
 

Eurodeputații propun măsuri noi de combatere a
amenințărilor teroriste
 
Cooperarea mai bună între serviciile naționale de informații, urmărirea finanțării
terorismului și ajutarea victimelor sunt câteva dintre măsurile propuse de deputații
europeni.
 
În iulie 2017 a fost înființată comisia specială pentru combaterea terorismului pentru a evalua
felul în care terorismul poate fi combătut mai eficient. Comisia și-a început activitatea în
septembrie 2017. Pe 12 decembrie, deputații europeni au aprobat constatările și recomandările
elaborate în cadrul acestei comisii. Eurodeputatele Monika Hohlmeier, membră din grupul PPE
și Helga Stevens, membră din grupul CRE, sunt responsabile cu coordonarea acestui raport în
Parlament.
 
 
Cooperarea și schimbul de informații  Având în vedere caracterul transnațional al  luptei
împotriva terorismului, statele membre trebuie să ofere un răspuns coordonat și solid și să
asigure schimbul rapid de informații.
 
Monika Hohlmeier a declarat: „Încă există lacune la nivelul schimbului de informații între statele
membre, lacune tehnice cu privire la interoperabilitate. Dacă dorim să stimulăm schimbul de
informații, Europol și Eurojust trebuie consolidate și folosite ca centre de informații.”
 
 
Helga Stevens a evidențiat problema decriptării: „Decriptarea forțată este foarte dificilă pentru
statele membre mai mici deoarece necesită multe resurse umane și tehnice. Eu propun să-i
dăm agenției Europol autoritatea necesară să se specializeze în decriptare, pentru a putea
astfel să sprijine statele membre. De exemplu, acest lucru le-ar oferi procurorilor și poliției acces
la mesajele trimise pe WhatsApp și Messenger. În acest moment este destul de dificil, întrucât
companiile din domeniul social media refuză să ofere acces instanțelor”.
 
 
O protecție mai bună a granițelor externe Câteva atacuri teroriste care au avut loc recent au
arătat  că într-un număr limitat  de cazuri,  teroriștii  au profitat  de lacunele din politicile  UE
privitoare la controalele la frontierele europene și de cele din unele state membre care nu au
făcut față la un flux în masă. Raportul solicită ca statele membre să investească în echipamente
TIC  de  ultimă  generație  care  să  permită  verificarea  corespunzătoare  a  bazelor  de  date,
subliniază  necesitatea  utilizării  datelor  biometrice  și  evidențiază  importanța  asigurării
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http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/terr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/terorismul/20180703STO07127/lupta-ue-impotriva-terorismului
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/125105/HELGA_STEVENS/home


interoperabilității bazelor de date.
 
 
Combaterea radicalizării Conținutul radical din cărți, mass-media audiovizuală și cel distribuit
pe rețelele sociale, precum și contactul cu persoane radicalizate, persoane care incită la ură și
închisorile sunt printre principalele cauze ale radicalizării. Raportul cere un cadrul legal care să
oblige companiile să șteargă conținutul terorist din mediul online și să raporteze incidența
conținutului terorist în mod regulat.
 
 
„Trebuie să garantăm schimbul de bune practici în abordarea integrării”, a adăugat doamna
Monika Hohlmeier.
 
 
În clipul video de mai jos, Helga Stevens vorbește despre o listă la nivelul UE în care să fie
incluse persoanele care incită la ură, deoarece în momentul de față acestea își pot desfășura
activitatea fără a putea fi detectate.
 
Finanțarea terorismului Pentru a combate finanțarea terorismului, raportul cere o trasabilitate
mai bună a operelor de artă și antichităților, în special a celor care provin din zonele de conflict,
precum și a fluxurilor financiare, identificarea utilizatorilor de carduri preplătite și portofele
electronice, a platformelor de finanțare participativă, a sistemelor de plată online și a sistemelor
mobile de plăți. O altă cerință prevede ca locurile de rugăciune și alte instituții să fie mai
transparente cu privire la finanțările pe care le primesc, iar finanțările provenite din țările terțe
care nu respectă democrația, statul de drept și drepturile omului să fie interzise.
 
 
Helga Stevens a menționat că „toate instituțiile religioase trebuie să fie transparente și să arate
de unde obțin finanțare pentru a putea permite autorităților să facă verificări”.
 
 
Alte măsuri Raportul cere statelor membre să protejeze mai bine infrastructurile critice, precum
și rețeaua electrică de transport și rețeaua de transport al gazelor, și să pregătească strategii de
răspuns eficace. De asemenea, sunt solicitate reguli mai stricte împotriva traficului ilegal de
arme de foc și  prevenirea achizițiilor  de substanțe chimice folosite  pentru producerea de
explozivi. În 2015 și 2016 materialele explozive au fost folosite în 40% din atacuri. În majoritatea
cazurilor,  cel  mai  utilizat  a fost  triperoxidul  de triacetonă (TATP),  care poate fi  produs cu
ușurință.
 
 
Prin intermediul acestui raport, eurodeputații cer Comisiei să propună un proiect de lege care să
clarifice statutul victimelor terorismului, drepturile acestora și nivelurile de compensație. Monika
Hohlemeier oferă mai multe detalii în clipul video de mai jos.
 
 
Pentru mai multe detalii:
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•
•

Cum să oprim terorismul: măsurile UE (infografic) 
Terorismul în UE: atacuri, decese, arestări
 

Mai multe informaţii
Fișă de procedură
Dosar EPRS
Comunicat de presă
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2044(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621817/EPRS_STU(2018)621817_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181205IPR20942/combatting-terrorism-parliament-sets-out-proposals-for-a-new-eu-strategy


Atacurile teroriste de la Paris din  13 noiembrie 2015  s-au soldat cu 130 de morți și sute de răniți

Video
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/terrorism-helga-stevens_N02-PUB-181122-STEV_ev
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Video
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/terrorism-monika-hohlmeier_N03-PUB-181122-HOHL_ev
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