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INTRODUCERE

De cincizeci de ani, Uniunea Europeană, instituţiile şi statele sale membre apără şi asigură 

libertatea şi securitatea. Europa garantează respectarea drepturilor omului, statul de drept şi 

solidaritatea. În calitate de europeni, ne bucurăm de dreptul de a trăi, de a munci şi de a studia în 

alte ţări europene decât propria noastră ţară. Eliminarea controalelor la frontierele interne în 

spaţiul Schengen a constituit un pas înainte extrem de important pentru Europa. De asemenea,

evoluţiile tehnologice au revoluţionat modurile de comunicaţii şi viteza acestora, ducând la o 

deschidere nu doar a frontierelor, ci şi a societăţilor noastre. Unită în diversitatea sa, această 

Europă liberă şi prosperă continuă să faciliteze şi să îmbogăţească viaţa cetăţenilor săi.

Pentru cetăţenii Uniunii Europene, securitatea constituie una dintre priorităţile majore.

Programele de lucru multianuale ale UE au furnizat deja o bază pragmatică adecvată pentru 

consolidarea cooperării operaţionale, dar în prezent este nevoie de un consens mai larg cu privire 

la viziunea, valorile şi obiectivele care stau la baza securităţii interne a UE.
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Principalele riscuri şi ameninţări infracţionale cu care se confruntă în prezent Europa, şi anume 

terorismul, formele grave de criminalitate, criminalitatea organizată, traficul de droguri, criminalitatea 

informatică, traficul de fiinţe umane, exploatarea sexuală a minorilor şi pornografia infantilă, 

infracţionalitatea economică şi corupţia, traficul de armament şi criminalitatea transfrontalieră, se 

adaptează extrem de rapid la schimbările ştiinţifice şi tehnologice, în încercarea lor de a exploata în 

mod ilegal şi de a submina valorile şi prosperitatea societăţilor noastre deschise.

Deşi nu vizează crearea de noi competenţe, ci integrarea strategiilor şi a abordărilor conceptuale 

existente şi recunoaşterea cadrului Programului de la Stockholm, Strategia de securitate internă a 

UE răspunde acestei situaţii. Aceasta demonstrează un angajament ferm de a continua să 

înregistreze progrese în cadrul spaţiului de justiţie, libertate şi securitate, prin intermediul unui 

model european de securitate care se confruntă cu următoarele provocări: protecţia drepturilor şi 

a libertăţilor; îmbunătăţirea cooperării şi a solidarităţii între statele membre; abordarea cauzelor 

insecurităţii şi nu doar a efectelor acesteia; stabilirea priorităţilor în materie de prevenire şi 

anticipare; implicarea tuturor sectoarelor care deţin un rol în protecţia publică (politic, economic, 

social etc.); informarea cetăţenilor cu privire la politicile de securitate; şi, în cele din urmă, 

recunoaşterea interdependenţei dintre securitatea internă şi cea externă în stabilirea unei abordări 

de „securitate globală” cu ţările terţe.

Astfel, este vital ca Strategia de securitate internă să se poată adapta atât la nevoile cetăţenilor, cât 

şi la provocările inerente caracterului dinamic şi global al secolului XXI.

Conceptul de securitate internă trebuie înţeles ca un concept vast şi cuprinzător, care acoperă mai 

multe sectoare, pentru a aborda aceste ameninţări majore precum şi alte ameninţări cu un impact 

direct asupra vieţii, siguranţei şi bunăstării cetăţenilor, inclusiv dezastrele naturale şi cele 

provocate de om, precum incendiile forestiere, cutremurele, inundaţiile şi furtunile.

Cooperarea autorităţilor vamale şi de aplicare a legii, a autorităţilor judiciare şi a altor servicii, 

de exemplu în sectorul sănătăţii, în sectorul civil şi cel al protecţiei civile, este esenţială. Strategia 

de securitate internă a Europei trebuie să exploateze potenţialul sinergiilor existente în sectoare 

precum cooperarea în domeniul aplicării legii, gestionarea integrată a frontierelor şi sistemele de 

justiţie penală. În fapt, aceste domenii de activitate din cadrul spaţiului european de justiţie, 

libertate şi securitate sunt inseparabile: Strategia de securitate internă trebuie să garanteze faptul 

că acestea se completează şi se consolidează reciproc.
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Europa trebuie să consolideze un model de securitate, bazat pe principiile şi valorile Uniunii:

respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, statul de drept, democraţia, dialogul, 

toleranţa, transparenţa şi solidaritatea.

Calitatea democraţiei noastre şi încrederea publică în Uniune vor depinde într-o mare măsură de 

capacitatea noastră de a garanta securitatea şi stabilitatea în Europa şi de a colabora cu vecinii şi 

partenerii noştri pentru a aborda cauzele profunde ale problemelor de securitate internă cu care se 

confruntă UE.

Strategia de securitate internă a fost adoptată pentru a ajuta Europa să avanseze, regrupând 

activităţile deja existente şi stabilind principiile şi orientările pentru acţiunile viitoare. Aceasta este 

concepută pentru a preveni infracţiunile şi a spori capacitatea de a oferi un răspuns rapid şi 

corespunzător dezastrelor naturale şi celor provocate de om, prin dezvoltarea şi gestionarea 

eficiente a unor instrumente adecvate.

