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ÚVOD

Už päťdesiat rokov Európska únia, jej inštitúcie a členské štáty podporujú a zabezpečujú slobodu a 

bezpečnosť. Európa zaručuje dodržiavanie ľudských práv, zásad právneho štátu a solidarity. Ako 

Európania máme právo žiť, pracovať a študovať aj v iných európskych krajinách, než je tá naša. 

Odstránenie kontrol na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru bolo pre Európu 

osobitne výnimočným krokom vpred. Navyše technologický pokrok zásadne zmenil spôsob a 

rýchlosť komunikácie, čoho výsledkom je, že sa otvorili nielen naše hranice, ale i naše spoločnosti. 

Prostredníctvom hesla „jednota v rozmanitosti“ táto slobodná a prosperujúca Európa i naďalej 

uľahčuje a obohacuje životy ľudí.

Bezpečnosť je pre občanov Európskej únie jednou z hlavných priorít. Viacročné pracovné programy 

EÚ už v súčasnosti poskytujú dobrý pragmatický základ pre posilnenie operačnej spolupráce, ale 

teraz sa vyžaduje širší konsenzus na vízii, hodnotách a cieľoch, na ktorých stojí vnútorná 

bezpečnosť EÚ. 
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Hlavné riziká súvisiace s trestnou činnosťou a hrozby, ktorým dnes čelí Európa, ako sú terorizmus, 

závažná a organizovaná trestná činnosť, obchodovanie s drogami, počítačová kriminalita, 

obchodovanie s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia, hospodárska trestná 

činnosť a korupcia, obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť, sa veľmi rýchlo 

prispôsobujú vedeckým a technologickým zmenám v pokuse o zneužitie a podkopanie hodnôt a 

blahobytu našich otvorených spoločností. 

Hoci sama osebe nemá za cieľ vytvoriť nové právomoci, ale integrovať existujúce stratégie a 

koncepčné prístupy, pričom zohľadní rámec Štokholmského programu, stratégia vnútornej 

bezpečnosti EÚ na toto reaguje. Dokazuje pevný záväzok naďalej dosahovať pokrok v priestore 

spravodlivosti, slobody a bezpečnosti prostredníctvom európskeho bezpečnostného modelu, ktorý 

čelí týmto výzvam: ochrana práv a slobôd; zlepšenie spolupráce a solidarity medzi členskými 

štátmi; riešenie príčin neistoty, a nielen prejavov; uprednostňovanie prevencie a anticipácie; 

zahrnutie všetkých odvetví, ktoré sa podieľajú na verejnej ochrane (politickej, ekonomickej a 

sociálnej); komunikácia politík bezpečnosti občanom; a nakoniec uznanie vzájomnej závislosti 

medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou pri vytváraní prístupu „globálnej bezpečnosti“ s tretími 

krajinami.

Je preto veľmi dôležité, aby samotná stratégia vnútornej bezpečnosti bola schopná sa prispôsobiť 

potrebám občanov i výzvam dynamického a globálneho dvadsiateho prvého storočia.

Koncept vnútornej bezpečnosti sa musí chápať ako široký a komplexný koncept, ktorý zahŕňa 

viacero odvetví s cieľom riešiť takéto i iné veľké hrozby, ktoré majú priamy vplyv na život, 

bezpečnosť a blaho občanov, vrátane prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou 

činnosťou, ako sú lesné požiare, zemetrasenia, povodne a búrky. 

Nevyhnutná je spolupráca orgánov presadzovania práva a orgánov pohraničnej stráže, justičných 

orgánov a iných útvarov, napr. v odvetviach zdravotníctva, sociálnych vecí a civilnej ochrany. 

Stratégia vnútornej bezpečnosti Európy musí využiť potenciálnu synergiu, ktorá existuje v 

oblastiach spolupráce pri presadzovaní práva, integrovaného riadenia hraníc a systémoch trestnej 

justície. Tieto oblasti činnosti v rámci európskeho priestoru spravodlivosti, slobody a bezpečnosti 

sú naozaj neoddeliteľné: stratégia vnútornej bezpečnosti musí zaručiť, že sa navzájom dopĺňajú a 

posilňujú.
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Európa musí skonsolidovať bezpečnostný model založený na zásadách a hodnotách Únie: 

dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, zásad právneho štátu, demokracie, dialógu, 

tolerancie, transparentnosti a solidarity.

Kvalita našej demokracie a dôvery verejnosti v Úniu bude vo veľkej miere závisieť na našej 

schopnosti zaručiť bezpečnosť a stabilitu v Európe a spolupracovať s našimi susedmi a partnermi 

na riešení základných príčin problémov vnútornej bezpečnosti, ktorým čelí EÚ. 

Stratégia vnútornej bezpečnosti sa prijala s cieľom pomôcť Európe v napredovaní prostredníctvom 

zoskupenia existujúcich činností a stanovenia zásad a usmernení pre budúcu činnosť. Má za cieľ 

predchádzať trestnej činnosti a zvýšiť kapacitu na poskytovanie včasnej a náležitej reakcie na 

prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou prostredníctvom účinného rozvoja a 

riadenia adekvátnych nástrojov.

