antiteroristinę operaciją 
buvo suimti dvidešimt šeši asmenys.
Organizacija ketino įvykdyti teroro aktus 
Italijoje, Afganistane, Irake ir Arabų šalyse.
Šaltinis. 2007 m. Eurojusto metinė ataskaita, p. 
34–35.

· • 2008 m. vykdant veiklą nacionaliniu, regionų 
ir ES lygiais trylikoje valstybių buvo suimti 1009 
terorizmu kaltinami asmenys.
Šaltinis. 2009 m. Europolo TE-SAT ataskaita, 
p. 6.

• 2008 m. vasario mėn. operacijos 
PIPAS (kovai su organizacija, 
užsiimančia sukčiavimu 
kreditinėmis kortelėmis) metu 
suimta 100 asmenų ir atliktos 
keturiasdešimt aštuonios kratos 
namuose vykdant Europolo 
koordinuojamą bendrą tyrimą, 
kuriame dalyvavo vienuolika šalių.
Šaltinis. 2008 m. Europolo 
ataskaita, p. 24.
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· elektroninius nusikaltimus, kurie pasaulyje kelia techninio pobūdžio tarpvalstybinę anoniminę 

grėsmę informacinėms sistemoms ir dėl to sukelia daug papildomų problemų teisėsaugos 

agentūroms;

· tarpvalstybinį nusikalstamumą, pavyzdžiui, smulkius nusikaltimus ar su turtu susijusius 

nusikaltimus, kuriuos dažnai įvykdo gaujos, kuris turi didelės įtakos kasdieniam Europos 

gyventojų gyvenimui;

· patį smurtą, pavyzdžiui jaunimo smurtą ar chuliganišką smurtą sporto renginiuose, kuris didina 

nusikaltimų metu jau padarytą žalą ir gali ypač pakenkti visuomenei;

· stichines ir žmogaus sukeltas nelaimes, pavyzdžiui, miškų gaisrus, žemės drebėjimus, 

potvynius ir audras, sausrą, energijos trūkimą bei didelius informacinių ir ryšių technologijų 

(IRT) gedimus, kurie kelia saugumo ir saugos problemų. Šiais laikais civilinės saugos sistemos 

yra vienos svarbiausių modernių ir pažangių saugumo sistemų sudedamųjų dalių;

esama tam tikrų kitų bendrų reiškinių, kurie kelia susirūpinimą ir grėsmę Europos gyventojų 

saugumui bei saugai, pavyzdžiui, eismo įvykiai, kuriuose kasmet žūsta dešimtys tūkstančių 

Europos piliečių.
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ŠIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Siekdamos pašalinti šiuos reiškinius ES valstybės narės 

įgyvendina nacionalinę saugumo politiką ir strategijas, o 

reaguojant į nusikaltėlių judėjimą tarp kaimyninių šalių 

buvo parengti dvišaliai, daugiašaliai ir regioniniai 

valstybių narių bendradarbiavimo modeliai.

Kadangi šių pastangų nepakanka, kad būtų užkirstas 

kelias tokių nusikalstamų grupių veiklai, kuri yra 

išplitusi toli už ES sienų, ir su ja kovojama, didėja 

poreikis laikytis ES masto požiūrio.

Valstybės narės turi nuolat siekti plėtoti priemones, kad nacionalinės 

sienos, skirtingi teisės aktai, skirtingos kalbos ir darbo metodai 

netrukdytų daryti pažangą tarpvalstybinio nusikalstamumo 

prevencijos srityje.

Pastaraisiais metais ES padarė didelę pažangą šioje srityje.

Pavyzdžiui, panaikinus vidaus sienų kontrolę ir sudarius sąlygas 

laisvam asmenų judėjimui Šengeno erdvėje išliko ypač svarbus 

sustiprintas teisėsaugos ir teisminių institucijų bendradarbiavimas.

