
 

Реакции в ЕП срещу тероризма: данни за
авиопътниците, Европол, обща стратегия
 
Противодействието на тероризма е сред основните акценти в дейността на
Европейския парламент в последните седмици. На 30 ноември и 1 декември
депутатите в комисията по граждански свободи гласуваха за засилване на
правомощията на Европол, обсъдиха напредъка по приемането на
законодателство за споделянето между страните-членки на ключова информация
за пътуващите със самолет и разискваха нуждата от всеобхватен отговор.
Представяме кратко обобщение на работата по темата през седмицата.
 
Засилване на ролята на Европол
 
Европейската полицейска служба (Европол) координира взаимодействието на
страните-членки срещу международната престъпност, но скоро ще има по-големи
правомощия и в борбата с тероризма. На 26 ноември Парламентът постигна
предварително споразумение със Съвета за промени в законодателството за Европол.
Комисията по граждански свободи одобри споразумението на 30 ноември.
 
„Новите правила за Европол са най-добрият отговор, който можем да дадем на
терористичната заплаха“, заяви докладчикът на ЕП Агустин Диас де Мера (ЕНП,
Испания). С разширяването на правомощията Европол ще може по-лесно да създава
специализирани звена и да обменя информация със структури от частния сектор.
Предварителното споразумение трябва да бъде потвърдено от правителствата в
Съвета и от депутатите в пленарна зала.
 
Близо до споразумение със Съвета за данните на пътуващите със самолет
 
Споделянето на информация между страните-членки за хората, напускащи или
влизащи в ЕС със самолет, би улеснило идентифицирането на съмнителни лица и на
такива, които отиват да се бият за терористични групировки. Предложението за 
резервационните данни на пътниците поставя основа за систематичното събиране,
използване и съхраняване на данни за пътниците на международни полети.
 
На 1 декември докладчикът Тимъти Къркхоуп (ЕКР, Великобритания) даде отчет за
напредъка в започналите през септември преговори със Съвета. Според него има 
добри шансове за постигане на споразумение до края на годината, макар че към
момента остават отворени някои спорни въпроси като срока за съхранение на данните.
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20151130STO05256/html/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20151130IPR05456/html/Europol-deal-on-new-powers-to-step-up-EU-police-cooperation-and-fight-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/content/20150218TST24901/html/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/4542/TIMOTHY_KIRKHOPE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20151201IPR05559/html/EU-PNR-lead-MEP-optimistic-on-prospects-of-a-deal-meeting-Parliament's-concerns


Изготвяне на общ отговор
 
Последните атентати в Париж показаха, че слабости в сътрудничеството между
страните в ЕС могат да позволят осъществяването на терористични актове. „Трябва да
покажем на гражданите, че можем да гарантираме сигурността“, заяви европейският
координатор срещу тероризма Жил де Керков на 1 декември в комисията по
граждански свободи по време на дискусия за стратегията на ЕС срещу тероризма,
одобрена през 2005 г. Решимост, прагматизъм и действия на място са необходимите
елементи за всеки един опит за преодоляване на проблема, заяви г-н де Керков.
 
Допълнителна информация
ЕП и борбата с тероризма
Повече за предложението относно резервационните данни на авиопътниците
Комисия по граждански свободи
Съобщение за преговорите между Парламента и Съвета за данните на авиопътниците
(02/12/2015 г.)
Съобщение за гласуването в комисия на споразумението със Съвета за Европол
(30/11/2015 г.)
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http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/fight-against-terrorism/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20151125TST04632/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/20150218TST24901/PNR-Passenger-Name-Record
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20151202IPR05812/Parliament-and-Council-close-to-deal-on-EU-Passenger-Name-Record-directive
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20151202IPR05812/Parliament-and-Council-close-to-deal-on-EU-Passenger-Name-Record-directive
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20151130IPR05456/Europol-deal-on-new-powers-to-step-up-EU-police-cooperation-and-fight-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20151130IPR05456/Europol-deal-on-new-powers-to-step-up-EU-police-cooperation-and-fight-terrorism


Проверка на документ на граничен пункт

Преговорите за данните на авиопътниците: Нужни са отстъпки и от ЕП, и отСъвета
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=5bd43d33-0d45-4294-93b0-a56100bab179
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Европол: борба с престъпността и тероризма в Европа
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=1fa0cc1d-4656-4604-a547-a5600099a75b
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