
 
Modalități de stopare a terorismului: explicații
pentru măsurile UE
 
Oprirea terorismului necesită abordarea unor aspecte precum luptătorii străini,
controalele la frontieră și blocarea finanțărilor.
 

Măsurile UE de prevenire a noilor atacuri merg de la verificări mai amănunțite la frontierele
Europei, la o mai bună cooperare polițienească și judiciară în ceea ce privește urmărirea
suspecților și a făptașilor, eliminarea finanțării terorismului, combaterea criminalității organizate,
combaterea radicalizării și altele.
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Aflați mai multe despre atacuri teroriste, decese și arestări în UE în 2019și în 2020.
 
 
 
Care este definiția UE pentru terorism? 
 
Definiția juridică comună a UE a infracțiunilor de terorism, astfel cum este prevăzută în Directiva
privind combaterea terorismului, sunt acte săvârșite cu scopul:
 

de a intimida în mod grav o populație sau 
de a constrânge în mod nelegitim un guvern sau o organizație internațională să
îndeplinească sau să se abțină de la a îndeplini  un act;  sau 
de a destabiliza grav sau de a distruge structurile politice, constituționale, economice
sau sociale fundamentale ale unei țări sau ale unei organizații internaționale.
 

Îmbunătățirea controalelor la frontierele UE 
 
Urmare a mai multor atacuri teroriste în Europa și pentru a garanta securitatea în spațiul
Schengen, în aprilie 2017 au fost introduse controale sistematice la frontierele externe ale
tuturor persoanelor care intră în UE - inclusiv ale cetățenilor UE.
 
 
Pentru a înregistra deplasările resortisanților țărilor terțe în spațiul Schengen și a accelera
controalele, în noiembrie 2017, Parlamentul și miniștrii UE au convenit asupra unui nou sistem
biometric de înregistrare a intrărilor și ieșirilor, care ar trebui să fie operațional începând din
2022. De asemenea, călătorii din țări din afara UE care nu au nevoie de viză pentru a intra în
UE vor fi supuși controlului de securitate prin intermediul Sistemului european de informații și de
autorizare privind călătoriile (Etias), care ar trebui să fie operațional începând cu 2021.
 
 
 
Controale temporare la frontieră 
  Începând cu 2015, urmare a crizei migrației și a creșterii amenințărilor teroriste transfrontaliere,
mai multe țări au introdus controale temporare la frontierele lor. Aceste controale au fost
prelungite cu mai multe ocazii și în anumite state s-au aplicat fără întrerupere din 2015.
Pandemia Covid-19 a împins mai multe state să reintroducă controlul la granițele interne în
2020, în încercarea de a controla răspândirea virusului.
 
 
Parlamentul a criticat în mod repetat continuarea controalelor la frontierele interne în zona
Schengen și dorește să le permită numai ca măsură de ultimă instanță. Printr-o rezoluție
adoptată în aprilie 2020 cu privire la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei,
Parlamentul a încurajat statele membre să adopte numai măsuri necesare și proporționale
atunci când introduc sau prelungesc cotroalele la frontierele interne, subliniind că este necesar
să se revină la o zonă Schengen complet funcțională.
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/terorismul/20180703STO07127/terorismul-jihadist-in-ue-din-2015
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210628STO07262/terorismul-in-ue-atacuri-teroriste-victime-si-arestari-in-2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:4322328
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170210IPR61804/stoparea-luptatorilor-straini-la-granitele-externe-ale-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20171023STO86604/schengen-smart-borders-for-stronger-protection-video
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20171023STO86604/schengen-smart-borders-for-stronger-protection-video
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20180628STO06868/securitatea-verificarea-calatorilor-inainte-sa-ajunga-in-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20181116STO19210/suspendarea-spatiului-schengen-cat-timp-ar-trebui-sa-mai-poata-dura
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20180525STO04311/schengen-provocari-la-adresa-zonei-fara-frontiere
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20180525STO04311/schengen-provocari-la-adresa-zonei-fara-frontiere
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_RO.html


Aflați mai multe îndosarul nostru privind frontierele Schengen.
 

