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WPROWADZENIE

Od pięćdziesięciu lat Unia Europejska, jej instytucje i państwa członkowskie propagują 

i zapewniają wolność i bezpieczeństwo. Europa gwarantuje poszanowanie praw człowieka, 

praworządności i solidarności. Jako Europejczycy mamy prawo do mieszkania, pracy i uczenia się 

nie tylko w swoim państwie, ale i w innych państwach europejskich. Milowym krokiem dla Europy 

było zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych strefy Schengen. Postęp techniczny 

zrewolucjonizował sposoby i prędkość komunikowania się, tak że nie tylko nasze granice się 

otwarły, ale także nasze społeczeństwa. Przez jedność w różnorodności ta wolna i dostatnia Europa 

stale ułatwia i wzbogaca życie swoich obywateli.

Jedną z kwestii budzących największe zainteresowanie obywateli Unii Europejskiej jest 

bezpieczeństwo. Unijne wieloletnie programy prac okazały się dobrą, pragmatyczną podstawą do 

zacieśniania współpracy operacyjnej, ale teraz potrzebne jest szersze porozumienie co do wizji, 

wartości i celów przyświecających wewnętrznemu bezpieczeństwu UE.
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Największe dziś dla Europy niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z przestępczością – takie jak 
terroryzm, przestępczość poważna i zorganizowana, przemyt narkotyków, cyberprzestępczość, 
handel ludźmi, seksualne wykorzystywanie nieletnich i pornografia dziecięca, przestępczość 
gospodarcza i korupcja, nielegalny handel bronią i przestępczość transgraniczna – niesłychanie 
szybko ewoluują w ślad za postępem naukowym i technicznym, by służyć do nielegalnego 
wykorzystywania i podkopywania wartości i dobrobytu naszych otwartych społeczeństw.

Na zmiany te nie może pozostać obojętna strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE, która sama 
w sobie nie ma tworzyć nowych kompetencji, a jedynie zintegrować strategie i koncepcje istniejące,
uwzględniając zalecenia programu sztokholmskiego. Ilustruje ona zdecydowaną wolę, by 
w budowaniu przestrzeni sprawiedliwości, bezpieczeństwa i wolności osiągać dalsze postępy dzięki 
europejskiemu modelowi bezpieczeństwa, który ma sprostać następującym wyzwaniom: chronić 
prawa i swobody, pogłębić współpracę i solidarność między państwami członkowskimi, odnosić się 
do przyczyn braku bezpieczeństwa (a nie tylko do skutków), traktować priorytetowo zapobieganie 
wypadkom i ich  uprzedzanie, angażować wszystkie sektory (polityczny, gospodarczy, socjalny itp.) 
mające do spełnienia zadanie pod względem ochrony społeczeństwa, informować obywateli 
o polityce bezpieczeństwa i wreszcie – uwzględniać zależność między bezpieczeństwem 
wewnętrznym a zewnętrznym w tworzeniu „światowego bezpieczeństwa” z państwami trzecimi.

Dlatego istotne jest, aby strategię bezpieczeństwa wewnętrznego można było adaptować zarówno 
do potrzeb obywatela, jak i do wyzwań niesionych przez dynamiczny i zglobalizowany XXI wiek.

Bezpieczeństwo wewnętrzne należy rozumieć jako szerokie i kompleksowe pojęcie, łączące wiele 
sektorów i mające stanowić odpowiedź na wspomniane i inne poważne zagrożenia (w tym klęski 
żywiołowe i antropogeniczne, takie jak pożary lasów, trzęsienia ziemi, powodzie i wichury), które 
mają bezpośredni wpływ na życie, bezpieczeństwo i komfort obywateli.

Istotne znaczenie ma współpraca organów ochrony porządku publicznego ze służbami granicznymi, 
organami wymiaru sprawiedliwości i innymi służbami, np. z sektora zdrowotnego, socjalnego 
i sektora ochrony ludności. Europejska strategia bezpieczeństwa wewnętrznego musi wykorzystać 
potencjał synergii w dziedzinie współpracy organów ochrony porządku publicznego, 
zintegrowanego zarządzania granicami i systemów karnoprawnych. Otóż dziedziny te są 
w europejskiej przestrzeni sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa nierozerwalnie ze sobą 
związane: strategia bezpieczeństwa wewnętrznego musi zatem gwarantować, że będą się one 
wzajemnie dopełniały i wzmacniały wzajemnie swoje efekty.
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Europa musi ugruntować model bezpieczeństwa oparty na zasadach i wartościach Unii: na 

poszanowaniu praw człowieka i wolności podstawowych, na praworządności, demokracji, dialogu, 

tolerancji, przejrzystości i solidarności.,

Od tego, czy będziemy potrafili zagwarantować Europie bezpieczeństwo i stabilność oraz pracować 

z sąsiadami i partnerami nad źródłami unijnych problemów bezpieczeństwa wewnętrznego, zależy 

w dużej mierze jakość naszej demokracji i społeczne zaufanie do Unii.