1. PROTECŢIA CETĂŢENILOR ÎN EUROPA ÎN CADRUL UNEI SOCIETĂŢI 

GLOBALE

Uniunea Europeană (UE) a secolului XXI numără 27 de ţări în care trăiesc 500 de milioane de 

oameni. Creşterea economică, alături de oportunităţile oferite de o societate liberă şi democratică, 

bazată pe statul de drept, generează prosperitatea cetăţenilor europeni - dar aceste circumstanţe 

implică de asemenea riscuri, întrucât teroriştii şi alte tipuri de infractori urmăresc să utilizeze aceste 

valori în mod abuziv, în scopuri distructive şi răuvoitoare. Totodată, mobilitatea tot mai mare a 

persoanelor sporeşte, la rândul său, responsabilitatea noastră comună faţă de protejarea libertăţilor 

pe care toţi cetăţenii Uniunii le apreciază.

Prin urmare, securitatea a devenit un factor esenţial în asigurarea unei calităţi ridicate a vieţii în 

societatea europeană şi în protecţia infrastructurilor noastre critice, prin prevenirea şi combaterea 

ameninţărilor comune.
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„Riscul zero” nu există, dar, în ciuda acestui fapt, Uniunea trebuie să creeze un mediu sigur, în care 

oamenii din Europa să se simtă protejaţi. Mai mult, trebuie instituite mecanismele necesare pentru 

menţinerea unui nivel ridicat de securitate, nu numai pe teritoriul UE, ci şi, într-o măsură cât mai 

mare, atunci când cetăţenii călătoresc în ţări terţe sau se află în medii virtuale, precum internetul.

În acest context, securitatea internă a UE înseamnă protejarea persoanelor şi a valorilor libertăţii şi 

democraţiei, astfel încât fiecare să se poată bucura de viaţa de zi cu zi fără teamă. Aceasta reflectă, 

de asemenea, viziunea comună a Europei asupra provocărilor prezente şi hotărârea noastră de a face 

front comun în abordarea acestor ameninţări, după caz, prin intermediul unor politici care să 

utilizeze valoarea adăugată a UE. Tratatul de la Lisabona şi Programul de la Stockholm îi permit 

UE să ia măsuri ambiţioase şi concertate pentru a face din Europa un spaţiu de libertate, securitate şi 

justiţie. În acest context, această strategie:

· expune ameninţările şi provocările comune cu 

care ne confruntăm şi din cauza cărora este din ce 

în ce mai important ca statele membre şi 

instituţiile UE să îşi unească eforturile pentru a 

aborda noile provocări care depăşesc capacităţile 

noastre naţionale, bilaterale sau regionale.

· stabileşte politica comună de securitate internă 

a UE - şi principiile care stau la baza acesteia - într-un mod cuprinzător şi transparent.

· defineşte un model european de securitate, care constă în instrumente comune şi un 

angajament faţă de: o relaţie consolidată reciproc între securitate, libertate şi viaţă privată;

cooperarea şi solidaritatea între statele membre; implicarea tuturor instituţiilor UE; abordarea 

cauzelor insecurităţii şi nu doar a efectelor acesteia; îmbunătăţirea prevenirii şi a anticipării;

participarea, în măsura în care sunt implicate, a tuturor sectoarelor care au un rol de jucat în 

ceea ce priveşte protecţia - politică, economică şi socială; şi o mai mare interdependenţă între 

securitatea internă şi cea externă.

· împreună suntem mai eficienţi şi 
mai bine pregătiţi în faţa 
ameninţărilor cu care ne 
confruntăm

· o strategie de securitate internă 
care reflectă valorile şi priorităţile
pe care le împărtăşim cu toţii

· acţiuni care reflectă atât 
securitatea publică, cât şi 
drepturile persoanei

·
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AMENINŢĂRI COMUNE: Principalele provocări pentru securitatea internă a UE

Infracţionalitatea profită de posibilităţile oferite de o societate globalizată, precum comunicaţiile de 

mare viteză, mobilitatea crescută şi tranzacţiile financiare instantanee. De asemenea, există 

fenomene care au un impact transfrontalier asupra securităţii şi siguranţei pe teritoriul UE. Se pot 

identifica, aşadar, un număr semnificativ de ameninţări comune:

· Terorismul, sub toate formele sale, 

manifestă o lipsă absolută de respect 

pentru viaţa umană şi valorile 

democratice. Dimensiunea sa globală, 

consecinţele sale devastatoare, capacitatea 

sa de a recruta prin intermediul 

radicalizării şi al difuzării propagandei pe 

internet şi diferitele sale mijloace de 

finanţare transformă terorismul într-o 

ameninţare semnificativă, în constantă 

evoluţie, la adresa securităţii noastre.

· formele grave de criminalitate şi criminalitatea 

organizată devin din ce în ce mai semnificative.

Sub diferitele lor forme, acestea au tendinţa să se 

manifeste atunci când pot obţine beneficii 

financiare cât mai mari, cu riscuri minime, fără a 

ţine seama de frontiere. Traficul de droguri, 

infracţionalitatea economică, traficul de fiinţe umane, filierele de imigraţie clandestină, traficul 

de armament, exploatarea sexuală a minorilor şi pornografia infantilă, infracţiunile săvârşite 

prin violenţă, spălarea banilor şi fraudarea documentelor sunt doar câteva dintre modalităţile 

prin care criminalitatea organizată şi formele grave de criminalitate se manifestă în UE. Mai 

mult, corupţia reprezintă o ameninţare la adresa fundamentelor sistemului democratic şi ale 

statului de drept.

