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UVOD

Evropska unija, njene institucije in države članice si že 50 let prizadevajo zagotavljati svobodo in 

varnost. Evropa zagotavlja spoštovanje človekovih pravic, pravno državo in solidarnost. Evropejci 

imamo pravico živeti, delati in študirati v kateri koli drugi državi članici. Odprava notranjih meja v 

schengenskem območju je bil za Evropo prav posebej velik korak. Poleg tega je tehnološki 

napredek korenito spremenil način in hitrost komuniciranja, tako da se niso odprle le meje, temveč 

so bolj odprte tudi družbe. Svobodna in uspešna Evropa z enotnostjo in raznolikostjo lajša in bogati 

življenje svojih državljanov.

Varnost je za državljane Evropske unije ena glavnih skrbi. Večletni delovni programi EU so 

zagotovili dobro praktično podlago za tesnejše operativno sodelovanje, toda zdaj je potrebno širše 

soglasje o viziji, vrednotah in ciljih, na katerih temelji notranja varnost EU.
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Glavna s kriminalom povezana tveganja in grožnje, s katerimi se danes sooča Evropa, kot so 

terorizem, huda kazniva dejanja in organizirani kriminal, trgovanje z drogami, kibernetska 

kriminaliteta, spolno izkoriščanje mladoletnih in otroška pornografija, gospodarski kriminal in 

korupcija, trgovina z orožjem in čezmejni kriminal, se zelo hitro prilagajajo spremembam na 

znanstvenem in tehnološkem področju, saj poskušajo na nezakonit način izkoristiti in oslabiti 

vrednote in blagostanje odprtih družb.

Strategija notranje varnosti to upošteva, čeprav njen cilj ni ustvariti novih pristojnosti, temveč 

povezati že obstoječe strategije in konceptualne pristope ter potrditi okvir stockholmskega 

programa. V njej se kaže trdna zavezanost še naprej dosegati napredek na področju pravice, 

svobode in varnosti s pomočjo evropskega modela varnosti, ki mora zagotoviti naslednje:

spoštovanje pravic in svoboščin, boljše sodelovanje in večjo solidarnost med državami članicami,

odpravljanje vzrokov za pomanjkanje varnosti in ne le njenih posledic, prednostno obravnavanje 

preprečevanja in predvidevanja, sodelovanje vseh sektorjev, ki imajo vlogo pri civilni zaščiti 

(političnega, ekonomskega, socialnega itd.), obveščanje javnosti o varnostnih ukrepih, ter 

upoštevanje medsebojne prepletenosti notranje in zunanje varnosti pri oblikovanju pristopa glede 

"svetovne varnosti" s tretjimi državami.

Zato mora biti strategija notranje varnosti prilagodljiva: prilagoditi se mora potrebam državljanov 

ter izzivom dinamičnega in globaliziranega enaindvajsetega stoletja.

Koncept notranje varnosti je treba razumeti kot širok in celovit koncept, ki vključuje številne 

sektorje, da bi lahko v njem zajeli vse te glavne grožnje, pa tudi druge, ki neposredno vplivajo na 

dobrobit državljanov, vključno z naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih je povzročil človek, kot 

so gozdni požari, potresi, poplave in neurja.

Sodelovanje organov kazenskega pregona in obmejnih organov ter drugih služb, na primer v 

zdravstvenem in socialnem sektorju ali sektorju civilne zaščite, je bistvenega pomena. Evropska 

strategija notranje varnosti mora izkoristiti sinergije na področju sodelovanja organov kazenskega 

pregona, integriranega upravljanja meja in kazenskopravnih sistemov. Prav ta področja delovanja 

na evropskem območju pravice, svobode in varnosti so nerazdružljiva: strategija za notranjo 

varnost mora zagotoviti, da se dopolnjujejo in medsebojno krepijo.
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Evropa mora utrditi varnostni model, ki temelji na načelih in vrednotah Unije: spoštovanje 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravna država, demokracija, dialog, strpnost, preglednost 

in solidarnost.

Kakovost naše demokracije in zaupanje javnosti v Evropo bosta v veliki meri odvisna od naše 

sposobnosti zagotavljanja varnosti in stabilnosti v Evropi ter sodelovanja s sosednjimi in 

partnerskimi državami, da bi odpravili poglavitne vzroke za težave z notranjo varnostjo v EU.

Strategija notranje varnosti je bila sprejeta zato, da bi Evropo prignali naprej, in sicer z združitvijo 

obstoječih dejavnosti ter opredelitvijo načel in smernic za prihodnje ukrepanje. Njen namen je 

preprečevati kriminal in izboljšati sposobnost za pravočasen in ustrezen odziv na naravne nesreče 

in nesreče, ki jih je povzročil človek, z učinkovitim razvojem in vodenjem ustreznih instrumentov.