Strategię bezpieczeństwa wewnętrznego przyjęto jako czynnik dalszego rozwoju Europy, 

sprzęgający obecne działania i wskazujący zasady i ramy przyszłych działań. Ma ona służyć 

zapobieganiu przestępczości i zwiększać zdolność do szybkiego i właściwego reagowania na klęski 

żywiołowe i antropogeniczne przez skuteczne opracowywanie odpowiednich instrumentów 

i zawiadywanie nimi.

1. OCHRONA LUDZI W EUROPIE W RAMACH GLOBALNEGO 

SPOŁECZEŃSTWA

W XXI wieku Unia Europejska liczy 500 mln mieszkańców, którzy żyją w 27 państwach ją 

tworzących. Źródłem dobrobytu europejskich obywateli jest wzrost gospodarczy w połączeniu 

z możliwościami, które oferuje wolne demokratyczne społeczeństwo oparte na praworządności, ale 

takim możliwościom towarzyszą też niebezpieczeństwa, gdyż terroryści i inni przestępcy próbują

wykorzystywać te swobody w niszczycielskich i niecnych celach. Z kolei wzmożona mobilność 

osób zwiększa naszą wspólną odpowiedzialność za ochronę wolności tak drogich wszystkim 

obywatelom Unii.

Dlatego głównym czynnikiem gwarantującym wysoką jakość życia w społeczeństwie europejskim 

oraz ochronę naszej infrastruktury krytycznej stało się bezpieczeństwo, polegające na zapobieganiu 

wspólnym zagrożeniom i ich usuwaniu.
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Mimo że niebezpieczeństw nie można całkowicie wyeliminować, Unia musi zapewniać bezpieczne 

warunki, w których Europejczycy będą się czuli chronieni. Trzeba ponadto stworzyć niezbędne 

mechanizmy pozwalające utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa nie tylko w obrębie UE, ale 

także w miarę możliwości w państwach trzecich, do których podróżują Europejczycy, 

i w środowisku wirtualnym, takim jak Internet.

Z tego punktu widzenia wewnętrzne bezpieczeństwo UE oznacza chronienie ludzi oraz wartości 

wolności i demokracji, tak by radości życia codziennego nie mącił strach. Wyraża ono również 

wspólną europejską wizję dzisiejszych wyzwań oraz naszą determinację, by wspólnym frontem te 

wyzwania odpierać, w stosownych przypadkach działaniami, w których zalety UE w pełni się 

ujawniają. Ambitne i zorganizowane działania UE w rozwijaniu Europy jako przestrzeni 

sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa są możliwe dzięki traktatowi lizbońskiemu 

i programowi sztokholmskiemu. Na tym tle można stwierdzić, że przedmiotowa strategia:

· wskazuje stojące przed nami wspólne 

zagrożenia i wyzwania powodujące, że rośnie na 

znaczeniu współpraca państw członkowskich i 

instytucji UE pozwalająca zmierzyć się z 

nowymi wyzwaniami, które przerastają potencjał 

krajowy, dwustronny czy regionalny

· całościowo i przejrzyście wyznacza wspólną 

unijną politykę bezpieczeństwa wewnętrznego – i zasady jej przyświecające

· określa europejski model bezpieczeństwa, obejmujący wspólne narzędzia oraz wymagający, 

by: uwzględniać wzajemne zależności między bezpieczeństwem, wolnością a prywatnością,

ugruntowywać współpracę i solidarność między państwami członkowskimi, angażować 

wszystkie instytucje UE, odnosić się do przyczyn braku bezpieczeństwa (a nie tylko do 

skutków), zoptymalizować zapobieganie wypadkom i ich uprzedzanie, angażować w miarę 

potrzeb wszystkie sektory (polityczny, gospodarczy, socjalny) mające do spełnienia zadanie pod 

względem ochrony oraz uwzględniać rosnącą zależność między bezpieczeństwem 

wewnętrznym a zewnętrznym.

· razem jesteśmy skuteczniejsi 
i lepiej przygotowani na stojące 
przed nami zagrożenia

· strategia bezpieczeństwa 
wewnętrznego, która wyraża 
wspólne nam wszystkim wartości 
i priorytety

· działania łączące troskę o 
bezpieczeństwo publiczne i prawa 
jednostki
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WSPÓLNE ZAGROŻENIA: Najważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE

Świat przestępczy korzysta z możliwości oferowanych przez globalne społeczeństwo, takich jak 

błyskawiczna łączność, wzmożona mobilność i natychmiastowe transakcje finansowe. Analogicznie 

pewne zjawiska wpływają, z uwagi na swój transgraniczny charakter, na bezpieczeństwo i ochronę 

w UE. Można więc wskazać szereg istotnych wspólnych zagrożeń:

· Terroryzm, w każdej postaci, cechuje 

się absolutnym lekceważeniem życia 

ludzkiego i wartości demokratycznych.

Jego globalny zasięg, katastrofalne skutki, 

zdolność przyciągania adeptów dzięki 

radykalizacji postaw i propagandzie 

internetowej oraz różne źródła 

finansowania powodują, że jest on 

istotnym i stale ewoluującym 

zagrożeniem naszego bezpieczeństwa.