1. OCHRANA ĽUDÍ V EURÓPE V RÁMCI GLOBÁLNEJ SPOLOČNOSTI

Európska únia (EÚ) má v dvadsiatom prvom storočí 500 miliónov ľudí v dvadsiatich siedmich 

krajinách, ktoré túto Úniu tvoria. Hospodársky rast, spolu s príležitosťami, ktoré umožňuje 

slobodná a demokratická spoločnosť založená na zásadách právneho štátu, tvoria blahobyt medzi 

občanmi Európy – avšak s takýmito príležitosťami prichádzajú aj riziká, keď sa teroristi a iní 

páchatelia trestných činov snažia zneužiť tieto slobody pri sledovaní deštruktívnych a 

zlomyseľných cieľov. Navyše zvýšená mobilita ľudí zas zvyšuje našu spoločnú zodpovednosť za 

ochranu slobôd, ktoré si ctia všetci občania Únie.

Bezpečnosť sa preto stala kľúčovým faktorom pri zabezpečovaní vysokej kvality života európskej 

spoločnosti a ochrane našej kritickej infraštruktúry prostredníctvom prevencie spoločných hrozieb a 

ich riešenia.
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Niečo ako „nulové riziko“ neexistuje, ale napriek tomu musí Únia vytvoriť bezpečné prostredie, v 

ktorom sa ľudia v Európe budú cítiť chránení. Navyše sa musia zaviesť potrebné mechanizmy, aby 

sa zachovali vysoké úrovne bezpečnosti, a to nielen na území Únie, ale pokiaľ možno aj pri cestách 

občanov do tretích krajín alebo vo virtuálnych prostrediach, ako je internet.

V tejto súvislosti vnútorná bezpečnosť EÚ znamená ochranu ľudí a hodnôt slobody a demokracie, 

aby každý mohol žiť svoj každodenný život bez strachu. Tiež zohľadňuje spoločnú víziu Európy, 

pokiaľ ide o výzvy dneška, a naše odhodlanie predstavovať spoločný front pri riešení týchto hrozieb 

prípadne prostredníctvom politík, ktoré využívajú pridanú hodnotu EÚ. Lisabonská zmluva a 

Štokholmský program umožňujú EÚ prijať ambiciózne a zosúladené kroky pri vývoji Európy ako 

priestoru spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. Vzhľadom na tieto skutočnosti táto stratégia:

· predostiera spoločné hrozby a výzvy, ktorým 

čelíme, v dôsledku ktorých je ešte dôležitejšie, 

aby členské štáty a inštitúcie EÚ spolupracovali 

na riešení nových výziev, ktoré idú nad rámec 

našej vnútroštátnej, bilaterálnej či regionálnej 

spôsobilosti;

· ustanovuje spoločnú politiku vnútornej bezpečnosti EÚ – a zásady, na ktorých stojí –

komplexným a transparentným spôsobom;

· vymedzuje európsky bezpečnostný model pozostávajúci zo spoločných nástrojov a záväzku k: 

vzájomne posilnenému vzťahu medzi bezpečnosťou, slobodou a súkromím; spolupráci a 

solidarite medzi členskými štátmi; zahrnutiu všetkých inštitúcií EÚ; riešeniu príčin neistoty, a 

nielen jej prejavov; zlepšovaniu prevencie a anticipácie; zahrnutiu, pokiaľ sa ich to týka, 

všetkých odvetví, ktoré sa podieľajú na ochrane – politickej, ekonomickej a sociálnej; a k väčšej 

vzájomnej závislosti medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou.

· spoločne sme efektívnejší a lepšie 
pripravení na hrozby, ktorým 
čelíme

· stratégia vnútornej bezpečnosti, 
ktorá zohľadňuje hodnoty a 
priority spoločné nám všetkým

· opatrenia, ktoré zohľadňujú 
verejnú bezpečnosť aj práva 
jednotlivca
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SPOLOČNÉ HROZBY: Hlavné výzvy pre vnútornú bezpečnosť EÚ

Trestná činnosť využíva príležitosti, ktoré ponúka globalizovaná spoločnosť, ako sú 
vysokorýchlostné komunikácie, vysoká mobilita a rýchle finančné transakcie. Podobne existujú 
fenomény, ktoré majú cezhraničný vplyv na bezpečnosť v rámci EÚ. Preto existuje niekoľko 
významných spoločných hrozieb, ktoré možno identifikovať:

· Terorizmus v akejkoľvek forme

absolútne neberie ohľad na ľudský 

život a demokratické hodnoty. Jeho 

globálny dosah, jeho ničivé následky, 

jeho schopnosť získavať stúpencov 

prostredníctvom radikalizácie a šírenia 

propagandy cez internet a rôzne 

spôsoby financovania spôsobujú, že 

terorizmus je významnou a stále sa 

vyvíjajúcou hrozbou pre našu 

bezpečnosť,

· závažná a organizovaná trestná činnosť nadobúda 

stále väčší význam. V rôznych formách sa objavuje 

všade tam, kde môže dosiahnuť čo najväčší finančný 

prospech s čo najmenším rizikom bez ohľadu na 

hranice. , Obchodovanie s drogami, hospodárska 

trestná činnosť, obchodovanie s ľuďmi, pašovanie 

ľudí, obchodovanie so zbraňami, sexuálne 

vykorisťovanie detí a detská pornografia, násilná 

trestná činnosť, legalizácia príjmov z trestnej činnosti a falšovanie dokladov sú len niektoré zo 