Sukurta daug priemonių, sudarančių palankesnes sąlygas bendradarbiauti. Svarbiausios priemonės 

yra šios:

· būsimų padėčių ir scenarijų analizė: grėsmių išankstinis numatymas. Europolas ir ES 

agentūros teikia reguliarius grėsmių įvertinimus;

Jungtiniai policijos ir muitinės centrai, 
pavyzdžiui, Centre de Coopération Policière 
et Douanière Liuksemburge, kurie prisideda 
prie veiksmingo Belgijos, Vokietijos, 
Liuksemburgo ir Prancūzijos policijos, 
žandarmerijos ir muitinės operatyvinio 
bendradarbiavimo.

Zalcburgo forumas, kuriame dalyvauja 
Austrijos, Bulgarijos, Čekijos, Vengrijos, 
Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos ir 
Rumunijos vidaus reikalų ministrai, 
susirenkantys bendriems saugumo 
klausimams aptarti. Baltijos jūros darbo 
grupė, įskaitant ES nepriklausančias 
valstybes, sudaryta siekiant kovoti su 
organizuotu nusikalstamumu Baltijos jūros 
regione.

2009 m. liepos mėn. Bulgarijos 
ir Ispanijos prokuratūros ir 
policijos tarnybos, padedamos 
jungtinės tyrimo darbo grupės, 
į kurią buvo įtraukti Eurojusto 
ir Europolo atstovai, išardė 
septyniolikos asmenų 
nusikalstamą organizaciją, 
atsakingą už padirbtų eurų, 
kurių vertė sudarė daugiau nei 
16 mln. EUR, platinimą visoje 
ES.

Šaltinis. 2009 m. liepos 3 d. 
Eurojusto pranešimas 
spaudai.



5842/2/10 REV 2 jku/DG 8
DG H 3A LT

· tinkamas reagavimas: planavimas, programavimas ir padarinių valdymas. Parengtos darbo 

programos, kurios sudaro sąlygas metodiškai šalinti piliečiams gresiančius pavojus ir 

susirūpinimą keliančius veiksnius. Be to, parengtos kovos su terorizmu, prekyba narkotikais, 

prekyba žmonėmis, organizuotu nusikalstamumu ir civilinės saugos strategijos bei konkrečios 

veiksmų programos. Pasitelkiant Bendrijos civilinės saugos mechanizmą taip pat koordinuojami 

valstybių narių reagavimo į stichines ir žmogaus sukeltas nelaimes veiksmai;

· veiklos veiksmingumas: agentūrų, institucijų ir organų darbas. Įsteigtos tam tikros ES lygio 

agentūros, įskaitant Europolą, kurio pagrindiniai tikslai – rinkti informaciją ir ja keistis bei 

sudaryti palankesnes sąlygas teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui kovojant su organizuotu 

nusikalstamumu ir terorizmu, Eurojustą, kuris prižiūri koordinavimo veiklą ir gerina teisminių 

institucijų veiksmingumą, ir FRONTEX, kuri vadovauja operatyviniam bendradarbiavimui prie 

išorės sienų. ES taip pat įsteigė kovos su terorizmu koordinatoriaus pareigybę. Taip pat 

įsteigti kiti organai ir sukurti tinklai mokymo, narkotikų, nusikalstamumo prevencijos, 

korupcijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityse;

· tarpusavio pripažinimu grindžiamos priemonės, skirtos dalytis informacija ir sudaryti 

palankesnes sąlygas bendriems tyrimams ir operacijoms. Tarpusavio pripažinimu 

grindžiamos priemonės apima Europos arešto orderį ir nuostatas dėl turto įšaldymo. Be to, buvo 

sukurtos duomenų bazės, pavyzdžiui, Šengeno informacinė sistema ir tinklai, skirti keistis 

informacija iš nuosprendžių registrų, informacija apie kovą su chuliganizmu, dingusius asmenis 

ar pavogtas transporto priemones, bei apie išduotas ar atsisakytas išduoti vizas. DNR ir pirštų 

atspaudų duomenų naudojimas padeda nustatyti asmenis pagal nusikaltimo vietose jų paliktus 

anoniminius pėdsakus. ES teisiniai dokumentai sudaro palankesnes sąlygas valstybių narių 

operatyviniam bendradarbiavimui, pavyzdžiui, padeda sudaryti jungtines tyrimų grupes, rengti 

bendras operacijas ir glaudžiai bendradarbiauti siekiant užtikrinti saugumą tarptautiniuose 

renginiuose, įskaitant svarbias sporto varžybas;