· Nasila się przestępczość poważna 

i zorganizowana. Objawia się w wielorakich 

formach bez względu na granice państwowe, 

ilekroć może przynieść maksymalne zyski 

finansowe przy minimalnym ryzyku. Oto niektóre 

z postaci, jakie przybiera w UE: nielegalny handel 

narkotykami, przestępczość gospodarcza, handel ludźmi, przemyt ludzi, nielegalny handel 

bronią, seksualne wykorzystywanie nieletnich i pornografia dziecięca, agresywne przestępstwa, 

pranie pieniędzy i fałszowanie dokumentów. Ponadto w postaci korupcji zagraża fundamentom 

systemu demokratycznego i praworządności.

· • W roku 2007 dzięki Eurojustowi 
aresztowano podczas międzynarodowej 
operacji antyterrorystycznej 26 osób we 
Włoszech, Francji, Rumunii, Portugalii 
i Wielkiej Brytanii. Planowały one wspólnie 
ataki we Włoszech, Afganistanie, Iraku 
i państwach arabskich.
Źródło: sprawozdanie Eurojustu za rok 2007, 
ss. 34–35.

· • W roku 2008 dzięki staraniom krajowym, 
regionalny i unijnymi aresztowano pod 
zarzutem terroryzmu 1009 osób w 13 
państwach.
Źródło: sprawozdanie TE-SAT Europolu, s. 6.

• W lutym roku 2008 podczas 
operacji „PIPAS” (przeciwko 
organizacji okradającej karty 
kredytowe) aresztowano 100 osób i 
przeszukano 48 mieszkań w ramach 
wspólnego śledztwa 11 państw 
koordynowanego przez Europol.
Źródło: sprawozdanie Europolu za 
rok 2008, s. 24.
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· Cyberprzestępczość stanowi globalne techniczne, transgraniczne i anonimowe zagrożenie 

naszych systemów informacyjnych, dlatego stwarza wiele dodatkowych problemów służbom 

ochrony porządku publicznego.

· Przestępczość transgraniczna, np. drobna przestępczość czy przestępstwa przeciwko mieniu, 

częsta domena gangów – jeżeli ma zasadniczy wpływ na codzienne życie Europejczyków.

· Przemoc sama w sobie – np. przemoc wśród młodzieży czy chuligaństwo podczas imprez 

sportowych – zwiększa szkody już wywoływane przestępczością i może dotkliwie krzywdzić 

nasze społeczeństwo.

· Klęski żywiołowe i antropogeniczne, takie jak pożary lasów, trzęsienia ziemi, powodzie, 

wichury, susze, awarie energetyczne i duże awarie systemów informacyjno-komunikacyjnych, 

zagrażają bezpieczeństwu i ochronie. W naszych czasach systemy ochrony ludności są 

zasadniczym elementem każdego nowoczesnego zaawansowanego systemu bezpieczeństwa.

· Oprócz tego istnieją jeszcze inne powszechne zjawiska, które powodują niepokój i zagrażają 

bezpieczeństwu i ochronie ludzi w całej Europie, np. wypadki drogowe, które co roku 

powodują dziesiątki tysięcy ofiar śmiertelnych wśród Europejczyków.
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REAKCJA NA TE WYZWANIA

W walce z tymi zjawiskami państwa członkowskie UE 

opracowały własne działania i strategie bezpieczeństwa, 

a w odpowiedzi na przemieszczanie się przestępców 

między sąsiednimi państwami – stworzyły też wzajemne 

dwustronne, wielostronne i regionalne modele współpracy.

Niemniej wysiłki te nie wystarczają, by neutralizować 

i zwalczać grupy i działania przestępcze sięgające daleko 

poza nasze granice, dlatego coraz bardziej konieczne jest 

ogólnounijne podejście.

Państwa członkowskie nie mogą ustawać w staraniach o nowe 

instrumenty, tak by granice państwowe, różnice prawne, różnice 

językowe i inne metody pracy nie hamowały postępu 

w zapobieganiu przestępczości transgranicznej.

W ostatnich latach UE dokonała tu znacznego postępu. Na przykład 

odkąd zniknęły kontrole na granicach wewnętrznych, by umożliwić 

obywatelom swobodne przemieszczanie się w strefie Schengen, 

istotna okazała się wzmożona współpraca organów ochrony 

porządku publicznego i organów wymiaru sprawiedliwości.

Opracowano liczne narzędzia ułatwiające współpracę. Do najbardziej przydatnych należą:

· analiza przyszłych sytuacji i scenariuszy: przewidywanie zagrożeń. Regularne oceny 

zagrożeń są opracowywane przez Europol i inne agencje UE.

Wspólne placówki policyjno-celne (takie 
jak Centre de Coopération Policière et 
Douanière w Luksemburgu) wspierają 
skuteczną współpracę operacyjną między 
policją, żandarmerią i służbami celnymi 
Belgii, Niemiec, Luksemburga i Francji.

Forum salzburskie skupia ministrów 
spraw wewnętrznych Austrii, Bułgarii, 
Czech, Węgier, Polski, Słowacji, 
Słowenii i Rumunii, którzy spotykają się, 
by omawiać wspólne kwestie 
bezpieczeństwa. Bałtycka Grupa 
Specjalna, mająca też członków spoza 
UE, powstała, by zwalczać przestępczość 
zorganizowaną w regionie Bałtyku.