1. ZAŠČITA EVROPSKGA PREBIVALSTVA V GLOBALNI DRUŽBI

V Evropski uniji (EU) v 21. stoletju živi 500 milijonov ljudi v 27 državah članicah. Gospodarska 

rast, skupaj s priložnostmi, ki jih ponuja svobodna in demokratična družba, temelječa na pravni 

državi, prinaša evropskim državljanom blaginjo – toda s takšnimi priložnostmi so povezana tudi 

tveganja, saj skušajo teroristi in storilci drugih kaznivih dejanj z rušilnimi in zli nameni izrabiti te 

svoboščine. Poleg tega je zaradi večje mobilnosti ljudi večja tudi naša skupna odgovornost za 

zaščito svoboščin, ki jih cenijo vsi državljani Unije.

Tako je varnost postala ključni dejavnik pri zagotavljanju visoke kakovosti življenja v evropski 

družbi ter zaščiti kritične infrastrukture s preprečevanjem skupnih groženj in odzivanjem nanje.
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"Ničelno tveganje" ne obstaja, kljub temu pa mora Evropska unija ustvariti varno okolje, v katerem 

se bodo Evropejci počutili zaščiteni. Poleg tega je treba uvesti mehanizme, potrebne za 

zagotavljanje visoke ravni varnosti, ne le na ozemlju EU, temveč tudi, ko državljani potujejo v tretje 

države oziroma se gibljejo v virtualnem okolju, kot je internet.

V tem kontekstu notranja varnost EU pomeni zaščito ljudi ter svobode in demokracije, tako da 

lahko vsi ljudje živijo brez strahu. Odraža tudi skupno evropsko vizijo današnjih izzivov in našo 

trdno odločenost, da se bomo skupaj zoperstavili tem grožnjam, po potrebi z ukrepi, ki izrabljajo 

dodano vrednost EU. Lizbonska pogodba in stockholmski program omogočajo EU, da ambiciozno 

in usklajeno ukrepa, da bi Evropa postala območje pravice, svobode in varnosti. V skladu s tem 

strategija:

· določa skupne grožnje in izzive, zaradi katerih je 

vse bolj pomembno, da se države članice EU in 

institucije skupaj lotijo novih izzivov, ki presegajo 

naše nacionalne, dvostranske ali regionalne 

zmogljivosti;

· izčrpno in pregledno opredeljuje skupno politiko notranje varnosti za EU – in načela, na 

katerih temelji;

· opredeljuje model evropske varnosti s skupnimi instrumenti in zavezanostjo: dopolnjujočemu 

se odnosu med varnostjo, svobodo in zasebnostjo, sodelovanju in solidarnosti med državami 

članicami, sodelovanju vseh institucij EU, odpravljanju vzrokov za pomanjkanje varnosti, ne le 

njenih posledic, izboljšanju preprečevanja in predvidevanja, sodelovanju vseh ustreznih 

sektorjev, ki imajo vlogo pri zaščiti – političnega, gospodarskega ali socialnega, in večji 

povezanosti med notranjo in zunanjo varnostjo.

· skupaj smo učinkovitejši in 
bolje pripravljeni na grožnje, 
ki nam pretijo

· strategija notranje varnosti, 
ki odraža naše skupne 
vrednote in glavne skrbi

· ukrepi, v katerih so 
upoštevani javna varnost in 
pravice posameznikov
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SKUPNE GROŽNJE: Glavni izzivi za notranjo varnost EU

Kriminal izkorišča priložnosti, ki jih ponuja globalizirana družba, kot so hitre komunikacije, 

mobilnost in finančne transakcije brez časovnega zamika. Poleg tega so tu tudi pojavi s čezmejnim 

učinkom na varnost v EU. Določiti je torej mogoče nekaj pomembnih skupnih groženj:

· Terorizem v vseh oblikah je popolnoma 

ravnodušen do človeškega življenja in 

demokratičnih vrednot. Zaradi svetovnega 

dosega, uničujočih posledic, sposobnosti 

novačenja novih pripadnikov z radikalizacijo in

razširjanjem propagande po spletu ter zaradi 

raznolikih načinov financiranja je terorizem 

pomembna, vseskozi razvijajoča se grožnja naši 

varnosti.

· huda kazniva dejanja in organizirani kriminal

postajajo vse pomembnejši. V različnih oblikah se 

pojavlja povsod, kjer se je mogoče z najmanj tveganja 

najbolj finančno okoristiti, ne glede na meje. Trgovina 

z drogami, gospodarski kriminal, trgovina z ljudmi, 

tihotapljenje ljudi, trgovina z orožjem, spolno 

izkoriščanje mladoletnih in otroška pornografija, 

nasilna kazniva dejanja, pranje denarja in ponarejanje 

dokumentov – to je le nekaj oblik organiziranega 

kriminala in hudih kaznivih dejanj, ki se pojavljajo v EU. Poleg tega korupcija ogroža temelje 

demokratičnega sistema in pravne države.