spôsobov, ktorými sa prejavuje organizovaná a závažná trestná činnosť v EÚ. Navyše korupcia 

ohrozuje samotné základy demokratického systému a právny štát,

· • V roku 2007 sa prostredníctvom Eurojustu v 
rámci medzinárodnej protiteroristickej 
operácie podarilo zatknúť dvadsaťšesť ľudí v 
Taliansku, Francúzsku, Rumunsku, 
Portugalsku a Spojenom kráľovstve. 
Organizácia plánovala vykonať útoky v 
Taliansku, Afganistane, Iraku a arabských 
krajinách.
Zdroj: Výročná správa Eurojustu z roku 2007, 
s. 34-35.

· • V roku 2008 sa vďaka úsiliu na národnej, 
regionálnej a európskej úrovni podarilo 
zatknúť v trinástich krajinách 1009 ľudí 
obvinených z terorizmu.
Zdroj: Správa Europolu TE-SAT z roku 2009, 
s. 6.

• Vo februári 2008 počas operácie 
PIPAS (proti organizácii 
dopúšťajúcej sa podvodov s 
kreditnými kartami) bolo zatknutých 
100 ľudí a vykonaných 
štyridsaťosem domových prehliadok 
v rámci spoločných vyšetrovaní 
medzi jedenástimi krajinami, ktoré 
koordinoval Europol. 
Zdroj: Výročná správa Europolu z 
roku 2008, s. 24.
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· počítačová kriminalita predstavuje globálnu, technickú, cezhraničnú a anonymnú hrozbu pre 

naše informačné systémy, a preto stavia orgány presadzovania práva pred mnohé ďalšie výzvy,

· cezhraničná trestná činnosť, ako je menej závažná alebo majetková trestná činnosť, často 

páchaná zločineckými skupinami, má významný vplyv na každodenný život ľudí v Európe,

· samotné násilie, ako je násilie medzi mladými ľuďmi alebo násilie spojené so športovými 

podujatiami, ešte zvyšuje škody spôsobené trestnou činnosťou a môže významne poškodiť našu 

spoločnosť,

· prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, ako sú lesné požiare, 

zemetrasenia, povodne a búrky, suchá, výpadky v dodávkach energie a významné poruchy 

informačných a komunikačných technológií (IKT), predstavujú bezpečnostné výzvy. V našej 

dobe systémy civilnej ochrany predstavujú významný prvok akéhokoľvek moderného 

bezpečnostného systému,

· mnoho ďalších spoločných fenoménov vyvoláva obavy a predstavuje bezpečnostné hrozby pre 

ľudí v Európe, napr. dopravné nehody, ktoré majú každoročne za následok životy desiatok tisíc 

európskych občanov.
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REAKCIA NA TIETO VÝZVY

S cieľom zvládať tieto fenomény majú členské štáty EÚ 

svoje vlastné národné bezpečnostné politiky a stratégie a 

ako reakcia na pohyb páchateľov medzi susednými 

krajinami sa vyvinuli aj bilaterálne, multilaterálne a 

regionálne postupy spolupráce medzi členskými štátmi. 

Keďže však toto úsilie nie je dostatočné na účely prevencie 

a boja proti zločineckým skupinám a ich činnosti, ktorá 

ďaleko presahuje naše hranice, je stále viac potrebný 

prístup na úrovni EÚ. 

Členské štáty sa musia 

neustále snažiť o vývoj nástrojov, aby štátne hranice, rozdielne 

právne predpisy, odlišné jazyky a spôsoby práce neboli prekážkou 

pokroku pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti.

EÚ v tejto oblasti za posledné roky dosiahla významný pokrok. Od 

odstránenia kontrol na vnútorných hraniciach, ktoré umožňujú 

voľný pohyb ľudí v rámci schengenského priestoru, je napríklad 

veľmi dôležitá zvýšená spolupráca v oblasti presadzovania práva a 

justičná spolupráca.

Vyvinulo sa viacero nástrojov pre uľahčenie spolupráce. Tými najdôležitejšími sú:

· analýza budúcich situácii a scenárov: predpovedanie hrozieb. Europol a iné agentúry EÚ 

vydávajú pravidelné posúdenia hrozieb,

Spoločné policajné a colné strediská, 
ako napr. Centre de Coopération 
Policière et Douanière v Luxemburgu, 
ktoré podporuje účinnú operačnú 
spoluprácu medzi políciou, žandárskym 
zborom a colnými orgánmi Belgicka, 
Nemecka, Luxemburska a Francúzska.