W lipcu 2009 roku prokuratura 
i policja bułgarska i hiszpańska 
rozbiła, przy pomocy wspólnego 
zespołu dochodzeniowo-
śledczego obejmującego 
Eurojust i Europol, 17-osobową 
siatkę przestępczą, która 
odpowiada za sfałszowanie 
euro na nominalna wartość 
przekraczającą 16 mln EUR.

Źródło: komunikat prasowy 
Eurojustu z dnia 3 lipca 2009 
r.
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· właściwa reakcja: planowanie, tworzenie programów i usuwanie skutków. Opracowano 

programy prac, które pozwalają nam metodycznie zająć się zjawiskami zagrażającymi 

obywatelom i budzącymi ich niepokój. Opracowano także strategie i konkretne plany prac do 

walki z terroryzmem, nielegalnym handlem narkotykami, handlem ludźmi, zorganizowaną 

przestępczością oraz na rzecz ochrony ludności. Oprócz tego wspólnotowy mechanizm ochrony 

ludności pozwala koordynować reakcję państw członkowskich na klęski żywiołowe 

i antropogeniczne.

· skuteczność w terenie: praca agencji, instytucji i organów. Powstały różne agencje UE, 

a wśród nich Europol (który ma przede wszystkim gromadzić i wymieniać informacje oraz 

ułatwiać współpracę między organami ochrony porządku publicznego w walce 

z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem), Eurojust (który stymuluje koordynację 

i zwiększa skuteczność organów wymiaru sprawiedliwości) oraz Frontex (który zawiaduje 

współpracą operacyjną na granicach zewnętrznych). UE utworzyła także urząd koordynatora 

ds. zwalczania terroryzmu. Stworzono też organy i sieci w dziedzinie szkoleń, prewencji 

narkotykowej i kryminalnej, walki z korupcją oraz współpracy organów wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych.

· narzędzia oparte na wzajemnym uznawaniu, służące do wymiany informacji oraz 

ułatwiające wspólne śledztwa i operacje. Wśród instrumentów opartych na wzajemnym 

uznawaniu są europejski nakaz aresztowania oraz możliwość zamrażania środków. Do wymiany 

informacji o danych w rejestrach karnych, zwalczaniu chuligaństwa, zaginionych osobach, 

skradzionych samochodach i wydanych lub odmówionych wizach stworzony bazy danych, takie 

jak system informacyjny Schengen, oraz sieci. Dane DNA i dane daktyloskopijne pozwalają 

skojarzyć nazwisko z anonimowymi śladami znalezionymi na miejscu przestępstwa. Unijne 

instrumenty prawne ułatwiają współpracę operacyjną między państwami członkowskimi, 

polegającą np. na tworzeniu wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych, organizowaniu 

wspólnych operacji i ścisłej współpracy przy ochronie międzynarodowych imprez, w tym 

dużych zawodów sportowych.

· mechanizmy oceniające do stwierdzenia skuteczności naszych działań. Na przykład 

wzajemne oceny w dziedzinie walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną pomogły 

pogłębić atmosferę wzajemnego zaufania.
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2. DĄŻĄC DO EUROPEJSKIEGO MODELU BEZPIECZEŃSTWA

Dotychczasowe sukcesy pokazują olbrzymi postęp UE w dziedzinie sprawiedliwości, wolności 

i bezpieczeństwa. Musimy jednak dalej łączyć nasze wysiłki, aby zagwarantować naszym 

obywatelom jeszcze lepszą ochronę. Dobrą podstawą okazał się tu program sztokholmski wraz 

z różnymi strategiami, takimi jak europejska strategia bezpieczeństwa, strategia dotycząca 

zewnętrznego wymiaru w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa oraz strategia 

zarządzania informacjami.

Teraz nadszedł czas, by opanować i rozwinąć wspólne narzędzia i metody likwidowania wspólnych 

zagrożeń i niebezpieczeństw, stosując bardziej zintegrowane podejście – taki też jest główny cel 

strategii bezpieczeństwa wewnętrznego. Aby go zrealizować, wybraliśmy model bezpieczeństwa 

łączący ochronę porządku publicznego, współpracę organów wymiaru sprawiedliwości, zarządzanie 

granicami oraz ochronę ludności.

Poniżej przedstawiamy zasady i wytyczne działania w ramach tego modelu.

ZASADY

Mieszkańcy Europy pragną żyć bezpiecznie i korzystać ze swoich swobód, a samo prawo do 

bezpieczeństwa jest ich podstawowym prawem. Inspiracją do opracowania unijnej strategii 

bezpieczeństwa wewnętrznego były wartości i zasady ujęte w traktatach Unii i sformułowane 

w karcie praw podstawowych:

· wzajemnie sprzężona polityka w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, 

którą cechuje poszanowanie praw podstawowych, ochrony międzynarodowej, 

praworządności i prywatności,

· ochrona wszystkich obywateli, zwłaszcza najbardziej zagrożonych, ze szczególnym 

nastawieniem na ofiary przestępstw (takich jak handel ludźmi lub przemoc uwarunkowana 

płcią), w tym ofiary terroryzmu, które także potrzebują specjalnego traktowania, wsparcia 

i społecznej akceptacji,
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· przejrzystość i możliwość rozliczania działań w polityce bezpieczeństwa, tak że staje się 

ona bardziej zrozumiała dla obywateli i uwzględnia ich obawy i opinie,

· dialog jako sposób na pokonywanie różnic w duchu tolerancji, szacunku i swobody 

wyrażania opinii,

· integracja, włączenie społeczne oraz walka z dyskryminacją jako główne elementy 

bezpieczeństwa wewnętrznego UE,

· solidarność między państwami członkowskimi w obliczu wyzwań przerastających 

pojedyncze państwa lub wymagających zgodnego działania, które służy całej UE,

· wzajemne zaufanie jako podstawa udanej współpracy.