· • S pomočjo Eurojusta je bilo leta 2007 v 
mednarodni protiteroristični operaciji aretiranih 
26 ljudi v Italiji, Franciji, Romuniji, na 
Portugalskem in v Združenem kraljestvu.
Organizacija je načrtovala napade v Italiji, 
Afganistanu, Iraku in arabskih državah.
1.1.1.1. Vir: Letno poročilo Eurojusta 2007, str. 
34–35.

· • Leta 2008 je bilo na podlagi regionalnih in 
nacionalnih ukrepov ter ukrepov na ravni EU v 
13 državah aretiranih 1009 ljudi, obtoženih 
terorizma.
Vir: Poročilo Europola TE–SAT, str. 6.

• Februarja 2008 je bilo v 

operaciji PIPAS (proti 

organizaciji, odgovorni za goljufije 

s kreditnimi karticami) aretiranih 

100 ljudi in opravljenih 48 hišnih 

preiskav; v preiskavi, ki jo je 

usklajeval Europol, je sodelovalo 

11 držav.

Vir: Letno poročilo Europola 2008, 

str. 24.
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· kibernetska kriminaliteta predstavlja globalno, tehnično, čezmejno, anonimno grožnjo našim 

informacijskim sistemom in zato postavlja organe kazenskega pregona pred nove naloge.

· čezmejni kriminal, kot so prekrški in premoženjska kriminaliteta, za katerega so pogosto 

odgovorne združbe, če pomembno vpliva na vsakodnevno življenje prebivalcev Evrope.

· nasilje, kot sta nasilje med mladimi in huliganstvo na športnih prireditvah, povečuje škodo, ki 

jo že tako povzroča kriminal, in lahko zelo škoduje družbi.

· naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek, kot so gozdni požari, potresi, poplave in 

neurja, suše, pomanjkanje energije ter večje okvare informacijskih in komunikacijskih 

tehnologij ogrožajo našo varnost. V današnjih časih so sistemi civilne zaščite ključni element 

vsakega modernega in naprednega sistema varnosti.

Varnost Evropejcev ogrožajo tudi številni drugi pojavi, npr. cestnoprometne nesreče, ki med 

evropskimi državljani vsako leto terjajo desettisoče žrtev.
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ODZIV NA TE IZZIVE

Za preprečevanje teh pojavov imajo države članice 

svoje nacionalne varnostne politike in strategije, za 

reševanje problema gibanja storilcev kaznivih dejanj 

med sosednjimi državami pa so bile razvite dvostranske, 

večstranske in regionalne oblike sodelovanja med 

državami članicami.

Ker ti ukrepi ne zadoščajo za preprečevanje in zatiranje 

takšnih kriminalnih združb in njihovih dejavnosti, ki 

daleč presegajo naše meje, postaja pristop na ravni EU 

vse bolj potreben.

Države članice si morajo 

še naprej prizadevati za 

oblikovanje 

instrumentov, tako da 

državne meje, razlike v zakonodaji, različni jeziki in delovne 

metode ne bodo ovirale napredka pri preprečevanju čezmejnega 

kriminala.

EU je v zadnjih letih na tem področju dosegla velik napredek. Tesnejše sodelovanje na področju 

kazenskega pregona in pravosodja je bilo zelo pomembno po odpravi kontrol na notranjih mejah, ki 

omogoča prosto gibanje ljudi na schengenskem območju.

Oblikovani so bili številni instrumenti, ki omogočajo lažje sodelovanje. Med najpomembnejšimi so:

· Analiza prihodnjih situacij in scenarijev: predvidevanje groženj. Europol in druge agencije 

EU pripravljajo redne ocene ogroženosti.

Skupni policijski in carinski centri, kot je 

Centre de Coopération Policière et 

Douanière v Luksemburgu, ki podpira 

učinkovito operativno sodelovanje med 

policijskimi in carinskimi organi Belgije, 

Nemčije, Luksemburga in Francije.

Salzburški forum sestavljajo notranji 

ministri Avstrije, Bolgarije, Češke 

republike, Madžarske, Poljske, Slovaške, 

Slovenije in Romunije, ki skupaj 

razpravljajo o skupnih varnostnih 

vprašanjih. Projektna skupina za 

organizirani kriminal na področju 

Baltskega morja je bila ustanovljena za 

preprečevanje organiziranega kriminala na 

območju Baltskega morja.

Julija 2009 so bolgarski in 
španski policijski in sodni 
organi ob pomoči skupne 
preiskovalne ekipe, v kateri sta 
sodelovala Eurojust in 
Europol, razkrili kriminalno 
združbo 17 ljudi, odgovorno za 
poneverbo denarja v nominalni 
vrednosti več kot 16 milijonov 
EUR, ki je prišel v obtok v 
celotni EU. 

