
 

Boj proti terorismu: 80% Evropanů chce, aby EU
dělala víc
 
Evropané vnímají terorismus jako prioritní téma, kterému by se měla EU věnovat. Čtyři z
pěti jsou toho názoru, že by Unie měla na tomto poli dělat víc.
 
Z dubnového průzkumu veřejného mínění Eurobarometr vyplynulo několik témat, kde by si
Evropané přáli více činnosti EU. Nejvíce lidí za takovou oblast označilo boj proti terorismu:
celkem 80% Evropanů a 85 % Čechů. 68% Evropanů by také chtělo aktivnější EU
v bezpečnostní a obranné politice; v Česku 76% respondentů.
 
 
 Poslanci tuto poptávku jasně vnímají a již přijali opatření nebo na nich pracují; shrnujeme:
 
 
 V únoru tohoto roku Parlament přijal novou legislativu zaměřenou na takzvané zahraniční
bojovníky. Díky ní je vycestování za účelem náboru nebo výcviku pro terorismus kvalifikováno
jako trestný čin všude v EU. Pasy všech osob překračujících vnější hranice EU musí být navíc
systematicky ověřovány v databázích. Díky tomu by měly mít odpovědné úřady lepší přehled o
pohybu zahraničních bojovníků.
 
 
 V červenci vytvořil Parlament zvláštní dočasný výbor, který má přezkoumat stávající opatření
proti terorismu a poukázat na potenciální nedostatky. Na svou práci má vyměřen jeden rok a
poté předloží zprávu s doporučeními.
 
 
 Součástí boje proti terorismu je také kontrola nad finančními prostředky, které mohou jeho
strůjci mít k dispozici. Parlament proto v současné době pracuje na změnách směrnice proti
praní špinavých peněz. Aktualizovaná pravidla by měla usnadnit spolupráci mezi vnitrostátními
finančními zpravodajskými jednotkami.
 
 
 V následujících měsících by poslanci měli dokončit nový evropský systém kontroly hranic. Pasy
by pak například již neměly být razítkovány manuálně, ale elektronicky s možností ukládat
záznamy o cestujících.
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20170502STO73030/pet-poznatku-z-celoevropskeho-pruzkumu-verejneho-mineni
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170210IPR61803/prevence-terorismu-opatreni-proti-zahranicnim-bojovnikum-a-osamelym-vlkum
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170210IPR61803/prevence-terorismu-opatreni-proti-zahranicnim-bojovnikum-a-osamelym-vlkum
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20170210IPR61804/boj-proti-terorizmu-parlament-sprisnuje-kontroly-na-vonkajsich-hraniciach-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170629IPR78658/ep-zridil-vybor-ktery-ma-upozornovat-na-nedostatky-v-boji-proti-terorismu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170227IPR64164/citizens-should-get-access-to-data-on-firm-owners-to-fight-money-laundering
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170627IPR78409/border-control-political-agreement-on-new-entry-exit-system


Podrobnější informace o jednotlivých iniciativách, a co dělá Evropský parlament proti terorismu,
naleznete v našem top tématu.
 
Souvislosti
Eurobarometr 2017
Syntéza výsledků průzkumu
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/20151125TST04632/terrorism
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/20151125TST04632/terrorism
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections-europ%C3%A9ennes-de-2019
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_ee2019_synthesis_cs.pdf


©AP Images/European Union-EP

Článek

CS Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

3 I 3