STRATEGICZNE WYTYCZNE DZIAŁANIA

Na podstawie tych zasad sformułowano 10 wytycznych działania, pozwalających zagwarantować 

w nadchodzących latach bezpieczeństwo wewnętrzne UE.

-I- Szerokie i kompleksowe podejście do bezpieczeństwa wewnętrznego

Należy zdawać sobie sprawę, że bezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje szeroki wachlarz środków 

w wymiarze horyzontalnym oraz wertykalnym:

· wymiar horyzontalny: aby w złożonym globalnym otoczeniu osiągnąć odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa wewnętrznego, należy zaangażować organy ochrony porządku wewnętrznego 

oraz zarządzania granicami, wspierane przez współpracę organów wymiaru sprawiedliwości, 

służby ochrony ludności, sektor polityczny, gospodarczy, finansowy, socjalny i prywatny, 

w tym organizacje pozarządowe;
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· analogicznie należy uwzględnić wertykalny wymiar bezpieczeństwa na różnych szczeblach, 

takich jak: współpraca międzynarodowa, unijna polityka i inicjatywy w dziedzinie 

bezpieczeństwa, współpraca regionalna państw członkowskich oraz wewnętrzna polityka 

krajowa, regionalna i lokalna państw członkowskich.

-II- Zapewnienie skutecznego nadzoru demokratycznego i sądowego nad działaniami 

z zakresu bezpieczeństwa

Odkąd wszedł w życie traktat lizboński, znacznie zwiększył się udział Parlamentu Europejskiego 

w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa, przez co zasadniczego znaczenia nabrały efektywne 

konsultacje na wszystkich etapach. Zwiększyła się też rola parlamentów państw członkowskich 

w pracach UE: teraz mogą one nadzorować przestrzeganie zasady pomocniczości oraz 

współoceniać realizację polityki sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

Pełne kompetencje w tej dziedzinie otrzymał Europejski Trybunał Sprawiedliwości (nie obejmujące 

jednak wewnętrznego porządku publicznego państw członkowskich ani ich odpowiedzialności za 

własne bezpieczeństwo). Wreszcie, do lepszego przestrzegania praw człowieka przysługujących 

mieszkańcom Europy przyczyni się przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka.

-III- Prewencja i uprzedzanie wypadków: profilaktyka oparta na danych wywiadowczych

Wśród głównych celów strategii bezpieczeństwa 

wewnętrznego UE jest prewencja i uprzedzanie 

przestępstw oraz klęsk żywiołowych i antropogenicznych, 

a także łagodzenie ich ewentualnych skutków. Choć nadal 

zasadnicze znaczenie ma ściganie sprawców, to jednak 

zwiększony nacisk na zapobieganie czynom zabronionym i 

atakom terrorystycznym pomoże ograniczyć często nieodwracalne szkody fizyczne i psychiczne.

Dlatego nasza strategia musi akcentować prewencję i uprzedzanie wypadków (dzięki profilaktyce 

opartej na danych wywiadowczych) oraz zdobywanie dowodów potrzebnych przed sądem. Tylko 

gdy dostępne będą wszystkie niezbędne informacje, działania sądowe będą skuteczne.

Powinniśmy dopilnować, by 
państwa członkowskie 
odpowiednio wcześnie dzieliły 
się danymi wywiadowczymi 
i mogły dzięki temu zapobiegać 
przestępstwom i rozliczać 
sprawców.
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Oprócz tego należy opracować i ulepszyć mechanizmy prewencyjne, takie jak narzędzia analityczne 
czy systemy wczesnego ostrzegania. Użytecznym instrumentem prewencji, zapewniającym wysoki 
poziom ochrony danych, powinny okazać się w świetle oceny skutków także dane dotyczące 
przelotu europejskich pasażerów (PNR), służące do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym 
i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.
Dzięki temu możemy lepiej orientować się w różnych rodzajach zagrożeń i prawdopodobieństwie 
ich wystąpienia oraz uprzedzać bieg wypadków, tak że nie tylko jesteśmy przygotowani na skutki 
przyszłych zagrożeń, ale przede wszystkim możemy tworzyć mechanizmy ich wykrywania 
i zapobiegania im. Dlatego niezbędne jest kompleksowe podejście, ukierunkowane na stałe 
wykrywanie i stałą prewencję niebezpieczeństw i zagrożeń stojących przed UE na różnych polach 
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz nastawione na sprawy budzące największe zaniepokojenie 
społeczeństwa. Potrzebna jest strategia zapobiegania i stawiania czoła zagrożeniom takim, jak 
przestępczość zorganizowana.