Salzburské fórum pozostávajúce z 
ministerstiev vnútra Rakúska, Bulharska, 
Českej republiky, Maďarska, Poľska, 
Slovenska, Slovinska a Rumunska, ktoré 
sa schádza na účely prerokovania 
spoločných bezpečnostných otázok. 
Špeciálna jednotka pre Baltské more 
vrátane členov mimo EÚ, ktorá bola 
vytvorená na boj proti organizovanej 
trestnej činnosti v oblasti Baltského 
mora.V júli 2009 bulharská a 

španielska prokuratúra a 
polícia s pomocou spoločného 
vyšetrovacieho tímu, ktorý 
zahŕňal Eurojust i Europol, 
rozložili zločinné spolčenie 
sedemnástich ľudí 
zodpovedných za falšovanie eur 
v nominálnej hodnote viac ako 
16 miliónov EUR 
distribuovaných do celej EÚ.

Zdroj: Tlačová správa 
Eurojustu z 3. júla 2009
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· náležitá reakcia: plánovanie, programovanie a riešenie následkov. Boli vypracované 

pracovné programy, ktoré nám umožňujú metodicky riešiť nebezpečenstvá pre občanov a ich 

obavy. Stratégie a osobitné pracovné plány sa vypracovali i v oblastiach boja proti terorizmu, 

pašovania drog, pašovania ľudí, organizovanej trestnej činnosti a civilnej ochrany. Okrem toho 

mechanizmus civilnej ochrany Spoločenstva koordinuje reakciu členských štátov na prírodné 

katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou,

· účinnosť v praxi: práca agentúr, inštitúcií a orgánov. Bolo vytvorených niekoľko agentúr 

osobitne v rámci EÚ a tieto zahŕňajú Europol, ktorého hlavnými cieľmi sú zber a výmena 

informácií a uľahčovanie spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva v ich boji proti 

organizovanej trestnej činnosti a terorizmu, Eurojust, ktorý má za úlohu koordináciu a 

zvyšovanie účinnosti justičných orgánov, a Frontex, ktorý riadi operačnú spoluprácu na 

vonkajších hraniciach. EÚ taktiež vytvorila funkciu koordinátora pre boj proti terorizmu.

Tiež sa zriadili iné orgány a siete v oblastiach odbornej prípravy, boja proti drogám, 

predchádzania trestnej činnosti, boja proti korupcii a justičnej spolupráce v trestných veciach,

· nástroje založené na vzájomnom uznávaní, na účely výmeny informácií a na uľahčenie 

spoločných vyšetrovaní a operácií. Nástroje založené na vzájomnom uznávaní zahŕňajú 

európsky zatykač a ustanovenia na zmrazenie aktív. Vytvorili sa tiež databázy, ako je 

Schengenský informačný systém, a siete na výmenu informácií o registroch trestov, o boji proti 

násilí spojenom so športovými podujatiami, o hľadaných osobách alebo odcudzených vozidlách 

a o vydaných alebo zamietnutých vízach. Využívanie údajov o DNA a odtlačkoch prstov 

pomáha identifikovať anonymné stopy na miestach činu. Právne nástroje EÚ uľahčujú operačnú 

spoluprácu medzi členskými štátmi, ako je zriaďovanie spoločných vyšetrovacích tímov, 

organizovanie spoločných operácií a úzka spolupráca, aby sa zabezpečila bezpečnosť 

medzinárodných podujatí, vrátane významných športových súťaží,

· na účely hodnotenia účinnosti našej činnosti sa vyvinuli mechanizmy hodnotenia. Napr. 

využívanie partnerského hodnotenia v oblasti boja proti terorizmu a organizovanej trestnej 

činnosti, ktoré prispelo k zlepšeniu vzájomnej dôvery.



5842/2/10 REV 2 gb/TK/rv 9
DG H 3A SK

2. SMEROM K EURÓPSKEMU BEZPEČNOSTNÉMU MODELU

Doterajší úspech dokazuje veľký pokrok v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti v EÚ. 

Musíme však i naďalej spájať naše úsilie, aby sa zaručila ešte väčšia ochrana našich občanov. 

Štokholmský program a stratégie, ako sú európska bezpečnostná stratégia, stratégia o vonkajšom 

rozmere politiky v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti a stratégia pre riadenie informácií 

sú dobrým základom, aby sme to dosiahli.

Nadišiel čas, aby sme využili a rozvinuli spoločné nástroje a politiky na riešenie spoločných hrozieb 

a rizík prostredníctvom integrovanejšieho prístupu: toto je hlavným cieľom stratégie vnútornej 

bezpečnosti. Aby sa dosiahol tento cieľ, zvolili sme bezpečnostný model, ktorý integruje činnosť 

týkajúcu sa spolupráce v oblasti presadzovania práva, justičnej spolupráce, riadenia hraníc a civilnej 

ochrany.

Zásady a usmernenia pre činnosť prostredníctvom tohto modelu sa uvádzajú nižšie.