· • În 2007, prin intermediul Eurojust, 26 de 
persoane au fost arestate în Italia, Franţa, 
România, Portugalia şi Regatul Unit, în cadrul 
unei operaţii internaţionale de combatere a 
terorismului. Organizaţia plănuia să 
desfăşoare atacuri în Italia, Afganistan, Irak şi 
ţările arabe.
Sursă: Raportul anual al Eurojust pentru 2007, 
p. 34-35.

· • În 2008, prin intermediul unor eforturi 
naţionale, regionale şi la nivelul UE, 1009 
persoane au fost arestate pe teritoriul a 13 ţări, 
sub acuzaţia de terorism. 
Sursă: Raportul TE-SAT al Europol pentru 

2009, p. 6.

• În februarie 2008, în cursul 
operaţiei PIPAS (împotriva unei 
organizaţii care desfăşura activităţi 
de fraudare a cărţilor de credit), 
100 de persoane au fost arestate şi 
48 de percheziţii au fost efectuate în 
cadrul unei anchete comune a 11 
ţări, coordonate de Europol.
Sursă: Raportul anual al Europol 

pentru 2008, p. 24.
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· criminalitatea informatică reprezintă o ameninţare globală, tehnică, transfrontalieră şi 

anonimă la adresa sistemelor noastre informatice şi, prin urmare, implică numeroase provocări 

suplimentare pentru autorităţile de aplicare a legii.

· infracţiunile transfrontaliere, precum delictele minore sau infracţiunile contra patrimoniului, 

adesea săvârşite de bande, atunci când au un impact semnificativ asupra vieţii de zi cu zi a 

europenilor;

· violenţa în sine, precum violenţa juvenilă sau violenţa huliganilor la evenimentele sportive, 

sporeşte prejudiciile cauzate deja de alte infracţiuni şi poate dăuna în mod grav societăţii 

noastre.

· dezastrele naturale şi cele provocate de om, precum incendiile forestiere, cutremurele, 

inundaţiile şi furtunile, secetele, penuria de energie şi panele tehnologiilor informaţiei şi 

comunicaţiilor (TIC), constituie provocări în materie de siguranţă şi securitate. În prezent, 

sistemele de protecţie civilă reprezintă un element esenţial al oricărui sistem de securitate 

modern şi avansat.

· există o serie de alte fenomene comune care determină preocupări şi prezintă ameninţări de 

siguranţă şi securitate la adresa persoanelor din întreaga Europă, de exemplu accidentele de 

circulaţie, în care zeci de mii de cetăţeni europeni îşi pierd viaţa în fiecare an.
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RĂSPUNSUL LA ACESTE PROVOCĂRI

Pentru a face faţă acestor fenomene, statele membre ale UE 

dispun de propriile politici şi strategii naţionale de 

securitate şi, drept răspuns la deplasarea infractorilor între 

ţări învecinate, au fost instituite modele de cooperare între 

statele membre la nivel bilateral, multilateral şi regional. 

Cu toate acestea, întrucât aceste eforturi nu sunt suficiente 

pentru a preveni şi a combate astfel de grupări criminale şi 

activităţile acestora, care depăşesc cu mult frontierele 

noastre, necesitatea unei abordări la nivelul UE este din ce 

în ce mai evidentă.

Statele membre trebuie să depună în permanenţă eforturi pentru a 

elabora instrumente astfel încât frontierele naţionale, diferitele 

legislaţii, diferitele limbi şi modalităţi de lucru să nu împiedice 

progresele în prevenirea criminalităţii transfrontaliere.

UE a înregistrat progrese semnificative în acest domeniu în ultimii 

ani. De exemplu, cooperarea poliţienească şi judiciară intensificată 

a devenit esenţială odată cu eliminarea controalelor la frontierele 

interne, care permite libera circulaţie a persoanelor în interiorul 

spaţiului Schengen.

Au fost elaborate numeroase instrumente pentru facilitarea cooperării. Printre cele mai relevante se 

numără:

· analiza situaţiilor şi scenariilor viitoare: anticiparea ameninţărilor. Europol şi alte agenţii 

ale UE realizează evaluări periodice ale ameninţărilor.

Centrele poliţieneşti şi vamale comune, 
precum Centre de Coopération Policière 
et Douanière din Luxemburg, care 
sprijină cooperarea operaţională
eficientă între autorităţile poliţieneşti, 
vamale şi de jandarmerie din Belgia, 
Germania, Luxemburg şi Franţa.

Forumul de la Salzburg, alcătuit din 
miniştrii de  interne ai Austriei, 
Bulgariei, Republicii Cehe, Ungariei, 
Poloniei, Slovaciei, Sloveniei şi
României, care se reunesc pentru a 
dezbate aspecte de securitate comună .
Grupul operativ pentru Marea Baltică, 
din care fac parte şi state care nu sunt 
membre ale UE şi care a fost instituit în 
scopul combaterii criminalităţii 
organizate în regiunea Mării Baltice.

