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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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I. 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. 

 

 

 

 

II. WYBRANE DOKUMENTY 

1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów Europejska agenda bezpieczeństwa, COM (2015) 185, 28.04.2015 

2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie odnowienia strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego Unii Europejskiej (2014/2918(RSP)), P8_TA-PROV(2014)0102, 17.12.2014, 

3. Program prac Komisji na rok 2015 - Nowy początek, COM(2014) 910, (Część II: załączniki), 16.12.2014 
4. Rada Europejska, 26-27 czerwca 2014- Konkluzje, pkt 10 
5. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Sprawozdanie końcowe z realizacji strategii bezpieczeństwa 

wewnętrznego UE w latach 2010-2014, COM (2014) 365, 20.06.2014 , 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&qid=1431421477176&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&qid=1431421477176&from=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0102+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0102+0+DOC+XML+V0//PL
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_pl.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_new_initiatives_pl.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/143500.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0365&qid=1425986426397&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0365&qid=1425986426397&from=PL
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6. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii 
Europejskiej (2010/2308(INI)), 22.05.2012, 

7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu: pięć 
kroków w kierunku bezpieczniejszej Europy, COM (2010) 673 , 22.11.2010, 

III. STRONY INTERNETOWE 

12. Komisja Europejska - DG do Spraw Migracji i Spraw Wewnętrznych 
13. Rada Unii Europejskiej 
14. Koordynator ds. zwalczania terroryzmu 
15. EUROPOL 

 

IV. KOMUNIKATY PRASOWE I PUBLIKACJE  

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 

                      

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0207+0+DOC+PDF+V0//PL,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0207+0+DOC+PDF+V0//PL,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0673&qid=1425981231977&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0673&qid=1425981231977&from=PL
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/financing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/financing/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/
http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/
http://www.europol.europa.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4867_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4869_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-3140_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_ATA%282015%29545727

