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Nova protiteroristična zakonodaja
 
Parlament je v četrtek sprejel direktivo za boljše preprečevanje terorističnih dejanj z
odkrivanjem tujih borcev in potencialnih napadalcev-posameznikov. Nova pravila tudi
jasno kriminalizirajo priprave na teroristične napade.
 
Nova zakonodaja posodablja sedanji okvirni sklep o boju proti terorizmu in širi področje uporabe
na nastajajoče grožnje.
 
»Storilce moramo ustaviti še preden izvedejo napade, namesto, da po njih obžalujemo, ker
nismo storili dovolj,« je v razpravi poudarila poročevalka Monika Hohlmeier (ELS, Nemčija).
 
Besedilo zakonodajnega predloga, o katerem so se predstavniki  Parlamenta in Sveta EU
neformalno dogovorili  že novembra, so poslanci sprejeli s 498 glasovi za, 114 proti in 29
vzdržanimi glasovi.
 
Nova pravila med drugim kriminalizirajo pripravljalne dejavnosti:
 

potovanje v tujino z namenom vstopa v teroristično organizacijo in vrnitve v EU za
izvedbo terorističnega napada, 
novačenje za terorizem, 
usposabljanje ali usposobljenost za napade, 
pomoč pri, napeljevanje k ali poskus izvedbe napada, 
javno spodbujanje terorizma 
financiranje terorizma in terorističnih skupin
 

Pomoč žrtvam terorizma
 
Direktiva tudi  opredeljuje zaščito žrtev terorizma in predvideva takojšno pomoč žrtvam in
njihovim družinam v primeru napada. Pomoč mora vključevati tudi zdravstveno in psihološko
podporo ter svetovanje o pravnih in finančnih zadevah, kot so pravni postopki za uveljavljanje
zahtevkov.
 
Nova  direktiva  o  boju  proti  terorizmu  bo  nadomestila  Okvirni  sklep  Sveta  iz  leta  2002  (
2002/475/PNZ) zaradi  spremenjenih okoliščin in drugačnih terorističnih groženj,  hkrati  pa
prinaša uskladitev zakonodaje z mednarodnimi obveznostmi iz Resolucije Varnostnega sveta
ZN 2178 in Protokola h konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma.
 
Države članice bodo morale nova pravila prenesti v svojo zakonodajo v 18 mesecih.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33168&from=EN
http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf
http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168047c5ea
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5000
državljanov EU naj bi odpotovalo na konflikta območja v Siriji in Iraku
ter tam sodelovalo v spopadih
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Poročevalka Monika Hohlmeier (ELS, Nemčija)
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Videoposnetek razprave (15.02.2017)
Videoposnetek tiskovne konference (15.02.2017)
Avdiovizualno gradivo
EPRS: Boj proti terorizmu (10.02.2017, v angleščini
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(+32) 498 98 32 57
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Janez VOUK
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janez.vouk@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/96780.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0281(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sl/texts-adopted.htm
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/other-events/schedule
http://audiovisual.europarl.europa.eu/counter-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599269
https://twitter.com/EP_Justice