Zapobieganie przestępstwom oznacza zajmowania się źródłami problemów, a nie tylko samymi 
czynami zabronionymi i ich konsekwencjami.

Polityka bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie prewencji, musi być szeroko zakrojona, obejmując 
nie tylko służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, ale także instytucje i fachowców na szczeblu 
krajowym i lokalnym. Dlatego należy dążyć do współpracy z innymi sektorami (np. szkolnym, 
uniwersytecki czy sektorem innych placówek oświatowych), by prowadzić wśród młodzieży 
profilaktykę kryminologiczną. Sektor prywatny, zwłaszcza jeżeli prowadzi działalność finansową, 
może pomóc w opracowywaniu i skutecznym stosowaniu mechanizmów zapobiegających 
oszustwom i praniu pieniędzy. Także organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą się pomóc, 
prowadząc kampanie społeczne.

Działania UE w zakresie ochrony ludności muszą być zorientowane na zwiększanie odporności na 
katastrofy i w tym celu należy opracować strategiczne podejście do zapobiegania katastrofom i ich 
uprzedzania oraz dalej zwiększać gotowość i optymalizować reagowanie, uznając jednocześnie 
indywidualną odpowiedzialność każdego państwa. Należy opracować wytyczne diagnozowania, 
oceniania i analizowania niebezpieczeństw i ryzyka oraz dokonać przeglądu zagrożeń naturalnych 
i antropogenicznych, które mogą w przyszłości pojawić się przed UE. Ogólnounijna analiza ryzyka 
powinna stać się podstawą inicjatyw współpracy między zagrożonymi państwami członkowskimi 
a UE w dziedzinie ochrony ludności i planowaniu zdolności. Należy zidentyfikować nowe 
niebezpieczeństwa i zagrożenia, takie jak niedobór energii, awarie informacyjno-komunikacyjne 
oraz pandemie. W polityce prewencyjnej należy uwzględnić troskę o odporność obywateli oraz 
sektora publicznego i prywatnego na skutki katastrof.
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-IV- Opracowanie kompleksowego modelu wymiany informacji

Wewnętrzną politykę bezpieczeństwa powinna wspierać wymiana informacji na bazie wzajemnego 

zaufania, znajdującego maksymalny wyraz w zasadzie dostępności informacji. Jeżeli organy 

ochrony porządku publicznego mają zapobiegać i działać z wyprzedzeniem, muszą na czas 

dysponować maksymalną ilością informacji o czynach zabronionych, ich sprawcach, trybie 

działania, danych ofiary(ofiar), użytych pojazdach itp.

Aby istotnie podwyższyć obecny poziom wymiany informacji, musimy dalej ugruntowywać 

mechanizmy umacniające wzajemne zaufanie organów zapewniających bezpieczeństwo 

wewnętrzne w UE (co pozwoli zoptymalizować obecne mechanizmy) oraz stosować strategię 

zarządzania informacjami do stworzenia bezpiecznego i ustrukturyzowanego europejskiego modelu 

wymiany informacji.

Model ten obejmie całą gamę unijnych baz danych użytecznych do zapewniania bezpieczeństwa 

w UE i umożliwi w miarę potrzeb i dopuszczalności interakcję między nimi, tak by można było 

skutecznie wymieniać informacje w całej UE i maksymalnie wykorzystać zalety technologii 

biometrycznych i innych do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli w granicach wyznaczanych 

przez jasne zasady ochrony prywatności.

Ten model wymiany informacji musi zawsze odznaczać się pełnym poszanowaniem prawa do 

prywatności i ochroną danych osobowych. Ponieważ wyższy poziom bezpieczeństwa oznacza 

wzrost wymiany danych, ważne jest, aby ten wzrost podlegał starannej kontroli, był proporcjonalny 

i nie naruszał przepisów o ochronie danych.

-V- Współpraca operacyjna

Traktatem lizbońskim został powołany do życia Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI), który ma zapewnić skuteczną koordynację i współpracę 

między organami ochrony porządku publicznego a organami zarządzania granicami (w tym też 

kontrolę i ochronę granic zewnętrznych, a w stosownych przypadkach także współpracę organów 

wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych istotnych z punktu widzenia współpracy 

operacyjnej). Komitet będzie w swojej pracy opierać się zwłaszcza na krajowych i unijnych 

ocenach zagrożeń i priorytetach.
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Ma także zapewniać ścisłą współpracę między agencjami UE a organami bezpieczeństwa 

wewnętrznego UE (Europolem, Fronteksem, Eurojustem, Cepolem i Sitcenem), tak by mobilizować 

coraz lepiej skoordynowane, zintegrowane i bardziej skuteczne operacje. Instytucje te muszą nadal 

starać się o coraz lepsze wspieranie wyspecjalizowanych służb w państwach członkowskich.

Szczególnie Europol powinien zwiększyć swoje zdolności w zakresie wspierania operacji państw 

członkowskich.

Należy osiągnąć postęp w tworzeniu ram współpracy mających 

poprawić bezpieczeństwo i ochronę podczas dużych i masowych 

imprez międzynarodowych.