Vir: Sporočilo Eurojusta za 
javnost, 3. julij 2009
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· Ustrezen odgovor: načrtovanje in obvladovanje posledic. Oblikovani so bili delovni 

programi, na podlagi katerih lahko grožnje, ki pretijo državljanom, in njihovo zaskrbljenost 

sistematično obravnavamo. Oblikovane so bile tudi strategije in delovni načrti v zvezi s 

preprečevanjem terorizma, trgovino z drogami in ljudmi, organiziranim kriminalom in civilno 

zaščito. Poleg tega se z mehanizmom Skupnosti na področju civilne zaščite usklajuje odziv 

držav članic na naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek.

· Učinkovitost na terenu: delo agencij, institucij in organov. Ustanovljenih je bilo več agencij 

EU, med njimi Europol, katerega glavni namen je zbiranje in izmenjava informacij ter 

zagotavljanje lažjega sodelovanja med organi kazenskega pregona pri preprečevanju 

organiziranega kriminala in terorizma, Eurojust, ki skrbi za usklajevanje in večjo učinkovitost 

sodnih organov, in Frontex, ki skrbi za operativno sodelovanje na zunanjih mejah. EU je uvedla 

tudi funkcijo evropskega koordinatorja za boj proti terorizmu. Ustanovljeni so bili tudi 

drugi organi in omrežja na področju usposabljanja, drog, preprečevanja kriminala, korupcije ter 

pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.

· Instrumenti, ki temeljijo na medsebojnem priznavanju, za izmenjavo informacij ter lažje 

izvajanje skupnih preiskav in operacij. Med instrumenti za medsebojno priznavanje sta: 

evropski nalog za prijetje in določba o zamrznitvi sredstev. Vzpostavljene so bile tudi 

podatkovne baze, kot je schengenski informacijski sistem, in omrežja za izmenjavo informacij o 

kazenskih evidencah, preprečevanju huliganstva, pogrešanih osebah in ukradenih vozilih ter o 

vizumih, ki so bili izdani ali zavrnjeni. Z uporabo podatkov o DNK in prstih odtisih se 

razkrivajo anonimne sledi na prizoriščih zločinov. Pravni instrumenti EU, omogočajo lažje 

sodelovanje med državi članicami, npr. ustanavljanje skupnih preiskovalnih enot, priprava 

skupnih operacij ter tesno sodelovanje za zagotavljanje varnosti na mednarodnih prireditvah, 

vključno z večjimi športnimi tekmovanji.

· Oblikovani so bili mehanizmi za oceno učinkovitosti ukrepanja. Npr. medsebojno 

ocenjevanje na področju terorizma in organiziranega kriminala, s katerim se je povečalo 

medsebojno zaupanje.
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2. OBLIKOVANJE EVROPSKEGA MODELA VARNOSTI

Dosedanji uspeh dokazuje, da je bil na področju pravice, svobode in varnosti v EU dosežen velik 

napredek. Vendar pa moramo še naprej združevati moči, da bi naše državljane še bolje zaščitili.

Stockholmski program in strategije, kot so evropska varnostna strategija, strategija o zunanji 

razsežnosti na področju pravice, svobode in varnosti ter strategija za upravljanje informacij, so 

dobra podlaga za to.

Napočil je čas, da oblikujemo in uporabimo skupne instrumente in politike, da bi se zoperstavili 

skupnim grožnjam in tveganju z uporabo bolj integriranega pristopa: to je glavni namen strategije 

notranje varnosti. Za dosego tega cilja smo izbrali varnostni model, ki povezuje ukrepanje na 

področju kazenskega pregona in pravosodnega sodelovanja, varovanja mej in civilne zaščite.

Načela in smernice za ukrepanje v skladu s tem modelom so opisani v nadaljevanju.

NAČELA

Prebivalci Evrope pričakujejo, da bodo živeli varno in da bodo uživali v svojih svoboščinah:

varnost je sama po sebi temeljna pravica. Vrednote in načela, ki jih določajo pogodbe Evropske 

unije in Listina o temeljnih pravicah, so bile navdih za strategijo EU za notranjo varnost:

· politike pravice, svobode in varnosti, ki se vzajemno krepijo ter spoštujejo temeljne pravice, 

mednarodno zaščito, pravno državo in zasebnost;

· zaščita vseh državljanov, zlasti najranljivejših oseb, s poudarkom na žrtvah kaznivih 

dejanj, kot sta trgovina z ljudmi ali nasilje na podlagi spola, vključno z žrtvami terorizma, ki 

prav tako potrebujejo posebno pozornost, podporo in potrditev v družbi;
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· preglednost in odgovornost v zvezi s politikami varnosti, tako da jih državljani enostavno 

razumejo, ter upoštevanje njihovih vprašanj in mnenj;

· dialog kot sredstvo za odpravljanje razlik v skladu z načeli strpnosti, spoštovanja in

svobode izražanja;

· vključevanje, socialno vključevanje in boj proti diskriminaciji kot ključni elementi za 

notranjo varnost EU;

· solidarnost med državami članicami v luči izzivov, ki jim države članice niso kos same, 

oziroma če usklajeni ukrepi koristijo EU kot celoti;

· medsebojno zaupanje kot ključno načelo uspešnega sodelovanja.