În iulie 2009, o organizaţie 
criminală alcătuită din 16 
persoane, responsabilă de 
falsificarea unei sume în 
monedă euro cu o valoare 
nominală de peste 16 milioane 
EUR, bani care au fost 
distribuiţi pe teritoriul UE, a 
fost anihilată de autorităţile 
bulgare şi spaniole de urmărire 
penală şi poliţieneşti, cu 
ajutorul unei echipe comune de 
anchetă  incluzând 
reprezentanţi ai Eurojust şi 
Europol.
Sursă: Comunicatul de presă 
al Eurojust din 3 iulie 2009
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· răspunsul adecvat: planificarea, programarea şi gestionarea consecinţelor. Au fost 

elaborate programe de lucru care ne permit să abordăm metodic pericolele la adresa cetăţenilor 

şi preocupările acestora. Au fost de asemenea elaborate strategii şi programe de lucru specifice 

privind combaterea terorismului, a traficului de droguri, a traficului de fiinţe umane, a 

criminalităţii organizate şi protecţia civilă. Totodată, mecanismul comunitar de protecţie civilă 

coordonează reacţia statelor membre la dezastrele naturale şi cele provocate de om.

· eficienţa pe teren: activitatea agenţiilor, a instituţiilor şi a organismelor. Au fost create o 

serie de agenţii specifice ale UE, printre care Europol, ale cărui obiective principale sunt 

colectarea şi schimbul de informaţii şi facilitarea cooperării dintre autorităţile de aplicare a legii 

în lupta acestora împotriva criminalităţii organizate şi terorismului, Eurojust, care asigură

coordonarea şi sporeşte eficienţa autorităţilor judiciare şi Frontex, care gestionează cooperarea 

operaţională la frontierele externe. UE a creat de asemenea rolul de coordonator al luptei 

împotriva terorismului. Alte organisme şi reţele au fost instituite de asemenea în domeniile 

formării, drogurilor, prevenirii criminalităţii, corupţiei şi cooperării judiciare în materie penală.

· instrumente fondate pe recunoaşterea reciprocă, pentru schimbul de informaţii şi 

facilitarea anchetelor şi a operaţiunilor comune. Printre instrumentele fondate pe 

recunoaşterea reciprocă se numără mandatul european de arestare şi dispoziţiile privind 

îngheţarea activelor. De asemenea, au fost instituite baze de date, precum Sistemul de informaţii 

Schengen, şi reţele pentru schimbul de informaţii privind cazierele judiciare, combaterea 

huliganismului, persoanele dispărute sau vehiculele furate şi privind vizele eliberate sau 

refuzate. Utilizarea datelor ADN şi a amprentelor digitale permit identificarea urmelor anonime 

lăsate la locul faptei. Instrumentele juridice ale UE facilitează cooperarea operaţională între 

statele membre, cum ar fi instituirea unor echipe comune de anchetă, organizarea unor 

operaţiuni comune şi cooperarea strânsă în vederea asigurării securităţii evenimentelor 

internaţionale, inclusiv a competiţiilor sportive majore.

· Au fost elaborate mecanisme de evaluare pentru a analiza eficienţa acţiunilor noastre. De 

exemplu, exerciţii de evaluare inter pares în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii 

organizate, care au contribuit la îmbunătăţirea încrederii reciproce.
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2. CĂTRE UN MODEL EUROPEAN DE SECURITATE

Succesele obţinute în prezent demonstrează progresele majore înregistrate în spaţiul de justiţie, 

libertate şi securitate al UE. Cu toate acestea, trebuie să ne unim în continuare eforturile pentru a 

garanta o mai bună protecţie pentru cetăţenii noştri. Programul de la Stockholm şi strategiile 

precum Strategia europeană de securitate, Strategia privind dimensiunea externă a spaţiului de 

justiţie, libertate şi securitate şi Strategia de gestionare a informaţiilor au furnizat o bază solidă în 

acest sens.

A sosit momentul să utilizăm şi să dezvoltăm instrumente şi politici comune pentru a aborda 

ameninţările şi riscurile comune, prin intermediul unui abordări integrate: acesta este principalul 

obiectiv al Strategiei de securitate internă. Pentru a realiza acest obiectiv, am ales un model de 

securitate care integrează acţiuni în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare, al gestionării 

frontierelor şi al protecţiei civile.

Principiile şi orientările care utilizează acest model sunt prezentate în continuare.

PRINCIPII

Cetăţenii europeni vor să trăiască în condiţii de securitate şi să se bucure de libertăţile lor: securitatea 

constituie, în sine, un drept fundamental. Valorile şi principiile stabilite în tratatele Uniunii şi enunţate 

în Carta Drepturilor Fundamentale au inspirat Strategia de securitate internă a UE:

· politici în materie de justiţie, libertate şi securitate care se consolidează reciproc, respectând 

totodată drepturile fundamentale, protecţia internaţională, statul de drept şi viaţa 

privată.

· protecţia tuturor cetăţenilor, în special a celor mai vulnerabili, cu un accent pe victimele

unor forme de infracţionalitate precum traficul de fiinţe umane sau violenţa bazată pe gen, 

inclusiv pe victimele actelor de terorism care necesită de asemenea o atenţie deosebită, sprijin 

şi recunoaştere socială. 
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· transparenţa şi asumarea responsabilităţii în cadrul politicilor de securitate, astfel încât să 

poată fi uşor de înţeles de cetăţeni şi să ţină seama de preocupările şi de opiniile acestora. 