Jeżeli chodzi o ochronę ludności, UE powinna propagować 

zintegrowane podejście obejmujące różne fazy sytuacji kryzysowej (zapobieganie, reagowanie, 

likwidacja skutków) i w tym celu wdrożyć wzajemną pomoc i solidarność europejską.

-VI- Współpraca organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

Tak jak zasadnicze znaczenie ma ściślejsza współpraca organów wymiaru sprawiedliwości państw 

członkowskich, tak też konieczne jest, aby Eurojust osiągnął swój pełny potencjał w ramach 

obowiązujących przepisów prawnych. Udane operacje i dochodzenia kryminalne na szczeblu UE 

muszą umożliwić nam zdyskontowanie potencjalnych synergii między organami ochrony porządku 

publicznego, służbami granicznymi a organami wymiaru sprawiedliwości w zapobieganiu 

przestępczości transgranicznej.

-VII- Zintegrowane zarządzanie granicami

Zintegrowane zarządzanie granicami służy nie tylko do przeciwdziałania nielegalnej imigracji, ale 

odgrywa też ważną rolę w utrzymywaniu bezpieczeństwa. Należy wzmocnić mechanizm tego 

zarządzania, m.in. by rozpropagować wśród funkcjonariuszy straży granicznej sprawdzone wzorce.

Na podstawie uprzedniej analizy należy też zbadać możliwość utworzenia europejskiego systemu 

służb granicznych. Szczególny nacisk trzeba będzie położyć na stały rozwój europejskiego systemu 

nadzoru granic (EUROSUR).

Podczas mistrzostw świata 
w piłce nożnej w roku 2006 
w Niemczech służbę na miejscu 
pełnili w swoich mundurach 
funkcjonariusze policji z 13 
państw europejskich wyposażeni 
w kompetencje do ochrony 
porządku publicznego.
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Jeżeli chodzi o Frontex, kluczem do jego powodzenia jest współpraca i koordynacja działań 

z innymi agencjami UE i służbami ochrony porządku publicznego państw członkowskich.

W zarządzaniu granicami istotną role odgrywają nowe technologie. Ułatwiają one obywatelom 

szybkie przechodzenie przez punkty kontroli na granicach zewnętrznych dzięki zautomatyzowanym 

systemom, uprzedniej rejestracji, programom dla często podróżujących osób itp. Zwiększają 

bezpieczeństwo, gdyż pozwalają zorganizować konieczną kontrolę uniemożliwiającą 

przedostawanie się osób czy towarów, które stwarzają zagrożenie dla Unii. W tym względzie 

nieodzowna jest ścisła współpraca organów ochrony porządku publicznego i organów kontroli 

granic. Np. organy ochrony porządku publicznego powinny ułatwić dostarczanie informacji 

koniecznych do przedsięwzięcia środków bezpieczeństwa na granicach.

Zintegrowanemu zarządzaniu granicami na bazie danych wywiadowczych sprzyjać będą: wejście 

w życie kodeksu wizowego, dalszy rozwój systemu informacyjnego Schengen oraz elektroniczne 

systemy kontroli granic (takie jak system rejestracji wjazdu i wyjazdu). Nieodzowne jest także 

prowadzenie dialogu i współpracy z państwami trzecimi będącymi państwami pochodzenia lub 

tranzytu – np. aby zwiększyć zdolność kontroli granic.

-VIII- Stawianie na innowacje i szkolenie

Należy wspólnie pracować, aby propagować i rozwijać nowe technologie dzięki wspólnemu 

podejściu oraz by obniżać koszty i zwiększać wydajność. W dziedzinie technologii również ważna 

jest współpraca sektora publicznego z prywatnym. Opierając się na wynikach projektów badawczo-

rozwojowych prowadzonych w ramach wspólnego programu badawczo-rozwojowego, UE powinna 

opracować techniczne standardy i platformy dostosowane do swoich potrzeb w zakresie 

bezpieczeństwa.

Interoperacyjność różnych systemów technicznych stosowanych przez jakiekolwiek agencje czy 

służby musi stać się celem strategicznym, tak by sprzęt nie hamował współpracy między państwami 

członkowskimi w wymianie informacji lub prowadzeniu wspólnych operacji.
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Strategiczne podejście do szkolenia zawodowego w Europie: od realizacji tego celu zależy, czy 

organy ochrony porządku publicznego, organy wymiaru sprawiedliwości i organy zarządzania 

granicami będą dysponować zaawansowaną technologią i wieść prym w swojej specjalizacji oraz 

czy europejskie szkolenia w zakresie ochrony porządku publicznego doświadczą przełomu i staną 

się potężnym narzędziem propagującym wspólna kulturę pracy wśród europejskich organów 

ochrony porządku publicznego i ułatwiającym współpracę transgraniczną. Aby to osiągnąć, należy 

do krajowych szkoleń wprowadzić elementy europejskie oraz zorganizować wymiany wzorowane 

na programie Erasmus. Dobrze wyszkoleni europejscy fachowcy, których łączy ta sama kultura 

pracy, będą niezastąpieni w kontekście konkurencji w zglobalizowanym społeczeństwie oraz 

w dziedzinie bezpieczeństwa. Europejskie agencje i organy, zwłaszcza Cepol, powinny odgrywać 

ważną rolę.