STRATEŠKE SMERNICE ZA UKREPANJE

Na podlagi teh načel se določi deset smernic za ukrepanje, da bi v prihodnjih letih zagotovili 

notranjo varnost EU.

–I– Širok in celovit pristop k notranji varnosti

Notranja varnost mora zajemati širok nabor ukrepov s horizontalno in vertikalno razsežnostjo:

· horizontalna razsežnost: da bi dosegli ustrezno raven notranje varnosti v kompleksnem 

globalnem okolju, je potrebno sodelovanje organov kazenskega pregona in organov 

upravljanja meja, ki jih podpira pravosodno sodelovanje, organi civilne zaščite, pa tudi 

politični, gospodarski, finančni, socialni in zasebni sektor, vključno z nevladnimi 

organizacijami;
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· podobno je treba upoštevati vertikalno razsežnost varnosti na različnih ravneh: mednarodno 

sodelovanje, politike in pobude o varnosti na ravni EU, regionalno sodelovanje med državami 

članicami in njihove nacionalne, regionalne in lokalne politike.

–II– Zagotovitev učinkovitega demokratičnega in pravosodnega nadzora varnostnih 

dejavnosti

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe se je bistveno povečalo sodelovanje Evropskega 

parlamenta pri oblikovanju varnostnih politik, kar pomeni, da je ključnega pomena učinkovito 

posvetovanje na vseh ravneh. Tudi nacionalni parlamenti imajo večjo vlogo pri delu EU, in sicer 

prek nadzorovanja izvajanja načela subsidiarnosti in prek njihovega sodelovanja pri ocenjevanju 

izvajanja politik na področju svobode, varnosti in pravice.

Evropsko sodišče je dobilo polno pristojnost na tem področju (razen kar zadeva notranji red in mir 

držav članic ter njihove odgovornosti na področju varnosti). Nenazadnje bo tudi pridružitev EU h 

Konvenciji o človekovih pravicah prispevala k boljšemu varovanju človekovih pravic ljudi v 

Evropi.

–III– Preprečevanje in predvidevanje: proaktiven pristop na podlagi obveščevalnih podatkov 

Med glavnimi cilji strategije EU za notranjo varnost je 

preprečevanje in predvidevanje kriminala ter naravnih nesreč in 

nesreč, ki jih je povzročil človek, in ublažitev njihovega 

morebitnega vpliva. Medtem ko je učinkovit pregon storilcev 

kaznivih dejanj še zmeraj ključnega pomena, lahko večja 

osredotočenost na preprečevanje kaznivih dejanj in terorističnih 

napadov, preden se ti zgodijo, pomaga zmanjšati posledične 

človeške žrtve oziroma psihološko škodo, ki je pogosto 

nepopravljiva.

Naša strategija mora zato poudarjati preprečevanje in predvidevanje, ki temelji na proaktivnem 

pristopu na podlagi obveščevalnih podatkov, ter pridobitev dokazov, potrebnih za pregon. Uspešni 

sodni postopki so možni le, če so na voljo vse potrebne informacije.

Zagotoviti je treba, da si države 

članice pravočasno izmenjajo 

obveščevalne podatke, da bi 

preprečili kriminal in storilce 

kaznivih dejanj privedli pred 

sodišče.
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Poleg tega je treba oblikovati in izboljšati mehanizme za preprečevanje, kot so analitična orodja 

oziroma sistemi zgodnjega opozarjanja. Ustrezen instrument za preprečevanje bi moral biti tudi 

evropski seznam podatkov o letalskih potnikih (PNR), ki na podlagi ocene vpliva zagotavlja visoko 

raven varstva podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja, raziskovanja in pregona terorističnih 

kaznivih dejanj ter hudih kaznivih dejanj. To nam omogoča, da poglobimo naše razumevanje 

različnih oblik groženj in njihove verjetnosti ter predvidimo, kaj se lahko zgodi, tako da ne bomo le 

pripravljeni na posledice prihodnjih groženj, ampak tudi sposobni vzpostaviti mehanizme za 

njihovo odkrivanje in zlasti njihovo preprečevanje. Zato je treba sprejeti celovit pristop, ki je 

usmerjen v nenehno odkrivanje in preprečevanje groženj in tveganj za EU na različnih področjih 

notranje varnosti ter glavnih odprtih vprašanj javnosti. Potrebna je strategija za preprečevanje in 

obvladovanje groženj, kot je organizirani kriminal.