· dialogul, ca modalitate de eliminare a diferenţelor conform principiilor de toleranţă, respect

şi libertate de exprimare.  

· integrarea, incluziunea socială şi combaterea discriminării, ca elemente-cheie ale 

securităţii interne a UE.  

· solidaritatea între statele membre în faţa dificultăţilor care nu pot fi soluţionate de statele 

membre printr-o acţiune separată sau în cazul în care acţiunea concertată este în avantajul UE 

în ansamblu. 

· încrederea reciprocă, ca principiu fundamental pentru o cooperare reuşită. 

ORIENTĂRI STRATEGICE PENTRU ACŢIUNE

Pe baza acestor principii, sunt stabilite zece orientări pentru acţiune în vederea garantării securităţii 

interne a UE în următorii ani.  

-I- O abordare vastă şi globală a securităţii interne

Trebuie să avem în vedere faptul că securitatea internă cuprinde o serie largă de măsuri cu o 

dimensiune atât orizontală, cât şi verticală:

· dimensiunea orizontală: pentru a se ajunge la un nivel corespunzător de securitate internă 

într-un mediu global complex, este nevoie de implicarea autorităţilor de aplicare a legii şi a 

autorităţilor de gestionare a frontierelor, sprijinite prin cooperarea judiciară, de serviciile de 

protecţie civilă, precum şi de sectoarele politic, economic, financiar, social şi privat, inclusiv 

de organizaţiile neguvernamentale. 
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· de asemenea, trebuie să ţinem seama de dimensiunea verticală a securităţii la diferite 

niveluri: cooperarea internaţională, politicile şi iniţiativele la nivelul UE în materie de 

securitate, cooperarea regională dintre statele membre şi propriile politici naţionale, regionale 

şi locale ale statelor membre. 

-II- Asigurarea supravegherii democratice şi judiciare efective a activităţilor de securitate

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, implicarea Parlamentului European în 

elaborarea politicilor de securitate a luat o mai mare amploare, ceea ce înseamnă că este esenţială 

consultarea eficace la toate nivelurile.  Parlamentele naţionale trebuie să joace de asemenea un rol 

mai important în activitatea UE datorită capacităţii acestora de a monitoriza aplicarea principiului 

subsidiarităţii şi a participării lor la evaluarea punerii în aplicare a politicilor privind justiţia, 

libertatea şi securitatea.  

Curtea Europeană de Justiţie dobândeşte competenţă deplină în acest domeniu (în afara cazurilor în 

care este vorba despre ordinea publică internă a statelor membre şi de aspectele legate de securitate 

care ţin de responsabilitatea lor).   În ultimul rând, aderarea UE la Convenţia europeană a 

drepturilor omului va contribui de asemenea la îmbunătăţirea protecţiei drepturilor omului în 

Europa.  

-III- Prevenire şi anticipare: o abordare proactivă şi fondată pe informaţii

Printre principalele obiective ale Strategiei de securitate 

internă a UE se numără prevenirea şi anticiparea 

infracţiunilor, precum şi a dezastrele naturale şi cele 

provocate de om şi atenuarea impactului lor potenţial.  

Deşi urmărirea eficace a autorilor unei infracţiuni rămâne esenţială, un accent şi mai mare pus pe 

prevenirea infracţiunilor şi a atacurilor teroriste poate contribui la reducerea prejudiciilor umane şi 

psihologice cauzate de aceste acte şi care sunt adeseori ireparabile. 

Prin urmare, strategia noastră trebuie să acorde o importanţă deosebită preveniri şi anticipării, în 

cadrul unei abordări proactive fondate pe informaţii şi pe colectarea elementelor de probă necesare 

pentru urmărire.  O acţiune în justiţie nu poate avea sorţi de izbândă decât dacă toate informaţiile 

necesare sunt disponibile. 

Ar trebui să asigurăm că satele 
membre îşi comunică 
informaţiile în timp util pentru a 
preveni infracţiunile şi a deferi 
justiţiei pe infractori. 
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Mai mult, trebuie elaborate şi îmbunătăţite mecanismele de prevenire, precum instrumentele de 

analiză şi sistemele de alertă timpurie.  Unul dintre instrumentele de prevenire aplicabile ar trebui să îl 

constituie un registru european de evidenţă a călătorilor (PNR), care să garanteze un nivel ridicat de 

protecţie a datelor, în scopul prevenirii, al depistării, al anchetării şi al urmăririi infracţiunilor teroriste 

şi infracţiunilor grave, pe baza unei analize de impact.  Astfel, am putea înţelege mai bine diferitele 

tipuri de ameninţări şi probabilitatea acestora şi am putea anticipa ceea ce s-ar putea întâmpla, fiind în 

acest mod pregătiţi nu numai pentru a face faţă efectelor unor ameninţări devenite realitate, ci şi 

pentru a putea institui mecanisme de depistare şi de prevenire a acestor evenimente înainte de toate.  

Din acest motiv, trebuie adoptată o abordare globală în scopul depistării şi al prevenirii în permanenţă 

a ameninţărilor şi a riscurilor cu care se confruntă UE în diferite domenii ale securităţii interne, 

precum şi a principalelor aspecte care preocupă populaţia.  Este nevoie de o strategie menită să 

prevină şi să combată ameninţări precum criminalitatea organizată. 