ZÁSADY

Ľudia v Európe očakávajú, že budú žiť v bezpečí a budú užívať svoje slobody: samotná bezpečnosť 

je základným právom. Hodnoty a zásady ustanovené v zmluvách, na ktorých je založená Únia, a 

Charte základných práv, inšpirovali stratégiu vnútornej bezpečnosti EÚ:

· politiky v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, ktoré sa vzájomne posilňujú pri 

dodržiavaní základných práv, medzinárodnej ochrany, zásad právneho štátu a 

súkromia,

· ochrana všetkých občanov, najmä tých najzraniteľnejších, s dôrazom na obete trestných 

činov, ako sú obchodovanie s ľuďmi alebo rodovo motivované násilie, vrátane obetí 

terorizmu, ktoré tiež potrebujú osobitnú pozornosť, podporu a sociálne uznanie,
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· transparentnosť a zodpovednosť v bezpečnostných politikách, aby boli ľahko pochopiteľné 

pre občanov a brali ohľad na ich obavy a názory,
· dialóg ako prostriedok odstraňovania rozdielov v súlade so zásadami tolerancie, rešpektu a 

slobody prejavu, 

· integrácia, sociálne začlenenie a boj proti diskriminácii ako kľúčové prvky vnútornej 

bezpečnosti EÚ, 

· solidarita medzi členskými štátmi, keď čelíme výzvam, ktoré nemôžu zvládnuť členské štáty 

samotné, alebo keď zo zosúladenej činnosti má prospech EÚ ako celok,

· vzájomná dôvera ako kľúčová zásada úspešnej spolupráce.

STRATEGICKÉ USMERNENIA PRE ČINNOSŤ

Na základe týchto zásad sa vytyčuje desať usmernení pre činnosť, aby sa v nasledujúcich rokoch 

zaručila vnútorná bezpečnosť EÚ. 

-I- Široký a komplexný prístup k vnútornej bezpečnosti

Vnútorná bezpečnosť sa musí vnímať tak, že zahŕňa širokú škálu opatrení s horizontálnym a 

vertikálnym rozmerom:

· horizontálny rozmer: aby sa dosiahla náležitá úroveň vnútornej bezpečnosti v komplexnom 

globálnom prostredí, vyžaduje si to zainteresovanie orgánov presadzovania práva a riadenia 

hraníc s podporou justičnej spolupráce, agentúr civilnej ochrany a tiež politického, 

hospodárskeho, finančného, sociálneho a súkromného sektora, vrátane mimovládnych 

organizácií,
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· podobne musíme zohľadniť vertikálny rozmer bezpečnosti na rôznych úrovniach: 

medzinárodná spolupráca, bezpečnostné politiky a iniciatívy na úrovni EÚ, regionálna 

spolupráca medzi členskými štátmi a vlastné národné, regionálne a miestne politiky 

členských štátov.

-II- Zabezpečenie efektívneho demokratického a justičného dohľadu nad bezpečnostnými 

činnosťami

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa veľmi zvýšilo zainteresovanie Európskeho 

parlamentu do vývoja bezpečnostných politík, čo znamená, že vo všetkých fázach je nevyhnutná 

účinná konzultácia. Národné parlamenty zohrávajú tiež väčšiu úlohu na práci EÚ prostredníctvom 

svojej schopnosti monitorovať uplatňovanie zásady subsidiarity a prostredníctvom ich účasti na 

hodnotení vykonávania politík v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. 

Európsky súdny dvor bude mať v tejto oblasti úplnú právomoc (s výnimkou prípadov týkajúcich sa 

verejného poriadku členských štátov a zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť). Konečne pristúpenie 

EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv tiež prispeje k lepšej ochrane ľudských práv 

ľudí v Európe.  

-III- Prevencia a anticipácia: proaktívny prístup založený na spravodajských informáciách

Medzi hlavnými cieľmi stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ sa 

nachádzajú prevencia a anticipácia trestnej činnosti, ako aj 

prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou a 

zmiernenie ich potenciálnych následkov. Hoci účinné trestné 

stíhanie páchateľov trestnej činnosti zostáva prvoradé, väčší dôraz na predchádzanie trestným 

činom a teroristickým útokom pred ich spáchaním môže pomáhať znižovať následnú ľudskú a 

psychologickú škodu, ktorá je často nenapraviteľná.

Naša stratégia preto musí zdôrazňovať prevenciu a anticipáciu, ktoré sa zakladajú na proaktívnom 

prístupe založenom na spravodajských informáciách, ako aj zabezpečenie dôkazov požadovaných 

prokuratúrou. Podať úspešnú obžalobu možno len vtedy, ak sú dostupné všetky potrebné 

informácie.

Mali by sme zabezpečiť, aby si 
členské štáty včas sprístupňovali 
spravodajské informácie s 
cieľom predísť trestnej činnosti 
a postaviť páchateľov pred súd.
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Navyše je potrebné vyvinúť a zlepšiť mechanizmy prevencie, ako sú analytické nástroje alebo 

systémy včasného varovania. Uplatniteľným nástrojom prevencie na účely predchádzania, 

odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti by 

na základe posúdenia vplyvu mal byť aj európsky systém osobných záznamov o cestujúcich (PNR), 

ktorý zabezpečuje vysokú úroveň ochrany údajov. Toto nám umožní prehĺbiť naše chápanie 

rôznych druhov hrozieb a ich pravdepodobnosti a predvídať, čo sa môže stať, takže budeme nielen 

pripravení na dôsledky budúcich hrozieb, ale budeme aj schopní zaviesť mechanizmy na ich 

odhalenie a predísť tomu, aby k nim vôbec došlo. Z tohto dôvodu je potrebné prijať komplexný 

prístup, ktorý sa bude zameriavať na neustále odhaľovanie a prevenciu hrozieb a rizík, ktorým čelí 

EÚ v rôznych oblastiach vnútornej bezpečnosti, ako aj hlavné obavy verejnosti. Je potrebná 

stratégia na predchádzanie a riešenie hrozieb, ako je organizovaná trestná činnosť.

