
 

Terorismul:  Răspunsul Parlamentului European
pentru o Uniune Europeană mai sigură
 
Amenințarea teroristă a crescut în ultimii ani și este probabil să rămână o provocare în
multe țări în 2017. Potrivit Europol, în următoarele luni grupuri care acționează în rețele
sau „lupi singuratici” ar putea încerca să comită noi atacuri teroriste, iar o înfrângere
militară sau de slăbire a ISIS ar duce la un număr crescut de luptători străini care
călătoresc înapoi  în UE din Siria sau Irak.
 
Urmăriți videoclipul nostru pentru a afla mai multe și citiți mai departe o trecere în revistă a
principalelor propuneri pentru a lupta împotriva terorismului.
 
 
Directiva privind combaterea terorismului a fost elaborată în urma atacurilor din noiembrie 2015,
de la Paris, și are ca scop combaterea fenomenului celor care vor să se alăture teroriștilor sau a
luptătorilor străini care revin în UE, precum și fenomenul așa-numiților „lupi singuratici”.
 
Un alt obiectiv al acestei directive, care urmează să fie votată în plen, în februarie, este de a
îmbunătăți asistența acordată victimelor terorismului. Urmăriți videoclipul nostru de mai sus
pentru a vedea modul în care asociația franceză FENVAC ajută supraviețuitorii atacurilor.
 
Noi reguli de introducere a unor controale obligatorii ale cetățenilor UE la frontierele externe, și
nu numai ale resortisanților țărilor terțe, așa cum se întâmplă în prezent, sunt de asemenea în
curs de pregătire. Acest lucru ar contribui la îmbunătățirea securității prin urmărirea mișcărilor
luptătorilor străini, dintre care mulți sunt europeni. Parlamentul a ajuns la un acord cu miniștrii
UE în decembrie anul trecut; acordul de acum are nevoie să fie aprobat în mod oficial de către
Parlamentul European și de Consiliu.
 
 
 În lunile următoare, deputații europeni vor vota, de asemenea, cu privire la noi propuneri, în
scopul de a consolida lupta împotriva spălării  banilor și finanțării  terorismului, de a partaja
înregistrările  penale  pentru  non-cetățenii  UE  și  pentru  a  controla  mai  bine  utilizarea  și
achiziționarea  de  arme  de  foc.
 
 
 Verificați  articolele  noastre  pentru  a  afla  mai  multe  despre  răspunsul  Parlamentului  la
amenințarea  teroristă.
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20161205IPR54601/clampdown-on-terrorism-new-counter-terrorism-law-backed-by-civil-liberties-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20161121IPR52158/mandatory-checks-at-eu-external-borders-deal-done-by-meps-and-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20161121IPR52158/mandatory-checks-at-eu-external-borders-deal-done-by-meps-and-ministers
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0208%28COD%29&l=ro
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0002%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20160711IPR36757/controlul-armelor-deputa%C5%A3ii-clarific%C4%83-regulile-de-autorizare-%C5%9Fi-protec%C5%A3ie
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20160711IPR36757/controlul-armelor-deputa%C5%A3ii-clarific%C4%83-regulile-de-autorizare-%C5%9Fi-protec%C5%A3ie
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/top-stories/20151125TST04632/terorismul


Mai multe informaţii
Articolele noastre despre terorism
Cum abordează Parlamentul amenințarea teroristă: prezentare generală a măsurilor luate
Urmează: La ce va lucra Parlamentul anul acesta
Înapoi la cele șase priorități

https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/security/common-goals-security
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/top-stories/20151125TST04632/terorismul
http://www.europarl.europa.eu/external/html/europe-and-terrorism/default_ro.html
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20161207STO54930/ce-se-afl%C4%83-pe-agenda-parlamentului-european-%C3%AEn-2017
http://www.europarl.europa.eu/external/html/eu-priorities-2017/index_ro.html