· sukurti vertinimo mechanizmai, skirti mūsų veiksmų efektyvumui įvertinti. Pavyzdžiui, 

buvo vykdomos tarpusavio įvertinimo pratybos kovos su terorizmu ir organizuotu 

nusikalstamumu srityse, kurios padėjo stiprinti tarpusavio pasitikėjimą.
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2. KURIANT EUROPOS SAUGUMO MODELĮ

Iki šiol pasiekti rezultatai rodo, kad ES teisingumo, laisvės ir saugumo srityse padaryta didelė 

pažanga. Tačiau turime toliau stiprinti pastangas, kad būtų garantuota dar geresnė piliečių apsauga.

Stokholmo programa, Europos saugumo strategija, Teisingumo, laisvės ir saugumo erdvės išorės 

aspektui skirta strategija ir Informacijos valdymo strategija tapo geru šios veiklos pagrindu.

Atėjo laikas parengti bendras priemones bei politiką ir jas taikyti siekiant pašalinti bendras grėsmes 

bei pavojus laikantis labiau integruoto požiūrio; toks yra pagrindinis Vidaus saugumo strategijos 

tikslas. Norėdami pasiekti šį tikslą pasirinkome saugumo modelį, kuris jungia veiksmus teisėsaugos 

ir teisminio bendradarbiavimo, sienų valdymo ir civilinės saugos srityse.

Toliau pateikiami šiuo modeliu grindžiamus veiksmus reglamentuojantys principai ir gairės.

PRINCIPAI

Europos gyventojai nori gyventi saugiai ir naudotis savo laisvėmis: pats saugumas yra viena iš 

pagrindinių teisių. ES vidaus saugumo strategija grindžiama Sąjungos sutartyse įtvirtintomis ir 

Pagrindinių teisių chartijoje išdėstytomis vertybėmis ir principais:

· teisingumo, laisvės ir saugumo politikos aspektais, kurie vienas kitą sustiprina, kartu gerbiant 

pagrindines teises, užtikrinant tarptautinę apsaugą, teisinės valstybės principus ir 

privatumą;

· visų piliečių, visų pirma pažeidžiamiausių, apsauga, daug dėmesio skiriant nuo 

nusikaltimų, pavyzdžiui, prekybos žmonėmis ar smurto dėl lyties, nukentėjusiems 

asmenims, įskaitant nuo terorizmo nukentėjusius asmenis, kuriems taip pat reikia ypatingo 

dėmesio, paramos ir socialinio pripažinimo;
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· saugumo politikos skaidrumu ir atskaitomybe, kad piliečiams būtų lengviau suvokti šią 

politiką ir būtų atsižvelgiama į jų susirūpinimą bei nuomones;

· dialogu, kaip nuomonių skirtumų sutaikymo priemone, laikantis tolerancijos, pagarbos ir

saviraiškos laisvės principų;

· integracija, socialine aprėptimi ir kova su diskriminacija, kurie yra svarbiausi ES vidaus 

saugumo elementai;

· valstybių narių solidarumu susidūrus su problemomis, kurių pačios valstybės narės negali 

išspręsti, arba tais atvejais, kai suderinti veiksmai būtų naudingi visai ES;

· tarpusavio pasitikėjimu – vienu iš svarbiausių sėkmingo bendradarbiavimo principų.

STRATEGINĖS VEIKSMŲ GAIRĖS

Remiantis šiais principais nustatoma dešimt veiksmų gairių siekiant garantuoti ES vidaus saugumą 

ateityje.