Predchádzanie trestným činom znamená riešenie hlavných príčin, a nie len trestných činov a ich 

následkov. 

Bezpečnostné politiky, najmä politiky prevencie, musia uplatňovať široký prístup, zahŕňajúci nielen 

orgány presadzovania práva, ale aj inštitúcie a profesionálov na národnej i miestnej úrovni. Je preto 

potrebné nadväzovať spoluprácu s inými sektormi, ako sú školy, univerzity a ďalšie vzdelávacie 

inštitúcie s cieľom predísť tomu, aby sa mladí ľudia dali na trestnú činnosť. Súkromný sektor, 

najmä keď sa podieľa na finančných aktivitách, môže prispieť k vývoju a účinnému zavádzaniu 

mechanizmov na účely predchádzania podvodným činnostiam alebo legalizácii príjmov z trestnej 

činnosti. Pri informačných kampaniach pre verejnosť môžu zohrávať úlohu i organizácie občianskej 

spoločnosti. 

Činnosť EÚ v oblasti civilnej ochrany musí sledovať ciele zníženia zraniteľnosti v dôsledku 

katastrof prostredníctvom vypracovania strategického prístupu k predchádzaniu katastrofám a ich 

predvídaniu a ďalšieho zvyšovania pripravenosti a schopnosti reakcie pri uvedomení si 

vnútroštátnej zodpovednosti. Vypracovať by sa mali usmernenia pre situáciu ohrozenia a metódy, 

posúdenia a analýzy v súvislosti s mapovaním rizík, ako aj prehľad prírodných rizík a rizík 

vyplývajúcich z ľudskej činnosti, ktorým môže EÚ čeliť v budúcnosti. Táto analýza rizika pre celú 

EÚ by mala byť základom pre iniciatívy spolupráce medzi členskými štátmi zdieľajúcimi riziko a 

EÚ v oblasti civilnej ochrany a kapacity pre plánovanie. Je potrebné identifikovať nové riziká a 

hrozby, ako sú výpadky v dodávkach energie, poruchy IKT a pandémie. Do politík prevencie by sa 

mala zahrnúť odolnosť občanov, ako aj verejného a súkromného sektora, na dôsledky katastrof. 
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-IV- Vývoj komplexného modelu výmeny informácií

Politika vnútornej bezpečnosti sa opiera o výmenu informácií na báze vzájomnej dôvery, ktorá 

vyúsťuje do zásady dostupnosti informácií. Ak orgány presadzovania práva majú byť schopné 

prevencie a včasných krokov, musia mať včasný prístup k čo najväčšiemu množstvu údajov o 

trestných činoch a spôsobe ich páchania, ich páchateľoch, údajov o obetiach, použitých vozidlách 

atď.

S cieľom podstatne zvýšiť súčasnú úroveň výmeny informácií musíme i naďalej posilňovať 

mechanizmy, ktoré budujú vzájomnú dôveru medzi orgánmi zodpovednými za zabezpečenie 

vnútornej bezpečnosti v EÚ s cieľom posilniť existujúce mechanizmy a využiť stratégiu pre 

riadenie informácií na vyvinutie bezpečného a štruktúrovaného európskeho modelu výmeny 

informácií.

Tento model bude zahŕňať všetky rôzne databázy EÚ relevantné pre zaistenie bezpečnosti v EÚ tak, 

aby podľa potreby a podľa možnosti mohli pôsobiť v súčinnosti v záujme zabezpečovania účinných 

výmen informácií v celej EÚ a aby  maximálne využili možnosti, ktoré predstavujú biometrické a 

iné technológie pre zlepšenie bezpečnosti našich občanov v jasnom rámci, ktorý zároveň chráni ich 

súkromie.

Tento model výmeny informácií musí za každých okolností plne dodržiavať právo na súkromie a 

ochranu osobných údajov. Ak vyšší stupeň bezpečnosti znamená zintenzívnenie výmeny údajov, je 

dôležité, aby sa toto zintenzívnenie vykonalo opatrne, bolo primerané a dodržiavalo zákony o 

ochrane údajov.

-V- Operačná spolupráca

Lisabonská zmluva vytvorila Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti 

(COSI) na zabezpečenie účinnej koordinácie a spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva a 

riadenia hraníc, vrátane kontroly a ochrany vonkajších hraníc, prípadne justičnej spolupráce v 

trestných veciach, ktorá je relevantná pre operačnú spoluprácu. Práca tohto výboru sa bude zakladať 

predovšetkým na národných prioritách a hodnoteniach hrozieb a prioritách a hodnoteniach hrozieb 

EÚ.
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COSI musí tiež zabezpečovať úzku spoluprácu medzi agentúrami a orgánmi EÚ zainteresovanými 

na vnútornej bezpečnosti EÚ (Europol, Frontex, Eurojust, Cepol a Sitcen), aby nabádal na 

koordinovanejšie, integrovanejšie a účinnejšie operácie. Takíto aktéri musia i naďalej zlepšovať 

poskytovanie účinnej podpory osobitným službám v členských štátoch. Mala by sa najmä zlepšiť 

kapacita Europolu na podporu operácií členských štátov. 

