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Abstract (en): Europol was designed and set up to operate in partnership. Our partners range from law
enforcement agencies to government departments and private sector companies. Europol delivers
specialist capabilities, intelligence and operational coordination services to the law enforcement
community. The activities of organised crime networks are now more complex, diverse and international.
Terrorists are increasingly inspired by events far from home, and conspire across borders to prepare
attacks. Internet-facilitated organised crime will continue to increase in line with uptake of broadband
internet and mobile devices, finding new offenders and victims in areas of the world where internet
access was previously limited. Despite the best efforts of local and national law enforcement agencies
throughout the EU, they cannot succeed in isolation. As such, a multilateral approach is indispensable and
Europol’s crucial role is increasingly recognised. Close cooperation with our international law
enforcement partners has resulted in many successful operations and organised crime networks being
dismantled. Europol played an active role in the production of the EU’s Internal Security Strategy and is
keen to contribute to its successful implementation. The EU Internal Security Strategy envisages a central
role for the European Police Office. This gives Europol the opportunity to better fulfil its mandate of
providing operational support to fight organised crime and terrorism. This will help to define common
EU priorities and better understand the threats to the EU’s internal security.
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Abstract (ro): Europol a fost proiectat și creat pentru a opera în parteneriat. Partenerii nostri variază de la
agențiile de aplicare a legii pentru departamentele guvernamentale, până la companii din sectorul privat.
Europol oferă multiple capabilități, cum sunt informațiile de specialitate, precum și servicii de coordonare
operațională pentru forțele care aplică legea. Activitățile rețelelor de crimă organizată sunt acum mai
complexe, diverse, și se desfășoară la scară internațională. Teroriștii, sunt din ce în ce mai inspirați de
evenimente care se întâmplă departe de casă și conspiră la nivel transfrontalier, pentru a pregăti atacuri.
Criminalitatea organizată facilitată de Internet va continua să crească, în consonanță cu dezvoltarea
internetului în bandă largă și a dispozitivelor mobile, găsirea de noi infractori și victime în zone ale lumii
în care accesul la internet a fost limitat anterior. În ciuda eforturilor depuse de agențiile locale și naționale
de aplicare a legii pe întreg teritoriul UE, ele nu pot reuși dacă sunt izolate. Ca atare, o abordare
multilaterală este indispensabilă și rolul crucial al Europol este recunoscut. Strânsa cooperare cu
partenerii noștri internaționali care aplică legea, a dus la multe acțiuni de succes și la distrugerea rețelelor
de crimă organizată. Europol a jucat un rol activ în elaborarea Strategiei de securitate internă a UE și
dorește să contribuie la punerea în aplicare a acesteia cu succes. Strategia de securitate internă a UE,
prevede un rol central pentru Oficiului European de Poliție. Aceasta, oferă Europol posibilitatea de a
îndeplini mai bine mandatul de a oferi sprijin operațional, pentru a lupta împotriva crimei organizate și
terorismului. Acest lucru, va ajuta la definirea priorităților comune ale UE, și să se înțeleagă mai bine
care sunt amenințările la adresa securității interne a UE.
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