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Борба срещу тероризма: контрол върху
чуждестранните бойци и „вълци единаци“
 
В четвъртък, ЕП одобри нови общоевропейски правила за справяне с
нарастващата заплаха от пътуване на „чуждестранни бойци“ до зони на конфликт
с цел тероризъм и с „вълците единаци“, които планират самостоятелни атаки.
 
Новата директива за борба с тероризма ще допълни съществуващата правна рамка на
ЕС по отношение на терористичните престъпления и ще разшири обхвата на правилата,
така че в тях да бъдат включени и възникващи заплахи.
 
В дебат  преди гласуването  докладчикът  Моника Холмайер (ЕНП,  Германия)  каза:
„Трябва да спираме извършителите, преди да извършват своите нападения, а не да
изразяваме съжаление, когато вече е късно.“ Тя добави: „Постигнахме добър баланс
между подобряването на безопасността и  стриктната защита на основните права,
защото няма смисъл от  безопасност без права.“
 
Текстът, по който е постигнато неофициално споразумение между ЕП и Съвета през
ноември 2016 г., бе одобрен с 498 гласа „за“ срещу 114 „против“, с 29 „въздържали се“.
 
Разширеният списък на подготвителните действия, свързани с тероризъм, които ще
бъдат криминализирани, включва:
 

пътуване в чужбина с цел присъединяване към терористична група и/или
последващо връщане в ЕС с цел извършване на терористично нападение 
набиране на терористи 
обучение на терористи 
помагачеството,  подбудителството  или  подготовка  на  терористични
нападения 
публично подстрекаване към терористични актове или тяхната защита 
финансиране на терористични групи или терористични актове
 

Помощ на жертвите на тероризма
 
Новата  директива  включва  и  разпоредби  за  оказване  на  помощ  на  жертвите  на
тероризма, за да се гарантира, че те и техните семейства ще получат незабавна помощ
след евентуална атака. Например, държавите членки следва да гарантират, че всички
жертви  на  тероризма  имат  достъп  до  служби  за  подкрепа,  които  да  им  окажат
съдействие с информация за това в коя болница се намира техен роднина или връщане
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в  техните  родни страни,  в  случай,  че  терористичното  престъпление  е  извършено,
докато  те  са  пребивавали  в  друга  държава  членка.  Тук  трябва  да  се  включат  и
оказване на медицинска, и психологическа помощ, както и съвети относно правни и
финансови въпроси.
 
 
 
Следващи стъпки
 
След като новите правила бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС, държавите
членки ще разполагат с 18 месеца,  в които да ги транспонират в националното си
право.
 
Обединеното кралство и Ирландия няма да бъдат обвързани с директивата, но могат да
уведомят Европейската комисия, ако имат желание да се включат. Директивата няма
да се прилага спрямо Дания.
 
В четвъртък ЕП одобри също нови правила за систематични проверки на външните
граници на Съюза с цел подобряване на вътрешната сигурност в ЕС.
 
Основна информация
 
 
 
Новата директива за борба с тероризма ще замени Рамково решение (2002/475/ПВР) на
Съвета.  Това е  необходимо поради новите тенденции и възникващи заплахи като
чуждестранни бойци и вълци единаци, както и за да се гарантира, че държавите членки
спазват международните задължения и стандарти, като например Резолюция 2178 на
Съвета за сигурност на ООН и Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на
Европа за предотвратяване на тероризма.
 
 
 
Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене
 
Допълнителна информация
Процедурни стъпки
Преглед на борбата срещу тероризма
Моника Холмайер пред EPTV за тероризма
Приетият текст (2015/0281(COD)) скоро ще бъде достъпен тук (16.02.2017 г.)
Видеозапис на дебата (кликни на 02.2017 г.)
Видео от пресконференцията (15.02.2017 г.)
EbS+ (15.02.2017)
Аудиовизуални материали за професионалисти
Профил на докладчика Моника Холмайер (ЕНП, Германия)
Мозъчен тръст на ЕП - борба срещу тероризма (10.02.2017 г.)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IM-PRESS&reference=20170210IPR61804
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IM-PRESS&reference=20170210IPR61804
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008F0919
http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf
http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168047c5ea
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168047c5ea
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0281(COD)&l=en
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=3c4a0d5d-a3b2-4d85-9ac9-a62700f22bec
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161202STO54408
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=02/15/2017
http://audiovisual.europarl.europa.eu/counter-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96780/MONIKA_HOHLMEIER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599269
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https://twitter.com/EP_Justice