Je potrebné dosiahnuť pokrok v otázke vývoja rámca spolupráce na 

zlepšenie bezpečnosti na veľkých a masových medzinárodných 

podujatiach.

V oblasti civilnej ochrany by EÚ mala podporovať integrovaný prístup, ktorý sa má vzťahovať na 

rôzne fázy krízy – prevencia, reakcia a obnova – uskutočňovaním európskej vzájomnej pomoci a 

solidarity.

-VI- Justičná spolupráca v trestných veciach

Nevyhnutná je užšia spolupráca medzi justičnými orgánmi členských štátov, rovnako ako potreba, 

aby EUROJUST naplno rozvinul svoj potenciál v rámci rozhodného práva. Na úrovni EÚ nám 

úspešné trestné operácie a vyšetrovania musia umožniť využiť potenciálnu synergiu medzi orgánmi 

presadzovania práva a riadenia hraníc a justičných orgánov pri predchádzaní cezhraničnej trestnej 

činnosti.

-VII- Integrované riadenie hraníc

Popri riešení nelegálneho prisťahovalectva integrované riadenie hraníc zohráva významnú úlohu pri 

udržiavaní bezpečnosti. S cieľom šíriť okrem iného najlepšie postupy medzi príslušníkmi 

pohraničnej stráže sa musí posilniť integrovaný mechanizmus riadenia hraníc. Na základe 

predchádzajúcej analýzy sa musí preskúmať možnosť vytvorenia európskeho systému pohraničnej 

stráže. Osobitný dôraz sa musí dať na pokračujúci vývoj európskeho systému hraničného dozoru 

(EUROSUR).

Počas majstrovstiev sveta 2006 
vo futbale v Nemecku boli v 
Nemecku nasadení policajti z 13 
európskych krajín vo vlastných 
uniformách, ktorým boli udelené 
právomoci presadzovania práva.
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Pre úspech tejto agentúry je kľúčovou otázkou spolupráca a koordinácia Frontexu s inými 

agentúrami EÚ a orgánmi presadzovania práva členských štátov.

Pri riadení hraníc zohrávajú kľúčovú úlohu nové technológie. Občanom uľahčujú rýchle 

prekračovanie vonkajších hraničných priechodov prostredníctvom automatizovaných systémov, 

registrácie vopred, programov pre častých cestujúcich atď. Zlepšujú bezpečnosť umožnením 

zavedenia potrebných kontrol, aby hranice neprekračovali ľudia alebo tovary, ktoré pre Úniu 

predstavujú riziko. V tejto súvislosti je podstatná úzka spolupráca medzi orgánmi presadzovania 

práva a riadenia hraníc. Podobne by orgány presadzovania práva mali uľahčovať poskytovanie 

informácií potrebných na vykonanie bezpečnostných opatrení na hraniciach.

Nadobudnutie účinnosti Vízového kódexu, ďalší vývoj Schengenského informačného systému, ako 

aj elektronické systémy kontroly hraníc, ako je vstupný/výstupný systém, prispejú k integrovanému 

riadeniu hraníc založenému na spravodajských informáciách. Podstatný je aj dialóg a spolupráca s 

tretími krajinami pôvodu a tranzitu, napríklad pri budovaní kapacity kontroly hraníc.

-VIII- Záväzok k inovácii a odbornej príprave

Prostredníctvom spoločného prístupu je potrebné spolupracovať na podpore a rozvoji nových 

technológií, ako aj znižovaní nákladov a zvyšovaní účinnosti. V oblasti technológie je tiež dôležité, 

aby verejný a súkromný sektor navzájom spolupracovali. Vychádzajúc z výsledkov projektov 

výskumu a vývoja uskutočnených v rámci spoločného programu výskumu a vývoja by EÚ mala 

vyvinúť technologické normy a platformy prispôsobené potrebám bezpečnosti.

Interoperabilita rôznych technologických systémov používaných akoukoľvek agentúrou alebo 

servisom musí byť strategickým cieľom, aby vybavenie nepredstavovalo prekážku spolupráce 

medzi členskými štátmi pri výmene informácií alebo vykonávaní spoločných operácií.
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Strategický prístup k profesionálnej odbornej príprave v Európe: tento cieľ je zásadný pri vytváraní 

orgánov presadzovania práva, justičných orgánov a orgánov riadenia hraníc, ktoré disponujú 

modernou technikou a sú na poprednom mieste v rámci svojej špecializácie, a pri umožnení, aby 

európska odborná príprava v oblasti presadzovania práva urobila veľký krok vpred a stala sa 

mocným prostriedkom pri podpore spoločnej kultúry medzi európskymi orgánmi presadzovania 

práva a pri uľahčovaní nadnárodnej spolupráce. Aby sa to dosiahlo, do osnov vnútroštátnej 

odbornej prípravy by sa mali zahrnúť európske prvky a na báze modelu Erasmus by sa mali vyvinúť 

výmenné programy. Za týmto účelom prinesú vysokokvalifikovaní európski profesionáli s 

podobnou kultúrou pridanú hodnotu v kontexte hospodárskej súťaže v globalizovanej spoločnosti, 

ako aj v oblasti bezpečnosti. Významnú úlohu by mali zohrávať európske agentúry a orgány, najmä 

CEPOL. 