-I- Platus ir visapusiškas požiūris į vidaus saugumą

Turi būti suvokiama, kad vidaus saugumas apima įvairias priemones, pasižyminčias horizontaliuoju 

ir vertikaliuoju aspektais:

· horizontalusis aspektas: kad būtų pasiektas tinkamas vidaus saugumo lygis sudėtingoje 

pasaulio globalioje aplinkoje, reikia įtraukti teisėsaugos ir sienų valdymo institucijas, 

padedamas teisminio bendradarbiavimo, civilinės saugos agentūrų bei politinio, ekonominio, 

finansų, socialinio ir privačiojo sektorių, įskaitant nevyriausybines organizacijas;
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· be to, turime atsižvelgti į saugumo vertikalųjį aspektą visais lygiais: tarptautinio 

bendradarbiavimo, ES lygio saugumo politikos ir iniciatyvų, regioninio valstybių narių 

bendradarbiavimo ir pačių valstybių narių nacionalinės, regioninės ir vietos politikos lygiais.

-II- Veiksmingos demokratinės ir teisminės saugumo veiklos priežiūros užtikrinimas

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ypač suaktyvėjo Europos Parlamento vaidmuo plėtojant saugumo 

politiką, todėl itin svarbu veiksmingai konsultuotis visuose etapuose. Nacionaliniams parlamentams 

taip pat tenka svarbesnis vaidmuo ES veikloje pasinaudojant gebėjimu vykdyti subsidiarumo 

principo taikymo stebėseną bei dalyvaujant teisingumo, laisvės ir saugumo politikos įgyvendinimo 

įvertinime.

Europos Teisingumo Teismui suteikta visapusiška jurisdikcija šioje srityje (išskyrus valstybių narių 

vidaus teisėtvarką ir jų įsipareigojimus saugumo srityje). Galiausiai, ES prisijungimas prie Europos 

žmogaus teisių konvencijos taip pat padės stiprinti Europos piliečių žmogaus teisių apsaugą.

-III- Prevencija ir išankstinis numatymas: iniciatyvus, žvalgybos informacija grindžiamas 

požiūris

Nusikalstamumo, stichinių bei žmogaus sukeltų nelaimių 

prevencija ir išankstinis numatymas bei jų galimo poveikio 

sušvelninimas yra vieni pagrindinių ES vidaus saugumo 

strategijos tikslų. Nors veiksmingas nusikaltimų vykdytojų 

patraukimas baudžiamojon atsakomybėn tebėra ypač svarbus, 

skiriant daugiau dėmesio nusikalstamų veikų ir teroro aktų prevencijai prieš jų įvykdymą būtų 

galima sumažinti galimą asmeninę ar psichologinę žalą, kuri dažnai yra neištaisoma.

Todėl strategijoje turi būti akcentuojama prevencija ir išankstinis numatymas, grindžiami 

iniciatyviu ir žvalgybos informacija grindžiamu požiūriu bei patraukimui baudžiamojon 

atsakomybėn reikalingų įrodymų gavimu. Sėkmingas bylų nagrinėjimas įmanomas tik turint visą 

būtiną informaciją.

Turėtume užtikrinti, kad 
valstybės narės laiku pasikeistų 
žvalgybos informacija, kad būtų 
užkirstas kelias 
nusikalstamumui, o pažeidėjai 
būtų patrukti baudžiamojon 
atsakomybėn.
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Be to, būtina kurti ir tobulinti prevencijos mechanizmus, pavyzdžiui, analizės priemones ar 

išankstinio perspėjimo sistemas. Remiantis poveikio įvertinimu viena iš taikytinų prevencijos 

priemonių taip pat turėtų būti Europos keleivių duomenų įrašo sistema, kuri padeda užtikrinti aukštą 

duomenų apsaugos lygį, teroro aktų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 

patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos tikslais. Tai sudaro sąlygas giliau suvokti įvairias 

grėsmių rūšis ir jų tikimybę bei iš anksto numatyti, kas galėtų atsitikti, kad ne tik būtume pasirengę 

būsimų grėsmių padariniams, bet ir sugebėtume sukurti mechanizmus, skirtus šioms grėsmėms 

nustatyti ir visų pirma užkirsti kelią jų atsiradimui. Dėl šios priežasties turi būti laikomasi 

visapusiško požiūrio, kuris būtų orientuotas į nuolatinį grėsmių ir pavojų, su kuriais susiduria ES 

įvairiose vidaus saugumo srityse, nustatymą ir prevenciją bei pagrindinių visuomenės susirūpinimą 

keliančių klausimų sprendimą. Reikia parengti grėsmių, pavyzdžiui, organizuoto nusikalstamumo, 

prevencijos ir šalinimo strategiją.