Securizarea frontierelor externe 
 
 
Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ar trebui să dispună până în 2027 de un
corp permanent de 10.000 de polițiști de frontieră pentru a securiza în mod eficace cei 13.000
km de frontiere terestre externe ale Europei și cei aproape 66.000 km pe mare. Noul corp
permanent ar putea, la cererea unei țări din UE, să efectueze controlul la frontieră și
gestionarea migrației, precum și să combată criminalitatea transfrontalieră.
 
 
În rezoluția adoptată în iulie 2021 Parlamentul a aprobat Fondul de management integrat al
frontierelor și a agreat alocarea a 6,24 miliarde de EUR pentru acesta. Noul fond va ameliora
capacitatea statelor membre de gestionare a frontierelor asigurând totodată respectarea
drepturilor fundamentale. Totodată va contribui la o politică a vizelor comună și va introduce
măsuri de protecție pentru persoanele vulnerabile care ajung în Europa, în special pentru copiii
neînsoțiți.
 
 
Fondul va funcționa în coordonare cu noul Fond pentru siguranță internă (FSI) care se axează
pe combaterea terorismului, crimei organizate și criminalității cibernetice. FSI a fost aprobat de
către Parlament tot în iulie 2021 cu un buget de 1,9 miliarde EUR. 
 

Frontiere inteligente pentru Europa (video)
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/security/smarter-borders-for-europe
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/frontiere-ue
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/security/smarter-borders-for-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/frontiere-ue/20190404STO35073/video-10-000-de-politisti-de-frontiera-pentru-frontierele-externe-ale-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/frontiere-ue/20190404STO35073/video-10-000-de-politisti-de-frontiera-pentru-frontierele-externe-ale-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/migrace/20200924STO87803
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210701IPR07514/eu-parliament-adopts-two-funds-for-asylum-and-border-policies
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210701IPR07514/eu-parliament-adopts-two-funds-for-asylum-and-border-policies
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690688


Oprirea luptătorilor teroriști străini 
 
 
Începând cu 2015, în UE s-a înregistrat o creștere a terorismului inspirat de religie. Până în
2017, se considera că aproximativ 5.000 de persoane din UE s-au deplasat în zone de conflict
din Siria și Irak pentru a se alătura grupărilor teroriste jihadiste, dar numărul acestora a scăzut
semnificativ de atunci.
 
În 2019, s-a relatat că puțini dintre acești luptători străini s-au întors, însă sute de cetățeni
europeni care au legături cu statul islamic rămân în Irak și Siria.
 
Pentru a incrimina acte precum instruirea sau deplasarea în scopuri teroriste, precum și
organizarea sau facilitarea unor astfel de deplasări, Europa a pus în aplicare o legislație la
nivelul UE privind terorismul care, împreună cu noi controale la frontierele externe, va contribui
la combaterea fenomenului luptătorilor străini.
 
 
 

10.000 ofițeri pentru Frontex (video)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-
COAST_ev

Lupta împotriva terorismului (video)
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=3c4a0d5d-a3b2-4d85-9ac9-a62700f22bec
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-COAST_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-COAST_ev
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170210IPR61803/prevenirea-terorismului-combaterea-luptatorilor-straini-si-a-celor-solitari
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170210IPR61803/prevenirea-terorismului-combaterea-luptatorilor-straini-si-a-celor-solitari
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=3c4a0d5d-a3b2-4d85-9ac9-a62700f22bec


Utilizarea datelor pasagerilor aerieni 
 
 
Companiile aeriene care efectuează zboruri spre și dinspre UE sunt obligate să comunice
autorităților naționale datele pasagerilor lor, cum ar fi numele, datele călătoriei, itinerariul și
metoda de plată. Aceste așa-numite date PNR sunt utilizate pentru a împiedica, a depista, a
ancheta și a urmări penal infracțiunile de terorism și infracțiunile grave. Negocierile au durat
peste cinci ani, iar Parlamentul a insistat asupra unor garanții pentru datele sensibile (care
dezvăluie originea rasială, religia, opiniile politice, sănătatea sau orientarea sexuală) și protecția
datelor.
 
