
 

Terorism: 80% dintre europeni doresc ca UE să facă
mai multe pentru abordarea amenințării
 
80% dintre europeni doresc ca UE să facă mai multe pentru combaterea terorismului,
conform ultimului sondaj Eurobarometru.
 
Dintre toate domeniile politice menționate în sondaj, terorismul este cel în care cei mai mulți
europeni au dorit implicarea mai profundă a Uniunii Europene. 68% dintre respondenți doresc
ca UE să se implice mai mult și în domeniul securității și apărării.
 
 
 
Parlamentul lucrează la o serie de măsuri privind securitatea.
 
 
 
Noile reguli pentru contracararea amenințării luptătorilor străini și atacurilor „lupilor singuratici”
au fost aprobate de Parlament în februarie. Călătoria în străinătate pentru a recruta sau a primi
o formare în scopuri teroriste este acum o infracțiune în întreaga UE, în timp ce toate țările
Uniunii trebuie să verifice în mod sistematic în bazele de date toate persoanele care trec
frontierele externe.
 
 
 
În iulie, Parlamentul a aprobat înființarea unei comisii speciale însărcinate cu examinarea
măsurilor de combatere a terorismului luate în UE și cu examinarea eventualelor deficiențe.
Deputații europeni vor prezenta un raport final după 12 luni.
 
 
 
Pentru a combate finanțarea terorismului, Parlamentul lucrează la o revizuire a directivei UE
împotriva spălării banilor. Se speră că noile reguli vor facilita schimbul de informații între
unitățile de informații financiare naționale.
 
 
 
Deputații europeni vor finaliza, de asemenea, în lunile următoare, noul sistem de intrare / ieșire
din UE care va înlocui ștampilarea pașapoartelor cu un sistem electronic ce stochează date
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20180316STO99922/cum-sa-oprim-terorismul-masurile-ue-infografic
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170210IPR61803/prevenirea-terorismului-combaterea-luptatorilor-straini-si-a-celor-solitari
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170210IPR61804/stoparea-luptatorilor-straini-la-granitele-externe-ale-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170210IPR61804/stoparea-luptatorilor-straini-la-granitele-externe-ale-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170629IPR78658/comisie-speciala-pentru-combaterea-deficientelor-in-combaterea-terorismului
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170629IPR78658/comisie-speciala-pentru-combaterea-deficientelor-in-combaterea-terorismului
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170227IPR64164/citizens-should-get-access-to-data-on-firm-owners-to-fight-money-laundering
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170227IPR64164/citizens-should-get-access-to-data-on-firm-owners-to-fight-money-laundering
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170627IPR78409/border-control-political-agreement-on-new-entry-exit-system
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170627IPR78409/border-control-political-agreement-on-new-entry-exit-system


despre persoana respectivă.
 
 
 
Consultați dosarul nostru pentru a fi la curent cu reacția Parlamentului la amenințarea teroristă.
 
 
 
Despre sondaj
 
 
 
Sondajul Eurobarometru a fost realizat cu 27.901 de persoane din toate țările UE în perioada
18-27 martie și este reprezentativ pentru întreaga populație.
 
Mai multe informaţii
Detalii despre sondaj
Cu doi ani înainte
de alegerile
europene din
2019
 Terorismul:
O amenințare comună
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/20151125TST04632
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/20170426PVL00115/Cu-doi-ani-%C3%AEnainte-de-alegerile-europene-din-2019
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_ee2019_synthesis_ro.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_ee2019_synthesis_ro.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_ee2019_synthesis_ro.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_ee2019_synthesis_ro.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/20151125TST04632
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/20151125TST04632
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