
 

Terrorisme: 80% van de Europeanen wil dat de EU
meer doet aan aanpak bedreiging
 
Het merendeel van de Europeanen wil dat de EU meer doet om het terrorisme te
bestrijden, volgens de laatste Eurobarometer-enquête.
 
Dit is de hoogste steun voor een verhoogd Europees optreden onder alle onderzochte
beleidsterreinen. Van de respondenten wil 68% ook dat de EU meer optreedt op het gebied van
veiligheid en defensie.
 
 
 Nieuwe regels voor de bestrijding van de bedreiging van buitenlandse strijders en 'lone wolves
'   werden  in  februari  door  het  Parlement  goedgekeurd.  Naar  het  buitenland  reizen  voor
rekrutering of training voor terroristische doeleinden is nu een misdaad in de EU. Verder moeten
alle EU-landen nu systematisch alle personen die de buitengrenzen van de Unie oversteken in
gegevensbanken natrekken.
 
 
 In juli heeft het Parlement het opzetten van een bijzondere commissie goedgekeurd die belast
is met de bestudering van maatregelen voor terrorismebestrijding in de EU en het onderzoeken
van mogelijke tekortkomingen. Na  twaalf maanden komt een eindverslag.
 
 
 Om  de  financiering  van  terrorisme  beter  te  bestrijden,  werkt  het  Parlement  aan  een
vernieuwing van de EU-richtlijn inzake het witwassen van geld.  De nieuwe regels moeten het
delen van informatie tussen nationale financiële inlichtingendiensten vergemakkelijken.
 
 
 De leden zullen ook in de komende maanden het nieuwe EU-systeem voor mensen die de EU
in- of uitgaan, afronden. Volgens dat systeem moeten bijvoorbeeld stempels in paspoorten
worden vervangen door een elektronisch systeem dat gegevens opslaat per persoon.
 
Lees meer over de maatregelen die het Europees Parlement heeft genomen om terrorisme te
bestrijden.
 
 
Over de enquête

Nieuwsitem
01-09-2017 - 12:05
Referentienummer: 20170705STO79040

NL Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

1 I 3

http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170210IPR61803/buitenlandse-strijders-aan-de-buitengrenzen-tegenhouden
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170210IPR61804/buitenlandse-strijders-stoppen-aan-de-eu-buitengrenzen
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170210IPR61804/buitenlandse-strijders-stoppen-aan-de-eu-buitengrenzen
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170629IPR78658/tijdelijke-commissie-moet-tekortkomingen-in-strijd-tegen-terrorisme-oplijsten
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170227IPR64164/citizens-should-get-access-to-data-on-firm-owners-to-fight-money-laundering
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170627IPR78409/border-control-political-agreement-on-new-entry-exit-system
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170627IPR78409/border-control-political-agreement-on-new-entry-exit-system
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/security/20180316STO99922/hoe-terrorisme-te-stoppen-wat-zijn-de-eu-maatregelen


 De  Eurobarometer-enquête  is  op  18-27  maart  onder  27.901 mensen uit  alle  EU-landen
uitgevoerd  en  is  opgericht  om representatief  te  zijn  voor  de  bevolking  als  geheel.
 
Meer informatie
Eurobarometer-enquête.
Samenvatting van de Eurobarometer-enquête.
Meer over terrorismebestrijding
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http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/nl/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-European-Elections
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_ee2019_synthesis_nl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/top-stories/20151125TST04632/terrorism
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