Prevenirea infracţiunilor presupune abordarea cauzelor profunde, şi nu numai a infracţiunilor şi a 

consecinţelor acestora.  

Politicile de securitate, în special cele de prevenire, trebuie să adopte o abordare vastă, care să implice 

nu numai serviciile de aplicare a legii, ci şi instituţiile şi specialiştii de la nivel naţional şi local. Prin 

urmare, ar trebui să se vizeze cooperarea cu alte sectoare, precum şcolile, universităţile şi alte instituţii 

de învăţământ, pentru a se preveni situaţia în care tinerii devin infractori.  Sectorul privat, mai ales 

atunci când este implicat în activităţi financiare, poate contribui la elaborarea şi la punerea în aplicare 

efectivă a mecanismelor menite să prevină activităţile frauduloase sau spălarea banilor.   Organizaţiile 

societăţii civile pot juca de asemenea un rol în desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a populaţiei.  

Obiectivul acţiunii UE în domeniul protecţiei civile trebuie să fie reducerea vulnerabilităţii în faţa 

dezastrelor prin elaborarea unei abordări strategice de anticipare şi de prevenire a dezastrelor şi prin 

continuarea îmbunătăţirii nivelului de pregătire şi de reacţie, cu respectarea competenţelor 

naţionale.    Ar trebui elaborate orientări privind metodele de cartografiere a pericolelor şi a 

riscurilor, evaluări şi analize, precum şi o prezentare de ansamblu a riscurilor naturale şi a celor 

provocate de om pe care UE le-ar putea înfrunta în viitor. Această analiză de risc la nivelul UE ar 

trebui să constituie o bază pentru iniţiative de cooperare între state membre care împărtăşesc 

aceleaşi riscuri şi UE în domeniul protecţiei civile şi al planificării capacităţilor.  Trebuie 

identificate noi riscuri şi ameninţări, precum penuria de energie, panele din domeniul TIC şi 

pandemiile.  Capacitatea cetăţenilor, precum şi a sectorului public şi privat, de a face faţă efectelor 

dezastrelor trebuie incluse în politicile de prevenire.  
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-IV- Elaborarea unui model global pentru schimbul de informaţii

Avem nevoie de o politică de securitate internă care se bazează pe schimbul de informaţii şi pe 

încrederea reciprocă şi care acordă prioritate principiului punerii la dispoziţie a informaţiilor. 

Pentru ca autorităţile de aplicare a legii să poată preveni şi acţiona în mod anticipat, acestea trebuie 

să aibă acces în timp util la cât mai multe date posibil privind infracţiunile şi autorii acestora, 

modalităţile în care aceştia operează, detalii despre victimă (victime), despre vehiculele utilizate etc. 

Pentru a intensifica în mod considerabil nivelul actual al schimbului de informaţii, trebuie să 

consolidăm în continuare mecanismele care favorizează încrederea reciprocă între autorităţile 

responsabile de asigurarea securităţii interne a UE, pentru a întări mecanismele existente, şi să 

facem apel la Strategia de gestionare a informaţiilor pentru a elabora un model european sigur şi 

structurat privind schimbul de informaţii. 

Acest model va include diferitele baze de date ale UE relevante pentru asigurarea securităţii în UE, 

astfel încât să existe o interacţiune între acestea, în măsura în care acest lucru va fi necesar şi 

autorizat, pentru a se permite un schimb de informaţii eficace în întreaga UE şi pentru a se profita la 

maxim de posibilităţile oferite de biometrie şi de alte tehnologii în scopul îmbunătăţirii securităţii 

cetăţenilor noştri, într-un cadru precis care le protejează în acelaşi timp viaţa privată. 

Acest model de schimb de informaţii trebui să respecte întotdeauna pe deplin dreptul la o viaţă 

privată şi protecţia datelor cu caracter personal.  Dacă un nivel ridicat de securitate presupune o 

intensificare a schimbului de date, atunci este important ca această intensificare să fie gestionată cu 

atenţie, să fie proporţionată şi să respecte legislaţia în materie de protecţie a datelor. 

-V- Cooperarea operaţională 

Prin Tratatul de la Lisabona, a fost instituit Comitetul permanent pentru cooperarea operaţională în 

materie de securitate internă (COSI) pentru a asigura coordonarea şi cooperarea eficace între 

autorităţile de aplicare a legii şi cele de gestionare a frontierelor, inclusiv controlul şi protecţia 

frontierelor externe şi, după caz, cooperarea judiciară în aspecte penale care ţin de cooperarea 

operaţională.  Activitatea comitetului se va baza, înainte de toate, pe evaluările şi priorităţile privind 

ameninţările, stabilite la nivel naţional şi la nivelul UE. 
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COSI trebuie să asigure de asemenea cooperarea riguroasă între agenţiile şi organismele UE 

implicate în securitatea internă a Uniunii (Europol, Frontex, CEPOL şi SITCEN), pentru a încuraja 

o coordonare, o integrare şi o eficacitate din ce în ce mai mare a operaţiunilor.  Toţi aceşti actori 

trebuie să continue să doteze serviciile specializate din statele membre cu mijloace de sprijin de o 

eficacitate îmbunătăţită.  Ar trebui îmbunătăţită cu precădere capacitatea Europol de a sprijini 

operaţiunile statelor membre.   