Nusikalstamumo prevencija – ne tik nusikalstamų veikų ir jų padarinių, bet ir pagrindinių jų 

priežasčių šalinimas.

Saugumo politikai, visų pirma prevencijos politikai, turi būti taikomas platus požiūris, apimantis ne 

tik teisėsaugos agentūras, bet ir institucijas bei specialistus nacionaliniu ir vietos lygiais. Todėl 

turėtų būti siekiama bendradarbiauti su kitų sektorių subjektais, pavyzdžiui, mokyklomis, 

universitetais ir kitomis mokslo įstaigomis, siekiant užkirsti kelią jaunimo polinkiui į 

nusikalstamumą. Privatusis sektorius, visų pirma jo subjektai, dalyvaujantys finansinėje veikloje, 

gali prisidėti prie sukčiavimo veiklos ar pinigų plovimo prevencijos mechanizmų kūrimo ir 

veiksmingo taikymo. Pilietinės visuomenės organizacijos taip pat gali padėti vykdyti visuomenės 

sąmoningumo ugdymo kampanijas.

ES veiksmai civilinės saugos srityje turi būti pagrįsti siekiu stiprinti apsaugą nuo nelaimių 

parengiant strateginį požiūrį į nelaimių prevenciją ir išankstinį numatymą bei toliau tobulinant 

pasirengimo ir reagavimo priemones kartu pripažįstant nacionalinę atsakomybę. Be to, reikėtų 

parengti pavojaus ir rizikos nustatymo metodų, įvertinimo ir analizės gaires bei stichinių ir žmogaus 

sukeltų nelaimių, kurios ateityje gali kilti ES, rizikos apžvalgą. ES masto rizikos analize turėtų būti 

grindžiamos riziką besidalijančių valstybių narių ir ES bendradarbiavimo civilinės saugos ir 

gebėjimų planavimo srityse iniciatyvos. Turi būti nustatyti nauji pavojai ir grėsmės, pavyzdžiui, 

energijos trūkumas, IRT gedimai ir pandemijos. Į prevencijos politiką turi būti įtrauktas piliečių ir 

viešojo bei privačiojo sektorių atsparumo nelaimių poveikiui aspektas.
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-IV- Bendro keitimosi informacija modelio sukūrimas

Vidaus saugumo politika, kurios pagrindą sudaro tarpusavio pasitikėjimas jos svarbiausiais 

rezultatais, ir galiausiai informacijos turėjimo principu grindžiamas keitimasis informacija.

Norėdamos užtikrinti prevenciją ir kuo anksčiau imtis priemonių, teisėsaugos institucijos turi laiku 

gauti kuo daugiau duomenų apie nusikalstamas veikas ir jų vykdytojus, modus operandi, duomenis 

apie nukentėjusį (-ius) asmenį (-is), naudotas transporto priemones ir pan.

Siekdami iš esmės padidinti dabartinius keitimosi informacija lygius turime toliau tobulinti 

mechanizmus, kurie stiprina už vidaus saugumo užtikrinimą ES atsakingų institucijų tarpusavio 

pasitikėjimą, kad būtų plėtojami turimi mechanizmai, ir naudoti Informacijos valdymo strategiją, 

kad būtų sukurtas saugus struktūrinis Europos keitimosi informacija modelis.

Šis modelis apmis visas įvairias ES duomenų bazes, susijusias su saugumo užtikrinimu ES, kad 

būtų užtikrinta jų tarpusavio sąveika, jei tai būtina ir leidžiama, siekiant veiksmingo keitimosi 

informacija visoje ES ir kuo labiau padidinti biometrijos ir kitų technologijų teikiamas galimybes, 

kad būtų stiprinamas piliečių saugumas laikantis aiškių principų, kurie taip pat padeda apsaugoti jų 

privatumą.

