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MATERIAŁY OIDE
W kwietniu 2015 KE przedstawiła Europejską Agendę Bezpieczeństwa na lata 2015-2020, w której określiła priorytety unijnej
strategii dla europejskiego obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego. W informacji wskazano podstawowe dokumenty oraz
publikacje dotyczące agendy.
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WPROWADZENIE

Aktualizacja strategii dla europejskiego obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego znalazła się wśród głównych priorytetów
politycznych Komisji J.C. Junckera. Kierując się potrzebą skoordynowanej reakcji na szczeblu europejskim na zagrożenia
wynikające z braku stabilności w najbliższym otoczeniu UE, radykalizacji postaw, przemocy i terroryzmu nabierających
transgranicznego i wielosektorowego charakteru, KE przedstawiła w dniu 28 kwietnia 2015 Europejską Agendę
Bezpieczeństwa na lata 2015-2020. W agendzie, która ma być wspólnym programem Unii i państw członkowskich,
ustanowiono trzy priorytety: zwalczanie terroryzmu i zapobieganie radykalizacji, udaremnianie przestępczości zorganizowanej
oraz zwalczanie cyberprzestępczości.
Założone cele mają zostać osiągnięte za pomocą lepszego wykorzystania dotychczasowych narzędzi stworzonych przez UE.
Są to m.in.: lepsza wymiana informacji między instytucjami i agencjami UE, państwami członkowskimi i organami krajowymi,
zintensyfikowanie współpracy operacyjnej, oraz działania wspierające, takie jak szkolenia, finansowanie, badania i innowacje.
Ściślejsza współpraca między zaangażowanymi podmiotami powinna się odbywać z poszanowaniem praw podstawowych, w
sposób przejrzysty i pozwalający na demokratyczną kontrolę, a uzupełnieniem agendy będzie przyszły europejski program w
zakresie migracji, który znajduje się w programie prac Komisji na rok 2015.
Należy dodać, że cele strategiczne bezpieczeństwa wewnętrznego na lata 2010-14 zachowują ważność i mają być nadal
realizowane.
Komisja zaapelowała do Parlamentu Europejskiego i Rady o poparcie tej agendy. W czerwcu br. Rada Europejska
przeprowadzi – na podstawie komunikatu Komisji – przegląd prac dotyczących europejskiego obszaru bezpieczeństwa
wewnętrznego.
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Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów Europejska agenda bezpieczeństwa, COM (2015) 185, 28.04.2015
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie odnowienia strategii bezpieczeństwa
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16. Europejska agenda bezpieczeństwa: pytania i odpowiedzi, Strasburg, 28.04.2015
17. Komisja podejmuje działania w celu wzmocnienia współpracy UE w zwalczaniu terroryzmu, zorganizowanej
przestępczości i cyberprzestępczości, Strasburg, 28.04.2015
18. EU to step up its support to partners to tackle security challenges, Brussels, 28.04.2015
19. Fighting terrorism at EU level, an overview of Commission's actions, measures and initiatives, Brussels, 11.01.2015
20. Towards a new European Agenda on Security, Parlament Europejski, January 2015
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