
 

Parlament: bővíteni kell az Europol hatáskörét a
terrorizmus elleni fellépésben
 
Az egyre növekvő terrorfenyegetettség miatt az uniós országok úgy döntöttek, hogy
megnövelik az Europol szerepét és hatáskörét. Infografikánkon megmutatjuk, mit
érdemes tudni az Europolról.
 
Nagyobb szerep a terrorizmus elleni harcban
 
 
A növekvő terrorfenyegetettség miatt az uniós tagállamok megnövelnék az Európai Rendőrségi
Hivatal (Europol) hatáskörét, erről 2015 novemberében előzetes megállapodást kötöttek a
Parlamenttel.
 
Az EP állampolgári jogi szakbizottsága tavaly novemberben támogatta a megállapodást,
plenáris ülésen pedig május 11-én hagyták jóvá az EP-képviselők. A javaslat 2017. május 1-jén
lép életbe.
 
Mi változik?
 
 
A javaslat megkönnyítené, hogy az Europol különleges egységeket állítson fel vészhelyzet
esetén, valamint egyértelműen szabályozná a hivatalon belül működő terrorelhárító központ
feladatait A terrorelhárító központ idén januárban kezdte meg munkáját, az EP áprilisban
szavazta meg, hogy a hatékonyság növelése érdekében új munkatársakat vegyenek fel.
 
Az új szabályok szerint az Europol meghatározott esetekben felveheti a kapcsolatot cégekkel is,
például megkérheti a Facebook üzemeltetőit, hogy távolítsanak el az Iszlám Állam által
működtetett oldalakat.
 
Az Europol
 
Az Europolt az 1990-es években hozták létre, 2010 óta az EU bűnüldöző hatósága. A mintegy
900 embert foglalkoztató szervezet székhelye Hágában van, igazgatója Rob Wainwright.
 
A rendőrségi hivatal olyan ügyekkel foglalkozik, mint a kábítószerekkel kapcsolatos vizsgálatok,
az illegális emberkereskedelem, az embercsempészet, a gyermekpornográfia, a kiberbűnözés
és a pénzmosás. A tagállamok bűnüldöző szervei a hivatallal együttműködésben mintegy 180
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180316STO99922/terrorizmus-elleni-kuzdelem-mit-tesz-az-eu-infografika
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20160504IPR25747/Terrorizmus-elleni-harc-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k-j%C3%B3v%C3%A1hagyt%C3%A1k-az-Europol-%C3%BAj-jogos%C3%ADtv%C3%A1nyait
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20160407IPR21769/Pluszforr%C3%A1sok-a-menek%C3%BCltek-ell%C3%A1t%C3%A1s%C3%A1ra-%C3%A9s-a-terrorizmus-elleni-harcra


ezer vizsgálatot folytatnak le évente.
 
Az Europol segítséget nyújt az uniós országok hatóságainak a hatékony információcserében,
hírszerzésben, a fenyegetések felmérésében, tanácsadásban, tréningekben. Fontos tudni
azonban, hogy munkatársai nem tartóztathatnak le senkit és nem indíthatnak közvetlenül
vizsgálatot a tagállamokban.
 
További információ
Terrorizmus elleni küzdelem: mit tesz az EU? (infografika)
Terrorizmus elleni harc: a képviselők jóváhagyták az Europol új jogosítványait (2016.05.11.)
Az eljárás lépései
Nagyobb szerepet kap az Europol a terrorizmus elleni fellépésben (2015.12.03.)
Az EP állampolgári jogi szakbizottsága támogatja az EP és a Tanács előzetes megállapodását
(2015.11.30., angolul)
Háttéranyag: az Europol új szerepköre (angolul)
Az Europol honlapja
Terrorizmus: határokon átlépő fenyegetés
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180316STO99922/terrorizmus-elleni-kuzdelem-mit-tesz-az-eu-infografika
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20160504IPR25747/Terrorizmus-elleni-harc-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k-j%C3%B3v%C3%A1hagyt%C3%A1k-az-Europol-%C3%BAj-jogos%C3%ADtv%C3%A1nyait
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0091(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20151130STO05256/Nagyobb-szerepet-kap-az-Europol-a-terrorizmus-elleni-fell%C3%A9p%C3%A9sben
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20151130IPR05456/Europol-deal-on-new-powers-to-step-up-EU-police-cooperation-and-fight-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20151130IPR05456/Europol-deal-on-new-powers-to-step-up-EU-police-cooperation-and-fight-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29581991
https://www.europol.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/top-stories/20151125TST04632/Terrorizmus


Fontosabb tudnivalók az Europolról
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Europol: Új hatáskörök a terrorizmus elleni harcban
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=18b41d9e-6a9b-42b6-8481-a60100ffa05e
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