
 
Terrorizmus elleni küzdelem:  az EU
intézkedéseinek magyarázata
 

A terrorizmus megfékezéséhez szükség van a finanszírozás és a radikalizáció
megszüntetésére és a határok ellenőrzésére. Tudjon meg többet arról, hogyan küzd az
EU a terrorizmus ellen!
 
A biztonság kérdése nagy aggodalommal tölti el az európaiakat, 77 százalékuk , ahogy a
magyaroknak is, azt szeretné, ha az EU többet tenne a terrorizmus elleni küzdelemben.
 
 
Az EU szigorúbb határellenőrzést vezetett be a támadások megakadályozása érdekében,
valamint növelte a tagállamok közti rendőrségi és bírósági együttműködést. Így hatékonyabban
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180912STO13338/survey-people-want-eu-to-focus-on-terrorism-unemployment-environment
https://www.europarl.europa.eu/infographic/eurobarometer/2018/index_hu.html#terrorism
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/rendorsegi-egyuttmukodes


léphet fel a terrorizmus finanszírozása, a szervezett bűnözés és a radikalizálódás ellen, illetve
gyorsabban kézre kerítheti a gyanúsítottakat. Tudjon meg többet ezekről az intézkedésekről a
fenti interaktív infografikánkból.
 
 
Tudjon meg többet az EU-ban 2020-ban történt terrortámadásokról, halálesetekről és
letartóztatásokról.
 
 
Az EU-s határellenőrzés javítása
 
 
Több európai terrortámadás után és a schengeni térség biztosítása érdekében 2017 áprilisától
szisztematikus ellenőrzéseket vezettek be az Európai Unió külső határainál. Ennek
értelmében minden EU-ba beutazó és azt elhagyó iratait ellenőrzik, és összevetik az elveszett
és ellopott iratokat nyilvántartó közös adatbázissal.
 
 
A nem uniós polgárok schengeni mozgását egy új biometrikus ki- és beléptetési rendszerrel
követik, ezzel egyrészt könnyebb kiszűrni az úti okmányokkal kapcsolatos bűncselekményeket
és csalásokat, másrészt a pecsétes rendszer lecserélésével gyorsabb és hatékonyabb lesz a
határellenőrzés. Erről 2017 novemberében egyezett meg a Parlament az EU minisztereivel, a
rendszert pedig 2022-ig minden uniós országban be kell majd vezetni.
 
 
2018 júliusában a Parlament zöld utat adott az Európai Utasinformációs és Engedélyezési
Rendszer (ETIAS) bevezetéséhez is. 2022-től a nem vízumköteles utazóknak is előzetes
engedélyhez kötik a belépést az EU-ba. Az ellenőrzési rendszer célja, hogy kiszűrje azokat,
akik biztonsági kockázatot jelentenek az EU számára.
 

Ideiglenes határellenőrzés
 

Elektronikus határellenőrzés
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/security/smarter-borders-for-europe
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20210628STO07262/terrorizmus-az-eu-ban-tamadasok-halalesetek-es-letartoztatasok-2020-ban
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20210628STO07262/terrorizmus-az-eu-ban-tamadasok-halalesetek-es-letartoztatasok-2020-ban
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170210IPR61804/stopping-foreign-fighters-at-eu-external-borders
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20171023STO86604/schengen-modern-hatarregisztracios-rendszert-vezetne-be-az-eu-video
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20171023STO86604/schengen-modern-hatarregisztracios-rendszert-vezetne-be-az-eu-video
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180628STO06868/security-screening-travellers-before-they-arrive-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180628STO06868/security-screening-travellers-before-they-arrive-in-the-eu
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/security/smarter-borders-for-europe


2015 óta a migrációs válság és a határokon átnyúló terrorfenyegetések miatt számos schengeni
állam ideiglenes ellenőrzéseket vezetett be határain. Ezeket számos alkalommal
meghosszabbították, és néhány országban azóta is alkalmazzák. 2020-ban a Covid19 járvány
következtében több állam is úgy döntött, visszaállítja a belső határellenőrzéseket, hogy ezzel
segítsék a vírus terjedésének ellenőrzését.
 
 
A Parlament többször is bírálta ezeket a belső határellenőrzéseket a schengeni térségben, és
hangsúlyozta, hogy ezeket csak végső megoldásként szeretné engedélyezni. A világjárvány
elleni, összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalásában a Parlament arra
kérte a tagállamokat, hogy a belső határellenőrzések bevezetésekor és meghosszabbításakor
csak szükséges és arányos intézkedéseket fogadjanak el.
 
 
Tudjon meg többet Schengenről és az uniós határigazgatásról összegyűjtött cikkeink
segítségével.
 
 
A külső határok megerősítése Az EP javaslata szerint 2027-ig 10 ezer főre növelik az Európai
Határ- és Partvédelmi Ügynökség tisztségviselőinek számát, ezzel is biztosítva Európa 13 ezer
kilométernyi szárazföldi és 66 ezer kilométernyi tengeri külső határait.
 
