
 

Como combater o terrorismo?
 
"A situação em matéria de segurança na Europa mudou dramaticamente nos últimos
anos” afirmou Claude Moraes, presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e
Assuntos Internos,  após uma audição dedicada à luta contra o terrorismo e aos desafios
para a segurança interna da UE. A sessão, organizada a 14 de abril, juntou
eurodeputados e especialistas para discutir as ameaças terroristas, instrumentos
políticos da UE e a luta conta o extremismo e radicalização.
 
Os especialistas presentes na audição destacaram a rápida radicalização de cidadãos da UE e
o papel desempenhado pela Internet e pelas redes sociais como fenómenos preocupantes.
Também discutiram os atuais instrumentos políticos da UE.
 
Após a audição, os eurodeputados Claude Moraes e Rachida Dati, que se encontra a redigir
um relatório sobre a prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por
parte de organizações terroristas, deram-nos a sua perspetiva sobre a discussão.
 
Para Rachida Dati as trocas de opinião com especialistas e as suas experiências no terreno
são uma contribuição essencial para o seu trabalho. Sublinhou a importância do Parlamento
Europeu na luta contra o terrorismo e pediu uma maior coordenação e ações mais efetivas ao
nível europeu.
 
"Os terroristas vão sempre tirar proveito da falta de coordenação entre os Estados-Membros da
UE. Precisamos de um enquadramento jurídico claro e vincultativo para uma melhor
cooperação com as agências de informação na UE e em países terceiros, que também são
vítimas de terrorismo e de jihadismo. É urgente formar os guardas prisionais para a deteção e
prevenção da radicalização,” afirmou a eurodeputada francesa do PPE.
 
Claude Moraes sublinhou a importância da cooperação transnacional. "Esta audição oferece
uma grande oportunidade para que especialistas e eurodeputados se reúnam e discutam
iniciatīvas que assegurem uma abordagem compreensiva de combate ao terrorismo e à
radicalização,” explicou o eurodeputado britânico do S&D. Moraes sublinhou ainda o consenso
geral que existe relativamente ao reforço da cooperação transnacional entre autoridades.
 
 
Clique aqui para mais notícias sobre o Parlamento Europeu.
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/press-release


Mais informa';ao
Programa
Gravação da audição
Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos
Claude Moraes (S&D, UK)
Rachida Dati (PPE, FR)
Nota explicativa: combatentes estrangeiros (em inglês)
Nota explicativa: fundamentalismo religioso e radicalização (em inglês)
Coordenador da Luta Antiterrorista da UE: “A prisão é uma grande incubadora da
radicalização”

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=4019ed59-7323-4774-8cd2-a479009a38ea
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https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/77e91362-5c67-4cad-8a9f-930960516d51/1056944EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/committees/video?event=20150414-1500-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/libe/home.html;jsessionid=8688F2AC5A9344CFDE9DC2AC1BECEF2B.node1
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/4519/CLAUDE_MORAES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/72775/RACHIDA_DATI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-548980-Foreign-fighters-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551342/EPRS_BRI%282015%29551342_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20150316STO34842/Gilles-de-Kerchove-%E2%80%9CA-pris%C3%A3o-%C3%A9-uma-grande-incubadora-da-radicaliza%C3%A7%C3%A3o%E2%80%9D
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