
 

Našu spoluprácu v boji proti terorizmu je potrebné
zefektívniť
 
"Bezpečnostná situácia v Európe sa za posledné roky dramaticky zmenila." Tieto slová
vyriekol šéf výboru pre občianske slobody, britský sociálny demokrat Claude Moraes,
záverom utorkovej schôdze na tému boja proti terorizmu. Členovia výboru na nej
spoločne s viacerými odborníkmi diskutovali o vzrastajúcom extrémizme a radikalizácii
ako aj o tom, ako by sa mala voči terorizmu postaviť EÚ.
 
Zúčastnení odborníci hovorili najmä o Európanoch, ktorí sa v znepokojujúco krátkom čase
zradikalizujú a odchádzajú bojovať bok po boku teroristov. Veľkú úlohu to zohráva i internet a
sociálne siete. Diskutovalo sa aj o tom, ako zefektívniť politické nástroje, ktoré ma EÚ k
dispozícii.
 
Po skončení schôdze sme sa porozprávali s predsedom výboru Claudom Moraesom a
francúzskou poslankyňou Rachidou Dati (EĽS), ktorá momentálne pripravuje správu o
prevencii radikalizácie a verbovania Európanov teroristickými organizáciami.
 
Pre Rachidu Dati sú skúsenosti odborníkov v teréne cennými podkladmi pre jej prácu.
Pripomína, že v boji proti terorizme zohráva Európsky parlament významnú úlohu a zároveň by
si želala vidieť lepšiu koordináciu a efektívnejšie kroky na celoeurópskej úrovni.
 
Prečítajte si aj ďalšie správy z Európskeho parlamentu.
 
"Teroristi budú vždy zneužívať nedostatok koordinácie medzi členskými krajinami EÚ.
Potrebujeme jasný a záväznejší rámec pre koordináciu spravodajských agentúr v EÚ i v tretích
krajinách, ktoré sú takisto obeťami terorizmu a džihádismu. Je najvyšší čas, aby sme začali
školiť väzenský personál, aby vedel odhaliť signály radikalizácie a zabrániť jej," hovorí Dati.
 
I Claude Moreas považuje cezhraničnú spoluprácu za veľmi dôležitú. Schôdza jeho výboru
"dala poslancom i odborníkom šancu diskutovať spoločne o komplexnom prístupe, čo sa týka
boja proti terorizmu a radikalizácii." Zo záverov schôdze podľa neho jasne vyplýva "všeobecný
súhlas s tým, že je potrebné posilniť cezhraničnú spoluprácu medzi úradmi."
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/4519/CLAUDE_MORAES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/72775/RACHIDA_DATI_home.html


Ďalšie informácie
Program schôdze
Videozáznam schôdze
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)
Zahraniční bojovníci (štúdia v angličtine)
Náboženskí fundamentalisti a radikalizácia (štúdia v angličtine)
Naše väznice sú inkubátormi radikalizácie, tvrdí európsky protiteroristický koordinátor

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=4019ed59-7323-4774-8cd2-a479009a38ea

Aká je úloha Europolu v boji proti terorizmu?
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=4019ed59-7323-4774-8cd2-a479009a38ea
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https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/77e91362-5c67-4cad-8a9f-930960516d51/1056944EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/committees/video?event=20150414-1500-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/libe/home.html;jsessionid=8688F2AC5A9344CFDE9DC2AC1BECEF2B.node1
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-548980-Foreign-fighters-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551342/EPRS_BRI%282015%29551342_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20150316STO34842