Taikant šį keitimosi informacija modelį visais atvejais turi būti visapusiškai gerbiama teisė į 

privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Kadangi aukštesnio lygio saugumas reikš intensyvesnį 

keitimąsi duomenimis, svarbu, kad šis intensyvesnis keitimasis duomenimis būtų rūpestingai 

valdomas, proporcingas, ir būtų laikomasi duomenų apsaugos įstatymų.

-V- Operatyvinis bendradarbiavimas

Lisabonos sutartimi buvo sudarytas Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje 

nuolatinis komitetas (COSI), kuris užtikrins veiksmingą teisėsaugos ir sienų valdymo institucijų 

veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą, įskaitant išorės sienų kontrolę ir apsaugą, o atitinkamais 

atvejais – teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, susijusiose su operatyviniu 

bendradarbiavimu. Visų pirma šio komiteto darbas bus grindžiamas nacionaliniais ir ES grėsmių 

įvertinimais bei prioritetais.
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COSI taip pat turi užtikrinti būtiną ES vidaus saugumo srityje dirbančių ES agentūrų ir organų 

(Europolo, FRONTEX, Eurojusto, Europos policijos koledžo (CEPOL) ir Jungtinio situacijų centro 

(SITCEN) bendradarbiavimą siekiant skatinti vykdyti labiau koordinuotas, integruotas ir 

veiksmingas operacijas. Šie subjektai turi toliau gerinti veiksmingos paramos teikimą valstybių 

narių specializuotoms tarnyboms. Visų pirma reikėtų stiprinti Europolo pajėgumus remti valstybių 

narių operacijas.

Turėtų būti siekiama pažangos plėtojant bendradarbiavimą 

sistemą, kad būtų gerinamas saugumas ir sauga svarbiuose bei 

masiniuose tarptautiniuose renginiuose.

Civilinės saugos srityje ES turėtų skatinti laikytis integruoto požiūrio, apimančio įvairius krizių 

etapus: prevenciją, reagavimą ir atkūrimą – pasitelkiant Europos tarpusavio paramą ir solidarumą.

-VI- Teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose

Ypač svarbu užtikrinti glaudesnį valstybių narių teisminių institucijų bendradarbiavimą, o 

Eurojustui – išnaudoti visas savo galimybes pagal taikytiną teisę. ES lygiu sėkmingas su 

baudžiamosiomis bylomis susijusių operacijų ir tyrimų vykdymas turi sudaryti sąlygas pasinaudoti 

galima teisėsaugos ir sienų apsaugos agentūrų bei teisminių institucijų sinergija užkertant kelią 

tarpvalstybiniam nusikalstamumui.

-VII- Integruotas sienų valdymas

Siekiant užtikrinti saugumą ypač svarbu ne tik spręsti nelegalios imigracijos problemas, bet ir 

vykdyti integruotą sienų valdymą. Integruoto sienų valdymo mechanizmas turi būti stiprinamas 

siekiant, inter alia, skleisti geriausios praktikos pavyzdžius tarp sienos apsaugos pareigūnų. Turi 

būti išnagrinėtos galimybės sukurti Europos sienos apsaugos pareigūnų sistemą remiantis išankstine 

analize. Ypatingas dėmesys turės būti skirtas tolesniam Europos sienų stebėjimo sistemos 

(EUROSUR) plėtojimui.

2006 m. Vokietijoje vykusio 
Pasaulio futbolo čempionato 
metu Vokietijoje pareigas ėjo 
13 Europos šalių uniformuoti 
policijos pareigūnai, kuriems 
buvo suteikti teisėsaugos 
įgaliojimai.
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FRONTEX ir kitų ES agentūrų bei valstybių narių teisėsaugos agentūrų bendradarbiavimas ir 

veiklos koordinavimas yra viena iš svarbiausių šios agentūros sėkmingo darbo sąlygų.