Preprečevanje kriminala pomeni obravnavo temeljnih vzrokov zanj in ne samo kaznivih dejanj in 

njihovih posledic.

Varnostne politike, zlasti politike preprečevanja, morajo biti široko zastavljene in morajo 

vključevati ne samo organe pregona, ampak tudi institucije in strokovnjake na nacionalni in lokalni 

ravni. Zato si je treba prizadevati za sodelovanje z drugimi sektorji, kot so šole, univerze in druge 

izobraževalne ustanove, da bi preprečili zatekanje mladih h kriminalu. Zasebni sektor, zlasti ko 

sodeluje v finančnih dejavnostih, lahko prispeva k oblikovanju in učinkovitemu izvajanju 

mehanizmov za preprečevanje goljufivih dejanj ali pranja denarja. Pomembne so lahko tudi 

organizacije civilne družbe, tako da izvajajo kampanje za ozaveščanje javnosti.

Ukrepe EU na področju civilne zaščite je treba usmerjati s ciljem zmanjšanja ogroženosti zaradi 

nesreč prek oblikovanja strateškega pristopa k preprečevanju in predvidevanju nesreč ter z 

nadaljnjim izboljšanjem pripravljenosti in odzivnosti, pri čemer je treba upoštevati nacionalno 

odgovornost. Oblikovati bi bilo treba smernice za metode kartiranja nevarnosti in tveganj, ocene in 

analize, pa tudi pripraviti pregled naravnih tveganj in tveganj, ki so nastala zaradi človeka, s 

katerimi se EU lahko sooči v prihodnosti. Ta ocena tveganja za vso EU bi morala biti podlaga za 

pobude za sodelovanje med državami članicami, ki si delijo tveganje, in EU na področju civilne 

zaščite in načrtovanja zmogljivosti. Prepoznati je treba nova tveganja in grožnje, kot so 

pomanjkanje energije, zlom informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter pandemije. V politike 

za preprečevanje je treba vključiti odpornost državljanov ter javnega in zasebnega sektorja na 

posledice nesreč.
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–IV– Oblikovanje celovitega modela za izmenjavo informacij

Notranja varnostna politika s podporo izmenjave informacij na podlagi medsebojnega zaupanja z 

vrhuncem v načelu razpoložljivosti informacij. Če želijo organi kazenskega pregona preprečevati in 

se hitro odzivati, morajo imeti pravočasen dostop do čim več podatkov v zvezi s kaznivimi dejanji 

in njihovimi storilci, načini delovanja, podatki o žrtvah, uporabljenih vozilih, itd.

Da bi bistveno povečali trenutne ravni izmenjave informacij, moramo nadalje krepiti mehanizme, ki 

krepijo medsebojno zaupanje med organi, pristojnimi za zagotavljanje notranje varnosti v EU, da bi 

pa okrepili obstoječe mehanizme, moramo uporabiti strategijo za upravljanje informacij, da bi 

razvili varen in strukturiran evropski model za izmenjavo informacij.

Ta model bo vključeval vse različne zbirke podatkov EU, ki so pomembne za zagotovitev varnosti v 

EU, tako da lahko med njimi obstaja interakcija, kolikor je potrebna in dovoljena, za namene 

zagotovitve učinkovite izmenjave informacij po vsej EU in najboljšega izkoristka priložnosti, ki jih 

predstavljajo biometrična in druge tehnologije za izboljšanje varnosti naših državljanov znotraj 

jasnega okvira, ki varuje tudi njihovo zasebnost.

Ta model izmenjave informacij mora zmeraj spoštovati pravico do zasebnosti in varstvo osebnih 

podatkov. Če višja stopnja varnosti pomeni povečano izmenjavo podatkov, je pomembno, da se 

povečanje previdno upravlja, tako da je sorazmerno in da spoštuje zakone o varovanju podatkov.

–V– Operativno sodelovanje

Z Lizbonsko pogodbo je bil ustanovljen Stalni odbor za operativno sodelovanje na področju 

notranje varnosti (COSI), da bi zagotovili učinkovito usklajevanje in sodelovanje med organi 

pregona in obmejnimi organi, vključno z nadzorom nad zunanjimi mejami in njihovo zaščito, in za 

ustrezno pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, ki se nanašajo na operativno sodelovanje.

Delo tega odbora bo temeljilo zlasti na ocenah ogroženosti, ki jih bodo pripravile države in EU, ter 

prednostnih nalogah.
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COSI mora zagotoviti tudi tesno sodelovanje med agencijami in organi EU, ki sodelujejo v notranji 

varnosti EU (Europol, Frontex, Eurojust, Cepol in Sitcen), da bi spodbudili čedalje bolj usklajene, 

celovite in učinkovite operacije. Ti akterji morajo še naprej izboljševati zagotavljanje podpore 

specializiranim službam v državah članicah. Zlasti bi bilo treba izboljšati zmogljivost Europola, da 

državam članicam pomaga pri operacijah.