-IX- Vonkajší rozmer vnútornej bezpečnosti/spolupráce s tretími krajinami

Koncept vnútornej bezpečnosti nemôže existovať bez vonkajšieho rozmeru, keďže vnútorná 

bezpečnosť závisí vo veľkej miere na vonkajšej bezpečnosti.  Pre cieľ zaručenia bezpečnosti a 

ochrany práv našich občanov a podpory bezpečnosti a dodržiavania práv v zahraničí je zásadná

medzinárodná spolupráca zo strany EÚ a jej členských štátov, a to bilaterálne i multilaterálne. 

Politiky EÚ, pokiaľ ide o tretie krajiny, musia zohľadňovať bezpečnosť ako kľúčový faktor a 

vyvinúť mechanizmy koordinácie medzi bezpečnosťou a inými súvisiacimi politikami, ako je 

zahraničná politika, kde sa bezpečnostné otázky musia v čoraz väčšej miere zohľadňovať v rámci 

integrovaného a proaktívneho prístupu.

Pokiaľ ide o vonkajšiu bezpečnosť, EÚ sa nesmie obmedziť len 

na spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva členských 

štátov a iných krajín, najmä susedov EÚ. Je potrebné budovať 

vzťahy s ostatnými krajinami prostredníctvom globálneho 

prístupu k bezpečnosti, úzko s nimi spolupracovať a prípadne 

podporiť ich inštitucionálny, hospodársky a sociálny rozvoj. Tento systém práce sa pretaví do 

príležitostí pre dialóg prostredníctvom oblastí spoločného záujmu, obáv a možností pre spoluprácu, 

ktoré možno identifikovať v každom prípade. Mala by sa posilniť spolupráca a koordinácia s 

medzinárodnými organizáciami v oblasti presadzovania práva, najmä s Interpolom. S cieľom riešiť 

osobitné hrozby by sa prípadne mali vyvinúť bilaterálne, multilaterálne a regionálne prístupy medzi 

členskými štátmi.

V rámci boja proti pašovaniu drog 
európske krajiny v spolupráci s 
tretími krajinami zriadili v 
Karibiku, Lisabone, Toulone, 
Akkre a Dakare úspešné platformy.
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Veľmi dôležité je i úsilie bojovať s nadnárodnou trestnou činnosťou mimo EÚ a budovať rešpekt k 

právnemu štátu. Preto sa musí ešte viac posilniť spolupráca v rámci spoločnej európskej 

bezpečnostnej a obrannej politiky, najmä medzi agentúrami EÚ a príslušnými misiami. Tiež je 

veľmi dôležité posilniť účasť orgánov presadzovania práva a orgánov spravodlivosti, slobody a 

bezpečnosti vo všetkých fázach civilných misií krízového riadenia, aby sa mohli podieľať na riešení 

konfliktov prostredníctvom spolupráce s ostatnými priamo na mieste zainteresovanými servismi 

(vojenské, diplomatické, záchranné služby atď.). Osobitná pozornosť sa bude musieť venovať 

„slabým a zlyhávajúcim štátom“, aby sa nestali útočiskom organizovanej trestnej činnosti alebo 

terorizmu. 

V tejto súvislosti slúži stratégia vnútornej bezpečnosti ako nevyhnutný doplnok k bezpečnostnej 

stratégii EÚ vypracovanej v roku 2003 v rámci bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ na riešenie 

globálnych rizík a hrozieb a prijatie záväzku k sociálnemu, politickému a hospodárskemu rozvoju 

globálnej spoločnosti ako najúčinnejšiemu spôsobu dosiahnutia účinnej a trvalej bezpečnosti.

-X- Flexibilita na prispôsobenie budúcim výzvam

Široký, pragmatický, flexibilný a realistický prístup, ktorý sa neustále prispôsobuje realite a 

zohľadňuje riziká a hrozby, ktoré by mohli mať vplyv na občanov v širšej perspektíve a ktorý sa 

nesústreďuje len na trestnoprávne aspekty, ale zohľadňuje i riziká každého druhu, ktoré by mohli 

spôsobiť bezpečnostný problém v širšom zmysle, ktorý venuje pozornosť aj odhaľovaniu 

akejkoľvek potreby prispôsobiť sa týmto meniacim sa okolnostiam a zaručuje najvyššiu možnú 

úroveň bezpečnosti pre obyvateľov Európy. 
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3. ĎALŠIE KROKY

Na základe akčného plánu na vykonanie Štokholmského programu Komisia prijme oznámenie o 

stratégii vnútornej bezpečnosti, ktoré bude obsahovať návrhy zamerané na konkrétne kroky. Ďalšie 

vypracovanie, monitorovanie a vykonávanie stratégie vnútornej bezpečnosti sa musí stať jednou z 

prioritných úloh Stáleho výboru pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI). 

Navyše na základe Štokholmského programu Komisia zváži možnosť zriadenia fondu vnútornej 

bezpečnosti na podporu vykonávania stratégie vnútornej bezpečnosti. 