Sienų valdymui ypač svarbios naujos technologijos. Piliečiams sudaroma galimybė lengviau 

sparčiai kirsti sienas išorės pasienio postuose taikant automatizuotas sistemas, išankstinę 

registraciją, dažno keliautojo sistemas ir pan. Technologijos didina saugumą sudarydamos sąlygas 

atlikti būtinus patikrinimus, kad sienų nekirstų asmenys ar nebūtų įvežamos prekės, kurie kelia 

pavojų Sąjungai. Šiomis aplinkybėmis ypač svarbus glaudus teisėsaugos ir pasienio kontrolės 

institucijų bendradarbiavimas. Be to, teisėsaugos institucijos turėtų sudaryti palankesnes sąlygas 

teikti informaciją, būtiną saugumo priemonių įgyvendinimui pasienyje.

Įsigaliojus Vizų kodeksui tolesnis Šengeno informacinės sistemos ir elektroninės pasienio kontrolės 

sistemų, pavyzdžiui, išvykimo ir atvykimo sistemos, plėtojimas prisidės prie žvalgybos informacija 

grindžiamo integruoto sienų valdymo. Be to, ypač svarbus dialogas ir bendradarbiavimas su kilmės 

ir tranzito trečiosiomis valstybėmis, pavyzdžiui, siekiant sukurti pasienio kontrolės pajėgumus.

-VIII- Įsipareigojimas diegti inovacijas ir organizuoti mokymus

Būtina bendradarbiauti siekiant propaguoti ir kurti naujas technologijas laikantis bendro požiūrio, 

mažinant išlaidas ir didinant veiksmingumą. Taip pat būtina, kad technologijų srityje 

bendradarbiautų viešasis ir privatusis sektoriai. Remdamasi pagal jungtinę mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros programą vykdomų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų 

rezultatais ES turėtų parengti saugumo poreikiams pritaikytus technologinius standartus ir 

platformas.

Agentūrų ir tarnybų naudojamų įvairių technologinių sistemų sąveika turi tapti strateginiu tikslu, 

kad dėl įrangos nekiltų kliūčių valstybių narių bendradarbiavimui dalijantis informacija ar vykdant 

jungtines operacijas.
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Strateginis požiūris į profesinį mokymą Europoje: šis tikslas yra ypač svarbus steigiant teisėsaugos, 

teismines ir sienų valdymo institucijas, kurios naudojasi pažangiomis technologijomis ir pirmauja 

savo profesinėje srityje, bei sudarant sąlygas europiniam mokymui teisėsaugos srityje iš esmės 

pasistūmėti į priekį ir tapti galinga priemone propaguojant Europos teisėsaugos organų bendrą 

kultūrą ir sudarant palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam bendradarbiavimui. Norint pasiekti šį 

tikslą į nacionalines mokymo programas turėtų būti įtraukti europiniai aspektai ir remiantis 

programos Erasmus modeliu turėtų būti parengtos mainų programos. Šiuo tikslu aukšto lygio 

išsilavinimą įgiję Europos specialistai, dalindamiesi bendra kultūra, suteiks pridėtinės vertės 

vykstant konkurencijai globalizuotoje visuomenėje ir saugumo srityje. Aktyvų vaidmenį turėtų 

atlikti Europos agentūros ir organai, ypač CEPOL.

-IX- Vidaus saugumo ir bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis išorės aspektas

Vidaus saugumo koncepcija yra neatsiejama nuo išorės aspekto, kadangi vidaus saugumas vis 

labiau iš esmės priklauso nuo išorės saugumo. ES ir jos valstybių narių tiek dvišalis, tiek daugiašalis 

tarptautinis bendradarbiavimas yra ypač svarbus siekiant garantuoti saugumą, apsaugoti piliečių 

teises ir skatinti saugumą bei pagarbą teisėms kitose šalyse. ES politikoje trečiųjų valstybių 

atžvilgiu reikia atsižvelgti į saugumą kaip į vieną iš svarbiausių veiksnių ir parengti veiklos 

saugumo bei kitose susijusios politikos srityse, pavyzdžiui, užsienio politikos, koordinavimo 

mechanizmus, taikomus tais atvejais, kai į saugumo klausimus turi būti kuo labiau atsižvelgiama 

laikantis integruoto ir iniciatyvaus požiūrio.

