
 

Тероризъм: 80% от европейците искат от ЕС
мерки срещу заплахата
 
Четири от всеки пет европейци искат ЕС да направи повече в борбата с тероризма,
показва последното изследване Евробарометър.
 
Противопоставянето на тероризма е областта, в която най-голям дял граждани очакват
мерки на европейско ниво. Освен това 68% от анкетираните искат по-активни действия
от ЕС в областта на сигурността и отбраната.
 
 
 
Какво прави Парламентът
 
 
 
Европейският парламент работи по редица мерки за засилване на сигурността.
 
 
 
През февруари депутатите одобриха правила, криминализиращи в целия ЕС деяния,
свързани с подготовката на терористични актове, като пътуването в чужбина за
получаване на обучение. Друг приет законодателен акт налага задължение на
страните-членки да извършват проверки в бази данни за всеки човек, влизащ или
излизащ от ЕС.
 
 
 
Парламентът създаде специална комисия през юли, която ще направи преглед на
мерките в ЕС в борбата с тероризма и ще се опита да идентифицира евентуални
слабости. Срокът за представяне на доклада на комисията е 12 месеца.
 
 
 
Подготвят се промени в правилата на ЕС срещу прането на пари - една от целите е по-
добро споделяне на информация между националните служби за идентифициране на
финансови потоци, свързани с тероризма.
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/rieziervatsionni-danni-na-ptnitsitie/20180316STO99922/kak-da-spriem-tierorizma-mierkitie-na-ies-infoghrafika
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170210IPR61803/borba-srieshchu-tierorizma-kontrol-vrkhu-chuzhdiestrannitie-boitsi-i-vltsi-iedinatsi
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170210IPR61803/borba-srieshchu-tierorizma-kontrol-vrkhu-chuzhdiestrannitie-boitsi-i-vltsi-iedinatsi
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170210IPR61804/sistiematichni-provierki-na-vnshnitie-ghranitsi-na-ies-srieshchu-chuzhdiestranni-boitsi
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170210IPR61804/sistiematichni-provierki-na-vnshnitie-ghranitsi-na-ies-srieshchu-chuzhdiestranni-boitsi
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170629IPR78658/iep-szdava-komisiia-za-iziasniavanie-na-niedostattsitie-v-borbata-srieshchu-tierorizma
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170227IPR64164/citizens-should-get-access-to-data-on-firm-owners-to-fight-money-laundering


 
 
Депутатите финализират и законодателство за нова система за регистрация на хора,
влизащи в и излизащи от ЕС, която ще замени подпечатването на паспорти с нова
електронна система, съхраняваща данните.
 
 
 
Прочетете повече за това какво прави Парламентът срещу заплахата от тероризъм на
нашата специална страница.
 
 
 
Изследването Евробарометър
 
 
 
Изследването Евробарометър бе поръчано от Европейския парламент и проведено
между 18 и 27 март сред представителна извадка от 27 901 души от всички страни в
ЕС.
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170627IPR78409/border-control-political-agreement-on-new-entry-exit-system
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170627IPR78409/border-control-political-agreement-on-new-entry-exit-system
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20151125TST04632
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20170426PVL00115/%D0%94%D0%B2%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2019-%D0%B3.


Европейският парламент предприема редица стъпки за подобряване на сигурността в Европа  ©AP Images/European Union - EP

Статия

BG Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Контакт: webmaster@europarl.eu

3 I 3


