
 

Walka z terroryzmem: działania Parlamentu
Europejskiego
 
Parlament Europejski pracuje nad szeregiem środków majacych na celu walkę z
terroryzmem. Posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE) zagłosują w
poniedziałek, 4 lipca, nad propozycjami kryminalizacji działań przygotowawczych do
ataków terrorystycznych oraz wprowadzenia obowiązkowych kontroli obywateli UE
przybywających lub opuszczających terytorium UE. W wideo podsumowujemy działania
Parlamentu Europejskiego w walce z terroryzmem.
 
Radykalizacja
 
Obecnie Parliament Europejski pracuje nad wzmocnieniem działań przeciwko radykalizacji. „To
bardzo ważny punkt w agendzie zapobiegania terroryzmowi” – mówi posłanka Monika
Hohlmeier (EPL, Niemcy). Przypomnijmy, że w listopadzie 2015 roku PE przyjął rezolucję, w
której wezwał do zacieśnienia współpracy i koordynacji między państwami członkowskimi by
skuteczniej przeciwdziałać radykalizacji i terroryzmowi. Posłowie przedstawili szereg
konkretnych propozycji do wykorzystania w unijnej strategii przeciwdziałania ekstremizmowi
dotyczących internetu, sytuacji w więzieniach, edukacji i integracji społecznej. Szacuje się, że
co najmniej 5000 obywateli UE wstąpiło do organizacji terrorystycznych i paramilitarnych
zlokalizowanych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, stanowiąc potencjalne zagrożenie
dla bezpieczeństwa UE.
 
Propaganda w sieci
 
Szacuje się, że każdego dnia ISIS publikuje na Twitterze nawet 100 000 postów. Walka z
propagandą w Internecie jest konieczna - mówi unijny koordynator ds. zwalczania terroryzmu
Gilles de Kerchove. Europol otrzymał dodatkowe uprawnienia, dzięki którym będzie mógł
monitorować media społecznościowe i zgłaszać do usunięcia propagandowe treści.
 
Zagraniczni bojownicy
 
 
Już  teraz  działania  terrorystyczne  są  penalizowane  w  prawie  wewnętrznym  państw
członkowskich UE. W poniedziałek, 4 lipca, Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE) zagłosuje
nad propozycją, by karane były także działania przygotowawcze do ataków terrorystycznych
(uczestnictwo w szkoleniach w i  poza Europą, podróże zagraniczne, finansowanie działań
terrorystycznych etc.).  
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20151120IPR03612/Parlament-chce-wsp%C3%B3lnej-strategii-przeciwdzia%C5%82ania-radykalizacji
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20160509STO26397/Walka-z-terroryzmem-Pos%C5%82owie-poparli-rozszerzenie-kompetencji-Europolu
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0281%28COD%29&l=EN


21 czerwca Komisja LIBE poparła propozycję wprowadzenia obowiązkowych kontroli na
granicach dla obywateli UE wracających lub opuszczających terytorium UE. Na granicach
morskich, lądowych i powietrznych UE będą dokumenty podróżne obywateli UE będą
sprawdzane także w bazach dokumentów zaginionych i skradzionych. PE rozpocznie teraz
negocjacje z państwami członkowskimi w sprawie porozumienie w tej sprawie. Więcej.
 
 
W przyszłości
 
Parlament Europejski pracuje obecnie nad propozycjami dotyczącymi kontroli nabywania i
posiadania broni.
 
Więcej informacji
Ścieżka proceduralna (2015/0281(COD))
Ścieżka proceduralna (2015/0211(COD))
Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE)
Najważniejszy temat: Terroryzm

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=3c4a0d5d-a3b2-4d85-9ac9-a62700f22bec
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0307%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160620IPR32959/Plan-to-check-EU-citizens-at-external-borders-backed-by-civil-liberties-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0269%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0269%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0281(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0211(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/top-stories/20151125TST04632/Terrorism