Išorės saugumo srityje ES neturi apsiriboti tik valstybių narių ir 

kitų šalių, pirmiausia ES kaimyninių šalių, teisėsaugos agentūrų 

bendradarbiavimu. Būtina stiprinti santykius su kitomis šalimis 

taikantis visuotinio požiūrio į saugumą, glaudžiai su jomis 

bendradarbiaujant, o prireikus remiant jų institucijų, ekonomikos 

ir socialinį vystymąsi. Šia darbo sistema bus sudarytos galimybės dialogui abipusiškai svarbiose 

srityse susirūpinimą keliančiais klausimais ir galimybės bendradarbiauti, kurios gali būti nustatytos 

kiekvienu konkrečiu atveju. Turėtų būti intensyvinamas bendradarbiavimas ir veiklos 

koordinavimas su tarptautinėmis organizacijomis, ypač su Interpolu, teisėsaugos srityje. Turėtų būti 

plėtojami dvišaliai, daugiašaliai ir regioniniai valstybių narių požiūriai, atitinkamais atvejais skirti 

konkrečioms grėsmėms šalinti.

Europos šalys sukūrė sėkmingai 
veikiančias platformas Karibų 
jūros regione, Lisabonoje, Tulone, 
Akroje ir Dakare 
bendradarbiaudamos su 
trečiosiomis valstybėmis kovos su 
prekyba narkotikais srityje.
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Ypač svarbūs kovos su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ne ES teritorijoje ir pagarbos teisinės 

valstybės principams stiprinimo veiksmai. Todėl turi būti dar aktyviau bendradarbiaujama Europos 

bendros saugumo ir gynybos politikos srityje, visų pirma stiprinamas ES agentūrų ir jų atitinkamų 

misijų bendradarbiavimas. Be to, labai svarbu intensyvinti teisėsaugos agentūrų bei teisingumo, 

laisvės ir saugumo organų dalyvavimą visuose civilinio krizių valdymo misijų etapuose, kad jos 

galėtų dalyvauti sprendžiant konfliktus bendradarbiaudamos su visomis veiksmų vietoje esančiomis 

susijusiomis tarnybomis (karinėmis, diplomatinėmis, pagalbos tarnybomis ir pan.). Ypatingas 

dėmesys turės būti skirtas „silpnoms ir žlugusiomis valstybėms“, kad jos netaptų organizuoto 

nusikalstamumo ir terorizmo centrais.

Šiomis aplinkybėmis Vidaus saugumo strategija svariai papildo 2003 m. pagal ES saugumo ir 

gynybos politiką parengtą ES saugumo strategiją, skirtą visuotiniams pavojams ir grėsmėms šalinti 

ir prisidėti prie pasaulio visuomenės socialinio, politinio ir ekonominio vystymosi –

veiksmingiausio ilgalaikio ir efektyvaus saugumo užtikrinimo būdo.

-X- Lankstumas prisitaikyti prie būsimų iššūkių

Turėtų būti laikomasi plataus, praktinio, lankstaus ir tikroviško požiūrio, nuolat prisitaikoma prie 

realybės, atsižvelgiama į pavojus ir grėsmės, kurie platesniu mastu galėtų turėti įtakos piliečiams, 

skiriamas dėmesys ne tik nusikalstamumo aspektams, bet atsižvelgiama ir į visų rūšių pavojus, dėl 

kurių gali kilti saugumo problemų plačiąja prasme, taip pat rūpestingai nustatomi visi poreikiai 

prisitaikyti prie šių besikeičiančių aplinkybių ir garantuojamas aukščiausio lygio saugumas Europos 

gyventojams.
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3. TOLESNI VEIKSMAI

Remdamasi Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų planu Komisija priims komunikatą dėl

Vidaus saugumo strategijos, į kurį bus įtraukti pasiūlymai dėl veiksmų. Tolesnis Vidaus saugumo 

strategijos plėtojimas, stebėsena ir įgyvendinimas turi tapti viena iš Operatyvinio bendradarbiavimo 

vidaus saugumo srityje nuolatinio komiteto (COSI) prioritetinių užduočių. Be to, remdamasi 

Stokholmo programa Komisija apsvarstys galimybę sukurti vidaus saugumo fondą, skirtą Vidaus 

saugumo strategijos įgyvendinimui skatinti.