 
Aflați mai multe în dosarul nostru privind PNR.
 
 
 

Intensificarea schimbului de informații 
 
 
Infractorii și teroriștii utilizează adesea identități false multiple pentru a se sustrage polițiștilor de
frontieră și poliției. Acest lucru evidențiază importanța unui schimb eficace de informații între
autoritățile pertinente - autoritățile de aplicare a legii, judiciare, de informații - din statele
membre.
 
 
În 2018, au fost convenite noi norme pentru consolidarea Sistemului de informații Schengen
(SIS), introducând noi tipuri de semnalăripentru cazurile legate de activități teroriste. Baza
de date permite autorităților de poliție și de poliție de frontieră să introducă sau să consulte
semnalări privind persoane căutate sau dispărute sau obiecte pierdute sau furate.

Schimbul de date ale pasagerilor care călătoresc cu avionul (video)
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=caa2436a-9edf-4e43-b723-a5e200b5a405
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20160407IPR21775/parlamentul-sustine-directiva-privind-registrul-cu-numele-pasagerilor-pnr
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29580886
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/pnr
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=caa2436a-9edf-4e43-b723-a5e200b5a405
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20181011STO15882/cum-poate-fi-imbunatatit-sistemul-de-informatii-schengen


Pentru a utiliza bazele de date existente și viitoare într-un mod mai inteligent și mai bine
direcționat, sistemele de informații ale UE care contribuie la gestionarea frontierelor, a securității
și a migrației ar trebui să permită schimbul de date. Această nouă interoperabilitate ar trebui
să devină operațională după 2023 și să ofere o interfață unică pentru căutări, precum și un
serviciu de comparare a datelor biometrice pentru a înlesni identificarea.
 
 
Europol, agenția de poliție a UE, sprijină schimbul de informații între autoritățile polițienești
naționale. În mai 2016, deputații în Parlamentul European au convenit să acorde mai multe
competențe Europol pentru a intensifica lupta împotriva terorismului, precum și a înființa unități
specializate, cum ar fi Centrul european de combatere a terorismului, care a fost lansat la 25
ianuarie 2016.
 
 
Pe 9 decembrie 2020, în completarea agendei pentru combaterea terorismului, Comisia a
propus întărirea suplimentară a mandatului Europol permițând acestuia să emită „alerte
informative” cu privire la suspecți și infractori ca o nouă categorie de alerte în Sistemul de
Informații Schengen. Totodată, consolidarea mandatului Europol ar trebui să cuprindă și rolul
acestuia în cercetare și inovare prin procesarea de seturi de date extinse și complexe,
abordând astfel „provocarea big data”. Propunerea legislativă permite, de asemenea, agenției
Europol să schimbe date direct cu entități private.
 
 
 
Citiți mai multe despre cum este Europol mai bine echipat împotriva criminalității și
terorismului.
 

Combaterea finanțării terorismului 
 
 

Prerogative pentru a combate terorismul (video)
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=18b41d9e-6a9b-42b6-8481-a60100ffa05e
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190410IPR37589/improving-data-exchange-between-eu-information-systems
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/terorismul/20160509STO26397/combaterea-terorismului-vot-privind-actualizarea-puterilor-europol
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/terorismul/20160509STO26397/combaterea-terorismului-vot-privind-actualizarea-puterilor-europol
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29690645
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20220602STO32046/europol-mai-bine-echipat-impotriva-criminalitatii-si-terorismului
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20220602STO32046/europol-mai-bine-echipat-impotriva-criminalitatii-si-terorismului
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=18b41d9e-6a9b-42b6-8481-a60100ffa05e


O măsură eficientă pentru a opri teroriștii este stoparea finanțării și demantelarea rețelelor
logistice ale acestora. UE a actualizat în 2018 legislația împotriva spălării banilor pentru a aduce
mai multă transparență în privința deținătorilor aflați în spatele companiilor, și pentru a atenua
riscurile legate de monede virtuale și de cartele SIM anonime.
 