Ar trebui realizate progrese privind instituirea unui cadru de 

cooperare în scopul îmbunătăţirii securităţii şi a siguranţei cu 

ocazia evenimentelor de amploare şi a manifestaţiilor de masă 

internaţionale. 

În domeniul protecţiei civile, UE ar trebui să promoveze o abordare integrată care să cuprindă toate 

etapele diferite ale unei crize (prevenirea, reacţia şi redresarea) prin punerea în aplicare a asistenţei 

reciproce şi a solidarităţii europene. 

-VI- Cooperarea judiciară în materie penală

Este esenţial ca autorităţile judiciare ale statelor membre să coopereze mai îndeaproape, după cum 

este necesar ca Eurojust să îşi pună în valoare întregul potenţial în cadrul legislaţiei aplicabile.  La 

nivelul UE, operaţiunile şi anchetele în materie penală care s-au desfăşurat cu succes trebuie să ne 

permită să conştientizăm sinergiile potenţiale dintre serviciile de aplicare a legii şi cele de 

gestionare a frontierelor şi autorităţile judiciare, în scopul prevenirii criminalităţii transfrontaliere. 

-VII- Gestionarea integrată a frontierelor

Gestionarea integrată a frontierelor, al cărei obiectiv este combaterea imigraţiei ilegale, joacă un rol 

important şi în ceea ce priveşte menţinerea securităţii.  Mecanismul de gestionare integrată a 

frontierelor trebuie consolidat, mai ales pentru a favoriza transmiterea celor mai bune practici în 

rândul poliţiştilor de frontieră.  Trebuie explorată posibilitatea de a se crea un sistem european de 

poliţişti de frontieră, pe baza unei analize prealabile.  Va trebui să se acorde o atenţie deosebită 

continuării dezvoltării Sistemului european de supraveghere a frontierelor (Eurosur). 

În timpul Campionatului 
mondial de fotbal din Germania 
din 2006, au fost prezenţi în 
Germania agenţi de poliţie din 
13 ţări europene, purtând 
uniformele obişnuite şi fiind 
investiţi cu autoritatea de 
aplicare a legii. 



5842/2/10 REV 2 dmg/DMG/rr 15
DG H 3A RO

Succesul Agenţiei Frontex depinde în mare măsură de cooperarea şi de coordonarea sa cu alte 

agenţii ale UE şi cu serviciile de aplicare a legii din statele membre. 

Noile tehnologii joacă un rol esenţial în gestionarea frontierelor.  Acestea facilitează trecerea mai 

rapidă a cetăţenilor la punctele de frontieră, datorită sistemelor automate, a înregistrării prealabile, a 

regimurilor instituite pentru călătorii frecvenţi etc.   Aceste tehnologii îmbunătăţesc securitatea, 

permiţând instituirea controalelor necesare menite să asigure că frontierele nu sunt traversate de 

oameni sau de bunuri care reprezintă un risc pentru Uniune.  În acest context, este esenţială 

cooperarea strânsă între autorităţile de aplicare a legii şi cele de gestionare a frontierelor.  De 

asemenea, autorităţile de aplicare a legii ar trebui să faciliteze furnizarea informaţiilor necesare 

pentru punerea în aplicare a măsurilor de securitate la frontiere. 

Intrarea în vigoare a Codului vizelor, continuarea dezvoltării Sistemului de Informaţii Schengen, 

precum şi a sistemelor de control electronic la frontiere, precum un sistem de intrare-ieşire, vor 

contribui la gestionarea integrată a frontierelor fondată pe informaţii. Dialogul şi cooperarea cu 

ţările terţe de origine şi de tranzit sunt de asemenea esenţiale, de exemplu pentru consolidarea 

capacităţii de control la frontiere. 

-VIII- Un angajament în favoarea inovării şi a formării

Trebuie să colaborăm pentru a promova şi a elabora noi tehnologii prin intermediul unei abordări 

comune, precum şi pentru a reduce costurile şi a îmbunătăţi eficienţa.  În domeniul tehnologiei, este 

la fel de important ca sectorul public şi cel privat să colaboreze.  Pe baza rezultatelor proiectelor de 

cercetare şi dezvoltare desfăşurate în temeiul Programului comun de cercetare şi dezvoltare, UE ar 

trebui să elaboreze standarde şi platforme tehnologice concepute pentru nevoile sale specifice în 

materie de securitate. 

Interoperabilitatea diferitelor sisteme tehnologice utilizate de oricare dintre agenţii sau servicii 

trebuie să reprezinte un obiectiv strategic, astfel încât echipamentele să nu constituie un obstacol în 

calea cooperării dintre statele membre în ceea ce priveşte schimbul de informaţii sau desfăşurarea 

operaţiunilor comune.  
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O abordare strategică a formării profesionale în Europa: acest obiectiv este esenţial pentru instituirea 

autorităţilor de aplicare a legii, judiciare şi de gestionare a frontierelor care să beneficieze de 

tehnologie avansată şi să se afle în avangarda specializării lor; în acest mod, formarea în materie de 

aplicare a legii ar putea realiza un pas important şi deveni un instrument valoros pentru promovarea 

unei culturi comune în cadrul organismelor europene de aplicare a legii şi pentru facilitarea cooperării 

transnaţionale.  În acest scop, ar trebui incluse elemente cu caracter european în formarea naţională şi 

ar trebui elaborate programe de schimb pe baza modelului Erasmus.  De aceea, specialiştii europeni 

cu o înaltă formare şi care împărtăşesc aceeaşi cultură vor reprezenta o valoare adăugată în contextul 

unei societăţi globalizate în care predomină concurenţa, precum şi în domeniul securităţii.  Agenţiile 

şi organismele europene, în special CEPOL, ar trebui să joace un rol important.  