-IX- Zewnętrzny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego a współpraca z państwami trzecimi

Koncepcja bezpieczeństwa wewnętrznego nie może istnieć w oderwaniu od wymiaru 
zewnętrznego, gdyż bezpieczeństwo wewnętrzne zależy coraz bardziej od bezpieczeństwa 
zewnętrznego. Aby zagwarantować naszym obywatelom bezpieczeństwo i ochronę ich praw oraz 
propagować bezpieczeństwo i poszanowanie praw za granicą, nieodzowna jest międzynarodowa 
współpraca UE i państw członkowskich – zarówno dwu-, jak i wielostronna. Unijna polityka 
względem państw trzecich powinna traktować bezpieczeństwo jako kluczowy czynnik i rozwijać 
mechanizmy sprzęgające je z innymi, spokrewnionymi działami polityki (takimi jak polityka 
zagraniczna), w których coraz częściej należy uwzględniać kwestie bezpieczeństwa w ramach 
zintegrowanej profilaktyki.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zewnętrzne, UE nie może 
ograniczać się jedynie do współpracy służb ochrony porządku 
publicznego w państwach członkowskich i innych, zwłaszcza 
państwach ościennych. Trzeba rozbudowywać stosunki z innymi 
państwami w ramach globalnego podejścia do bezpieczeństwa, 
ściśle z nimi współpracując i w razie konieczności wspierając 
ich rozwój instytucjonalny, gospodarczy i społeczny. Taki tryb pracy oznaczać będzie otwieranie 
perspektyw dialogu dzięki kwestiom budzącym obopólne zainteresowanie czy zaniepokojenie oraz 
indywidualnych w każdym przypadku perspektyw współpracy. Należy optymalizować współpracę 
i koordynację działań z organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie ochrony porządku 
publicznego, zwłaszcza z Interpolem. Należy w stosownych przypadkach rozwijać dwu-, 
wielostronne oraz regionalne podejścia między państwami członkowskimi w reakcji na określone 
zagrożenia.

Państwa europejskie stworzyły 
w regionie Karaibów, w Lizbonie, 
Tulonie, Akrze i Dakarze 
prosperujące platformy 
współpracy z państwami trzecimi 
w walce z nielegalnym handlem
narkotykami.
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Pierwszorzędne znaczenie mają wysiłki w walce z przestępczością ponadnarodową poza granicami 

UE oraz starania o budowanie szacunku dla praworządności. Dlatego jeszcze bardziej należy 

pogłębić więzy ze wspólną europejską polityką bezpieczeństwa i obrony, zwłaszcza między 

agencjami UE a odnośnymi misjami. Ważne jest również, by na wszystkich etapach cywilnych 

misji zarządzania kryzysowego zwiększyć uczestnictwo służb ochrony porządku publicznego oraz 

organów zajmujących się sprawiedliwością, wolnością i bezpieczeństwem, tak by mogły przyczynić 

się do rozwiązywania konfliktów, pracując wspólnie z pozostałymi służbami obecnymi na miejscu 

(wojskowymi, dyplomatycznymi, ratunkowymi itp.). Szczególną uwagę trzeba będzie zwrócić na 

„państwa słabe i upadłe”, by nie stały się siedliskami przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

W tym kontekście strategia bezpieczeństwa wewnętrznego jest niezbędnym uzupełnieniem strategii 

bezpieczeństwa UE, powstałej w roku 2003 w ramach unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony jako 

odpowiedź na globalne niebezpieczeństwa i zagrożenia oraz wyraz przekonania, że społeczny, 

polityczny i gospodarczy rozwój globalnego społeczeństwa jest najlepszą drogą do osiągnięcia 

faktycznego, trwałego bezpieczeństwa.

-X- Elastyczne dostosowywanie się do przyszłych wyzwań

Chodzi o szeroko zakrojone, pragmatyczne, elastyczne i realistyczne podejście, które polega na 

ciągłym nadążaniu za rzeczywistością, uwzględnia niebezpieczeństwa i zagrożenia mogące 

w szerszej perspektywie dotykać obywateli, nie skupia się tylko na aspektach kryminalnych, ale 

uwzględnia wszelkie niebezpieczeństwa mogące zagrozić szeroko pojętemu bezpieczeństwu, 

pozwala dostrzec konieczność dostosowania się do ewoluujących okoliczności oraz gwarantuje 

Europejczykom najwyższy poziom bezpieczeństwa.
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3. KOLEJNE KROKI

W myśl planu działań dotyczącego realizacji programu sztokholmskiego Komisja przyjmie 

komunikat w sprawie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, który zawierać będzie praktyczne 

propozycje. Dalsze rozwijanie, monitorowanie i wdrażanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego 

musi stać się jednym z priorytetowych zadań Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI). Ponadto, zgodnie z programem sztokholmskim, Komisja 

rozpatrzy możliwość utworzenia funduszu bezpieczeństwa wewnętrznego, by propagować 

realizację strategii bezpieczeństwa wewnętrznego.