 
 
Spălarea banilor este o infracțiune penală în toate țările UE, însă definițiile și sancțiunile
variază. Regulile din 2018 de combatere a finanțării infracțiunilor urmăresc eliminarea acestor
lacune.
 
 
Se estimează că activitățile infracționale din Europa generează aproximativ 110 miliarde de
euro în fiecare an. Cu toate acestea, doar 1,1% din încasările din infracțiuni sunt confiscate
definitiv. În octombrie 2018 au fost adoptate noi norme pentru a facilita înghețarea și
confiscarea bunurilor dobândite în urma infracțiunilor.
 
 
Pe 10 iulie 2020, Parlamentul a salutat noul plan de acțiune al Comisiei pentru combaterea
eficientă a spălării banilor și a finanțării grupărilor teroriste. Rezoluția sprijină o atitudine strictă
de „toleranță zero” față de țările care întârzie să transpună regulile împotriva spălării banilor în
legislația națională și a solicitat ca țările terțe cu grad ridicat de risc să fie incluse imediat pe lista
neagră.
 

Reducerea accesului la arme periculoase 
 
 
UE face tot posibilul pentru a împiedica căderea armelor periculoase în mâinile unor persoane
nepotrivite.
 
 

Lupta împotriva terorismului (video)
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/fight-against-terrorism-cutting-cash-flows-to-jihadists
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20180404STO00913/spalarea-banilor-si-finantarea-terorismului-reguli-ue-mai-stricte
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20180906STO12171/noi-reguli-pentru-abordarea-finantarii-terorismului-si-a-crimei-organizate
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20180927STO14535/inghetarea-si-confiscarea-bunurilor-provenite-din-savarsirea-de-infractiuni
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20180927STO14535/inghetarea-si-confiscarea-bunurilor-provenite-din-savarsirea-de-infractiuni
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200706IPR82728/meps-set-out-new-measures-to-stop-money-laundering
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/fight-against-terrorism-cutting-cash-flows-to-jihadists
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607272/EPRS_BRI(2017)607272_EN.pdf


Directiva revizuită privind armele de foc elimină lacunele juridice care au permis teroriștilor să
utilizeze arme reconvertite, de exemplu în atacurile de la Paris din 2015. Aceasta impune
țărilor UE să dispună de un sistem adecvat de monitorizare, păstrând în același timp excepții
pentru vânători, muzee și colecționari.
 
 
Marea majoritate a atacurilor teroriste din UE au fost comise cu bombe artizanale. Grație unor
norme mai stricte adoptate de Parlament în aprilie 2019, va fi mai dificil pentru teroriști să obțină
ingredientele necesare pentru a construi explozivi.
 

Împiedicarea radicalizării 
 
 
Teroriștii și extremiștii utilizează internetul pentru a răspândi propagandă și radicalizare. În
aprilie 2021 Parlamentul a adoptat noi reguli ce obligă companii precum Facebook sau
YouTube să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta în termen
de o oră de la primirea unui ordin din partea autorităților pertinente. Noile reguli nu vizează
conținutul cu caracter jurnalistic sau educațional.
 
 
Aflați mai multe despre modul în care UE consolidează securitatea cibernetică
 
 
Radicalizarea și combaterea acesteia au reprezentat unul dintre punctele centrale ale unei
comisii speciale privind terorismul, care și-a încheiat activitatea de un an în decembrie 2018.
Parlamentul propune o listă de supraveghere la nivelul UE a persoanelor care instigă la ură,
deoarece acestea pot acum funcționa fără a fi detectate dacă se mută dintr-o țară europeană în
alta. Deputații recomandă, de asemenea, segregarea deținuților radicalizați din închisori,
precum și instruirea specifică privind radicalizarea pentru funcționarii UE și cei ai statelor
membre.