Doseči bi bilo treba napredek pri oblikovanju okvira sodelovanja, 

da bi izboljšali varnost in varstvo na glavnih in velikih 

mednarodnih prireditvah.

Na področju civilne zaščite bi morala EU spodbujati celovit 

pristop, da bi zajela različne faze krize – preprečevanje, odziv in 

obnova – prek izvajanja evropske medsebojne pomoči in solidarnosti.

–VI– Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

Tesnejše sodelovanje med pravosodnimi organi držav članic je ključnega pomena, prav tako mora 

EUROJUST doseči svoj polni potencial v okviru prava, ki se uporablja. Na ravni EU moramo na

podlagi uspešnih kazenskih operacij in preiskav izkoristiti morebitne sinergije med organi sodnega 

pregona in obmejnimi organi in pravosodnimi organi pri preprečevanju čezmejnega kriminala.

–VII– Celovito upravljanje meja

Celovito upravljanje meja ima poleg boja proti nezakonitemu priseljevanju pomembno vlogo pri 

ohranjanju varnosti. Okrepiti je treba celovit mehanizem upravljanja meja, da bi med drugim 

razširili najboljše prakse med mejnimi stražarji. Na podlagi predhodne analize je treba preučiti 

izvedljivost oblikovanja evropskega sistema mejnih straž. Poseben poudarek bo treba nameniti 

nadaljnjemu razvoju Evropskega sistema nadzorovanja meja (EUROSUR).

V Nemčiji so na svetovnem 

nogometnem prvenstvu leta 2006 

delo opravljali policaji iz 13 

evropskih držav, pri čemer so 

nosili svoje redne uniforme, 

dodeljene pa so jim bile 

pristojnosti organov kazenskega 

pregona. 
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Ključnega pomena za uspeh te agencije je sodelovanje in usklajevanje Frontexa z drugimi 

agencijami EU in organi pregona držav članic.

Nove tehnologije imajo ključno vlogo pri upravljanju mej. Državljanom morda lahko omogočijo 

lažje in hitrejše prečkanje mej na zunanjih mejnih prehodih prek avtomatiziranih sistemov, 

vnaprejšnje registracije, shem rednih potnikov itd. Omogočajo vzpostavitev potrebnih kontrol, tako 

da mej ne more prečkati blago ali osebe, ki so nevarne Uniji, in s tem izboljšujejo varnost. V tem 

okviru je ključnega pomena tesno sodelovanje med organi pregona in obmejnimi organi. Organi 

pregona bi morali podobno olajšati zagotovitev informacij, ki so potrebne za izvajanje varnostnih 

ukrepov na mejah.

Začetek veljavnosti novega vizumskega zakonika, nadaljnji razvoj schengenskega informacijskega 

sistema ter elektronski sistemi obmejnega nadzora, kot je sistem vstopa–izstopa, bodo prispevali k 

upravljanju meja na podlagi obveščevalnih podatkov. Ključnega pomena je tudi dialog in 

sodelovanje s tretjimi izvornimi in tranzitnimi državami, na primer pri krepitvi zmogljivosti 

obmejnega nadzora.

–VIII– Zavezanost inovacijam in usposabljanju

Treba je sodelovati pri spodbujanju in razvoju novih tehnologij s skupnim pristopom ter zmanjšati 

stroške in povečati učinkovitost. Na tehnološkem področju je pomembno tudi sodelovanje javnega 

in zasebnega sektorja. EU bi morala na podlagi izida raziskovalnih in razvojnih projektov, 

opravljenih v okviru skupnega raziskovalnega in razvojnega programa, oblikovati tehnološke 

standarde in platforme, prilagojene svojim varnostnim potrebam.

Medoperabilnost različnih tehnoloških sistemov, ki jih uporablja katera koli agencija ali služba, 

mora biti strateški cilj, tako da oprema ne predstavlja ovire za sodelovanje držav članic pri 

izmenjavi informacij ali izvajanju skupnih operacij.
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Strateški pristop k strokovnemu usposabljanju v Evropi: ta cilj je ključnega pomena za oblikovanje 

organov pregona, pravosodnih organov in organov za upravljanje meja, ki imajo napredno 

tehnologijo in so vodilni na svojem področju, in da se evropskemu usposabljanju na področju 

kazenskega pregona omogoči pomemben korak naprej, da postane močno sredstvo za spodbujanje 

skupne kulture med evropskimi organi pregona, ter olajša nadnacionalno sodelovanje. Da bi to 

dosegli, je treba v nacionalno usposabljanje vključiti evropske elemente in oblikovati programe 

izmenjave na podlagi modela Erasmus. V ta namen bodo visoko usposobljeni strokovnjaki s 

podobnim kulturnim ozadjem dodali vrednost v okviru konkurence v globalizirani družbi ter na 

področju varnosti. Pomembno vlogo bi morale igrati evropske agencije in organi, zlasti CEPOL.

