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Kova su terorizmu: EP nariai pritarė prevencijos
stiprinimui
 
Radikalizuoti bei į Siriją ir Iraką kovoti vykstantys ES šalių piliečiai kelia vis didesnę
grėsmę saugumui. Daugelį pastarojo meto teroro išpuolių Europoje įvykdė būtent šie
vadinamieji užsienio kovotojai. Vasario 16 dieną europarlamentarai pritarė direktyvai,
kuria siekiama sustiprinti ES teroristinių išpuolių prevencijos teisinę sistemą
kriminalizuojant parengiamąsias veiklas. Pasitelkę infografiką sužinokite daugiau apie EP
patvirtintas ar svarstomas kovos su terorizmu priemones.
 
Ketvirtadienį, vasario 16 dieną, Europos Parlamentas pritarė siūlymams kriminalizuoti keliones
terorizmo tikslais bei kitas parengiamąsias ir pagalbines veiklas, susijusias su terorizmu.
 
„Pasiekėme tinkamą pusiausvyrą tarp saugumo užtikrinimo ir pagridninių teisių apsaugos“, –
pažymėjo EP nuomonę šiuo klausimu parengusi Monika Hohlmeier (Europos liaudies partija,
Vokietija), kalbėdama vasario 15 d. vykusioje diskusijoje.
 
Parlamentas ketvirtadienį taip pat pritarė nuodugnesnei ES ir trečiųjų šalių piliečių patikrai prie
ES išorės sienų, o artimiausiu metu balsuos dėl siūlymų sugriežtinti šaunamųjų ginklų kontrolę,
dėl kurių preliminariai sutarta su ES Taryba.
 
Kodėl reikalinga nauja kovos su terorizmu direktyva?
 
Skaičiuojama, kad Sirijoje ir Irake teroristų gretose gali kovoti apie 5 tūkst. užsienio teroristų
kovotojų iš ES šalių. Dauguma jų – iš Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Belgijos.
 
Remiantis kai kuriais pranešimais, į Europą vidutiniškai grįžta 20–30 proc. išvykusiųjų, tačiau
Europolas įspėja, jog „Islamo valstybės“ sutriuškinimo ar susilpninimo per ateinančius mėnesius
atveju ES galėtų susidurti su dar didesniais grįžtančių radikalizuotų asmenų skaičiais.
 
Be to, daugėja „vienišų vilkų“, kurie nepriklauso jokioms grupuotėms ir vieni planuoja bei vykdo
teroro išpuolius, todėl juos sunkiau susekti.
 
Direktyva, kuriai ketvirtadienį pritarė EP nariai, siekiama sustiprinti terorizmo prevenciją
kriminalizuojant parengiamąsias veikas, tokias kaip:
 

kelionės terorizmo tikslais, pvz., kovoti už „Islamo valstybę“ Sirijoje, jų organizavimas
ir rėmimas; 
dalyvavimas teroristų rengime, pvz., vykimas į atitinkamas stovyklas ar instrukcijų
internetu gavimas;
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20170126IPR59901
https://epthinktank.eu/2016/03/10/foreign-fighters-member-state-responses-and-eu-action/
https://epthinktank.eu/2016/03/10/foreign-fighters-member-state-responses-and-eu-action/
http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate_FINAL.pdf
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/islamic-state-changing-terror-tactics-to-maintain-threat-in-europe
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lėšų, kurias ketinama panaudoti teroristiniams nusikaltimams vykdyti,  teikimas ir
gavimas; 
terorizmo šlovinimas ir pateisinimas, pvz., teroristinių organizacijų ar jų įvykdytų
išpuolių šlovinimas internete.
 

Daugiau apie EP svarstymus ir sprendimus, susijusius su kova prieš terorizmą, galite rasti šioje
dosjė.
 
Papildoma informacija
Pranešimas spaudai apie Kovos su terorizmu direktyvos patvirtinimą (2017–02–16)
Pranešimas spaudai apie EP pritarimą taikyti nuodugnesnę ES piliečių patikrą prie išorės sienų
(2017–02–16)
EP debatų apie kovą su terorizmu vaizdo įrašas (2017–02–15)
Svarbi tema: terorizmas – bendra grėsmė
EP Tyrimų tarnybos informacija apie kovą su terorizmu

Straipsnis

LT Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Susisiekti: webmaster@europarl.eu

2 I 3

http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20151126STO04839/terorizmas-%E2%80%93-sien%C5%B3-nepripa%C5%BE%C4%AFstanti-gr%C4%97sm%C4%97
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20151126STO04839/terorizmas-%E2%80%93-sien%C5%B3-nepripa%C5%BE%C4%AFstanti-gr%C4%97sm%C4%97
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20170210IPR61803
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20170210IPR61804
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20170210IPR61804
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/video?debate=1487167271109
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/top-stories/20151125TST04632/terorizmas
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599269/EPRS_BRI%282017%29599269_EN.pdf
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