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Rezumat: Articolul realizează o cercetare teoretică și analitică asupra 
factorilor generatori de riscuri la adresa securității Uniunii Europene. Scopul 
acesteia este să analizeze atât factorii interni, cât și pe cei externi care contribuie 
la strategia de securitate a tuturor statelor membre. Având în vedere acest lucru, 
articolul pune în atenția cetățenilor factorii de risc care le pot pune în pericol 
siguranța și securitatea. Rolul Uniunii Europene este să le asigure acestora 
libertatea și să-i apere de orice factor care atentează la viața lor și îi face pe 
aceștia vulnerabili. Pentru a reuși acest lucru, U.E. a adoptat o strategie de 
apărare și securitate internă pentru a-i proteja pe cetățenii europeni. 
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Abstract: This paper provides theoretical and analytical research on risk 
factors for European Union security. Its purpose is to analyze both internal and 
external factors that contribute to the security strategy of all member states. In 
view of this, the article draws the attention of citizens to the risk factors that may 
endanger their safety and security. The role of the European Union is to ensure 
their freedom and to protect them from any factor that threatens their lives and 
makes them vulnerable. To achieve this, the U.E. adopted an internal defense and 
security strategy to protect European citizens. 
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Introducere 
Instituțiile și statele europene au urmărit de-a lungul timpului să 

apere și să le garanteze cetățenilor respectarea drepturilor omului și statul de 
drept. Însă Uniunea Europeană (UE) se poate asigura, că politica de 
securitate este în continuare ancorată în valorile europene comune – 
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