–IX– Zunanja razsežnost notranje varnosti/sodelovanje s tretjimi državami

Koncept notranje varnosti ne more obstajati brez zunanje razsežnosti, saj je notranja varnost čedalje 

bolj v veliki meri odvisna od zunanje varnosti. Mednarodno sodelovanje s strani EU in njenih držav 

članic, tako dvostransko kot večstransko, je ključnega pomena, da bi zagotovili varnost in zaščitili 

pravice naših državljanov ter spodbujali varnost in spoštovanje pravic v tujini. Politike EU v zvezi s 

tretjimi državami morajo upoštevati varnost kot ključni dejavnik ter razviti mehanizme za 

usklajevanje med varnostjo in drugimi povezanimi politikami, kot je zunanja politika, pri čemer je 

treba varnostna vprašanja čedalje bolj upoštevati pri oblikovanju celovitega in proaktivnega 

pristopa.

Kar zadeva zunanjo varnost, se EU ne sme omejiti le na 

sodelovanje med organi pregona držav članic in drugih držav, 

zlasti sosednjih držav EU. Treba je graditi odnose z drugimi 

državami prek globalnega pristopa k varnosti, z njimi tesno 

sodelovati in po potrebi podpirati njihov institucionalni, 

gospodarski in družbeni razvoj. S takšnim sistemom dela bodo 

nastale priložnosti za dialog o področjih vzajemnega interesa, pomislekih in možnostih za 

sodelovanje v posameznih primerih. Okrepiti bi bilo treba sodelovanje in usklajevanje z 

mednarodnimi organizacijami na področju kazenskega pregona, zlasti z Interpolom. Države članice 

bi morale po potrebi oblikovati dvostranske, večstranske in regionalne pristope za obravnavo 

specifičnih groženj.

Evropske države so v boju proti 

trgovini z drogami v sodelovanju s 

tretjimi državami vzpostavile 

uspešne platforme na Karibskem 

otočju, v Lizboni, Toulonu, Akri in 

Dakarju.
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Prizadevanja za boj proti čeznacionalnemu kriminalu izven EU in krepitev spoštovanja pravne 

države so ključnega pomena. Sodelovanje v okviru evropske varnostne in obrambne politike, zlasti 

med agencijami EU in zadevnimi misijami, je torej treba še bolj okrepiti. Zelo pomembno je tudi 

okrepiti sodelovanje organov pregona in organov, pristojnih za svobodo, varnost in pravico, na vseh 

ravneh civilnih misij kriznega upravljanja, tako da lahko igrajo pomembno vlogo pri reševanju 

konfliktov s sodelovanjem z vsemi drugimi zadevnimi službami na terenu (vojska, diplomati, službe 

za ukrepanje ob nesrečah itd.). Posebno pozornost bo treba nameniti "šibkim in neuspešnim 

državam", da ne postanejo središča organiziranega kriminala ali terorizma.

V tem okviru služi strategija notranje varnosti kot nujni dodatek k strategiji varnosti EU, oblikovani 

leta 2003 v okviru varnostne in obrambne politike EU, da bi obravnavali globalna tveganja in 

grožnje ter se zavezali socialnemu, političnemu in gospodarskemu razvoju globalne družbe kot 

najučinkovitejšega načina za dosego učinkovite in dolgoročne varnosti.

–X– Prožnost za prilagoditev prihodnjim izzivom

Širok, pragmatičen, prožen in realističen pristop, ki se nenehno prilagaja realnosti in upošteva 

tveganja in grožnje, ki bi lahko vplivali na državljane v širšem smislu, pri čemer se ne osredotoča le

na kazenske vidike, temveč upošteva vsa tveganja, ki bi lahko ogrozila varnost v širšem smislu, ter 

zaznavanje vseh potreb po prilagajanju tem spreminjajočim se okoliščinam in zagotovitev najvišjih 

ravni varnosti za prebivalce Evrope.
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3. NASLEDNJI KORAKI

Po akcijskem načrtu za izvajanje stockholmskega programa bo Komisija sprejela sporočilo o 

strategiji notranje varnosti, ki bo vsebovala predloge, usmerjene v dejanja. Nadaljnji razvoj, 

spremljanje in izvajanje strategije notranje varnosti mora postati ena od prednostnih nalog Stalnega 

odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti (COSI). Poleg tega bo Komisija v 

skladu s stockholmskim programom razmislila o smotrnosti vzpostavitve sklada za notranjo 

varnost, da bi spodbudila izvajanje strategije notranje varnosti.