Controlul armelor de foc (video)
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2a1329cc-9aaf-45bd-acb8-a63f0152d656
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170308IPR65677/parliament-approves-revised-eu-gun-law-to-close-security-loopholes
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20190222STO28408/terrorism-stricter-eu-rules-to-prevent-home-made-bombs
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20190222STO28408/terrorism-stricter-eu-rules-to-prevent-home-made-bombs
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2a1329cc-9aaf-45bd-acb8-a63f0152d656
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02621/new-rules-adopted-for-quick-and-smooth-removal-of-terrorist-content-online
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02621/new-rules-adopted-for-quick-and-smooth-removal-of-terrorist-content-online
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190410IPR37571/terrorist-content-online-should-be-removed-within-one-hour-says-ep
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20190307STO30713/parlamentul-european-lucreaza-pentru-a-spori-securitatea-cibernetica
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20181122STO19808/eurodeputatii-propun-masuri-noi-de-combatere-a-amenintarilor-teroriste


Majoritatea atacurilor teroriste din Europa au fost comise de teroriști autohtoni, cetățeni
europeni născuți în UE care s-au radicalizat fără măcar să părăsească Europa. Parlamentul a
propus măsuri de combatere a radicalizării și a extremismului în închisori, online, prin
educație și includere socială încă din 2015.
 
 
În decembrie 2020 Parlamentul a aprobat Strategia UE privind uniunea securității și noua
Agendă pentru combaterea terorismului care urmărește prevenirea radicalizării prin oferirea de
oportunități tinerilor aflați în situație de risc și prin sprijinirea reabilitării prizonierilor radicalizați.
 
 
Citiți mai multe despre cauzele și prevenirea radicalizării.
 

Valoarea adăugată a UE 
 
 
Nivelul UE este principalul forum de cooperare și coordonare între statele membre în lupta
împotriva terorismului, chiar dacă combaterea criminalității și asigurarea securității sunt în
primul rând o competență națională.
 
 
Deputații în Parlamentul European decid împreună cu miniștrii UE cu privire la principalele acte
legislative ale UE în materie de combatere a terorismului. În mod tradițional, Parlamentul
monitorizează respectarea drepturilor fundamentale și protecția datelor, lucruri necesare în
special în contextul unei politici declanșate de criză și al unei presiuni de a acționa.
 
 
Securitatea în Europa este o prioritate comună pentru instituțiile UE. Strategia UE de combatere
a terorismului se bazează pe patru componente: prevenire, protecție, urmărire și reacție.
Strategia Comisiei privind uniunea securității urmărește să faciliteze cooperarea între statele
membre în trei domenii prioritare: combaterea infracționalității organizate și informatice,
combaterea terorismului și lupta împotriva radicalizării; UE acționează, de asemenea, pentru a-

Prevenirea radicalizării (video)
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=18631214-6510-45d1-a595-a55500fde2cf
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20151016STO98139/rachida-dati-despre-radicalizarea-cetatenilor-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20151120IPR03612/pe-cere-o-strategie-comuna-ue-pentru-combaterea-radicalizarii-tinerilor-europeni
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0605
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2326
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20210121STO96105/radicalizarea-in-ue-ce-este-si-cum-poate-fi-prevenita
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=18631214-6510-45d1-a595-a55500fde2cf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/security-union-strategy_en


și întări securitatea externă în cooperare cu țări terțe.
 
 
Aflați mai multe despre terorismul jihadist în UE.
 

Siguranță (video)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/security_B01-ESN-180326_ev
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635561/EPRS_BRI(2019)635561_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/terorismul/20180703STO07127/terorismul-jihadist-in-ue-din-2015
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/security_B01-ESN-180326_ev