-IX- Dimensiunea externă a securităţii interne/cooperarea cu ţările terţe

Nu se poate vorbi despre securitate internă fără a se avea în vedere dimensiunea externă, întrucât 

securitatea internă depinde din ce în ce mai mult şi într-o mare măsură de securitatea externă.  

Cooperarea internaţională a UE şi a statelor sale membre, atât la nivel bilateral, cât şi la nivel 

multilateral, este esenţială pentru a se garanta securitatea şi a se proteja drepturile cetăţenilor noştri 

şi pentru a se promova securitatea şi respectarea drepturilor în străinătate.  În politicile UE cu 

privire la ţările terţe, securitatea trebuie să constituie un factor-cheie şi trebuie elaborate mecanisme 

în scopul coordonării dintre securitate şi alte politici conexe, precum politica externă, în cadrul 

căreia aspectele care ţin de securitate trebuie să joace un rol din ce în ce mai important într-o 

abordare integrată şi proactivă. 

În ceea ce priveşte securitatea externă, UE nu trebuie să se 

limiteze la cooperarea dintre serviciile de aplicare a legii din 

statele membre şi din alte ţări, în special din ţările învecinate.  

Trebuie să se stabilească relaţii cu alte ţări printr-o abordare 

globală a securităţii, colaborându-se îndeaproape cu acestea şi, după caz, susţinându-se dezvoltarea 

lor instituţională, economică şi socială.  Acest sistem de lucru va presupune stabilirea unor 

posibilităţi de dialog în funcţie de domeniile de preocupare şi de interes comun şi, de la caz la caz, 

vor putea fi identificate posibilităţi de cooperare.  Ar trebui consolidate cooperarea şi coordonarea 

cu organizaţiile internaţionale din domeniul aplicării legii, în special cu Interpol.   Ar trebui 

elaborate, în statele membre, abordări bilaterale, multilaterale şi regionale, după caz, pentru a se 

combate ameninţări specifice. 

Ţările europene au instituit 
platforme performante în Caraibi, 
la Lisabona, Toulon, Accra şi 
Dakar în scopul cooperării cu 
ţările terţe în combaterea traficului 
de droguri.  
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Deosebit de importante sunt eforturile de combatere a criminalităţii transnaţionale în afara UE, 

precum şi dezvoltarea respectării statului de drept.  Prin urmare, trebuie consolidată şi mai mult 

cooperarea cu politica europeană de securitate şi apărare comună, în special între agenţiile UE şi 

misiunile respective.  De asemenea, este foarte important să se consolideze participarea serviciilor 

de aplicare a legii şi a organismelor din domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii în toate etapele 

misiunilor civile de gestionare a crizelor, astfel încât acestea să ia parte la soluţionarea conflictelor 

prin colaborarea cu alte servicii implicate pe teren (servicii militare, diplomatice, de urgenţă etc.). 

Va trebui acordată o atenţie deosebită „statelor fragile şi eşuate” pentru ca acestea să nu devină 

cuiburi ale criminalităţii organizate sau ale terorismului.  

În acest context, Strategia de securitate internă completează în mod indispensabil Strategia 

europeană de securitate, elaborată în 2003 în cadrul politicii europene de securitate şi apărare pentru 

a aborda riscurile şi ameninţările de la nivel mondial şi pentru a promova faptul că dezvoltarea 

socială, politică şi economică a societăţii mondiale reprezintă cel mai bun mod de a obţine o 

securitate efectivă şi durabilă. 

-X- Flexibilitatea în vederea adaptării la dificultăţile viitoare

Este nevoie de o abordare vastă, flexibilă, pragmatică şi realistă, adaptată în permanenţă la realitate, 

care să ţină seama de riscurile şi de ameninţările care ar putea afecta în mod general cetăţenii şi care 

să pună deci accentul nu numai pe infracţionalitate, ci să ia în calcul riscurile de orice fel care ar 

putea crea o problemă de securitate într-un sens mai larg, şi care să poată detecta orice necesitate de 

adaptare la o schimbare a circumstanţelor şi să garanteze cele mai înalte niveluri de securitate 

pentru cetăţenii europeni.    
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3. ETAPELE URMĂTOARE

După planul de acţiune pentru punerea în aplicare a Programului de la Stockholm, Comisia va 

adopta o comunicare privind Strategia de securitate internă care va cuprinde propuneri concrete.  

Continuarea dezvoltării, monitorizării şi punerii în aplicare a Strategiei de securitate internă trebuie 

să devină una dintre atribuţiile prioritare ale Comitetului permanent pentru cooperarea operaţională 

în materie de securitate internă (COSI).  În plus, în conformitate cu Programul de la Stockholm, 

Comisia va analiza posibilitatea de a crea un fond pentru securitatea internă în scopul promovării 

punerii în aplicare a Strategiei de securitate internă.  