 
Az új tisztségviselők egy-egy uniós tagország kérésére biztosítják a határvédelmet és a
migráció kezelését, valamint a határokon átívelő bűncselekmények felderítésében is segítenek.
 
 
 
A Parlament 2021 júliusában elfogadott állásfoglalásában jóváhagyta az új, 6,24 milliárd eurós
költségvetésű Integrált Határkezelési Alapot (IBMF). Az IBMF az alapvető jogok tiszteletben
tartásával segíthet a tagállamok határigazgatással kapcsolatos kapacitásának növelésében.
Emellett hozzájárul a közös, összehangolt vízumpolitikához, és védelmi intézkedéseket vezet
be az Európába érkező kiszolgáltatott emberek, a kísérő nélküli gyermekek számára.
 
 
A határokon átnyúló fenyegetések, például a terrorizmus, a szervezett bűnözés és a
kiberbűnözés kezelésére összpontosítva pedig szorosan együttműködik az új Belső Biztonsági
Alappal (ISF). Az 1,9 milliárd eurós költségvetésű ISF-et szintén 2021 júliusában hagyta jóvá a
Parlament.
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20181116STO19210/tanja-fajon-ha-elveszitjuk-schengent-az-europai-projektet-veszitjuk-el
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/biztonsag/20180525STO04311/schengen-valoban-veszelyben-van-a-belso-hatarok-nelkuli-europa
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/biztonsag
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/biztonsag/20190404STO35073
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210701IPR07514/menekultugyi-es-a-hatarigazgatasi-alapokrol-dontott-a-parlament
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments#:~:text=The%20IBMF%20will%20be%20allocated,for%20the%202021%2D2027%20period.&text=On%2014%20June%202021%2C%20the,as%20part%20of%20the%20IBMF
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690688
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690688


A külföldi terrorista harcosok megállítása
 
 
2015 óta megnövekedett a vallási indíttatású terrortámadások száma az EU-ban és nagyjából
ötezer olyan személy van, akik feltételezhetően szíriai és iraki területekre utaztak az EU-ból,
hogy ott terrorista csoportokhoz csatlakozzanak.
 
 
Az EU 2017-ben elfogadta, hogy minden tagállamban kriminalizálják a terrorista
előkészületeket is. A jövőben büntetni fogják a külföldi terrorista csoporthoz történő kiutazást, a
toborzást, a kiképzésben való részvételt, a terrorizmus népszerűsítését és pénzelését is. A
külső határokon bevezetett szigorúbb ellenőrzéssel együtt hatékonyabban kezelhetik a külföldi
harcosok jelenségét.
 
 
2015 óta a külföldi terrorista harcosok száma jelentősen csökkent. Az Europol szerint ugyanis
ahogy az Iszlám Állam gyengül, a követők úgy igyekeznek inkább magányos
terrorcselekményeket végrehajtani abban az országban, ahonnan származnak, mint hogy
elutazzanak az ún. kalifátusba.
 

Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-
COAST_ev

EP-képviselők és szakértők a terrorizmusról
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.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180703STO07125
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170210IPR61803/terrorellenes-intezkedesek-a-kulfoldi-harcosok-es-maganyos-elkovetok-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170210IPR61803/terrorellenes-intezkedesek-a-kulfoldi-harcosok-es-maganyos-elkovetok-ellen
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=3c4a0d5d-a3b2-4d85-9ac9-a62700f22bec


Utasadat-nyilvántartás (PNR)
 
 
Legkésőbb idén májustól azok a légitársaságok, amelyek harmadik országból is indítanak
járatokat Európába, kötelesek átadni az utasok adatait a nemzeti hatóságoknak. Az utasadat-
nyilvántartás (PNR) az utas nevét, az utazás időpontját, útvonalát, illetve a fizetés módját is
tartalmazza, de az adatok kizárólag a terrorizmus, illetve az embercsempészet és ehhez
hasonló súlyos bűncselekmények elleni fellépéshez használhatók.
 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos tárgyalások több mint öt évet vettek igénybe, az Európai
Parlament ragaszkodott a személyes adatok szigorú védelméhez, és ahhoz, hogy a PNR-
adatgyűjtés során ne lehessen olyan érzékeny adatokat felfedni az emberekről, mint etnikai
hovatartozás, vallási vagy politikai nézet, egészség vagy szexuális irányultság. Az adatokat öt
évig őrzik meg, de bizonyos személyes adatokat, például az utas nevét hat hónap után törölni
kell.
 
További információ az utasadat-nyilvántartásról itt érhető el.
 

Hatékonyabb információcsere a terrorizmus megfékezésére
 
 
A bűnözők és terroristák gyakran különböző személyazonosságot használnak a határellenőrzés
és a hatóságok kijátszásához. Ezek az esetek is rámutatnak az érintett hatóságok, a
rendőrségek, bíróságok és titkosszolgálatok közti hatékony információcsere fontosságára.
 
 
2018-ban a Parlament elfogadta azokat az új szabályokat, amelyek a belső határvédelmet és
biztonságot hivatottak megerősítésíteni 30 európai országban. A Schengeni Információs
Rendszer (SIS) adatbázisának megerősítése azért is fontos, mert így az unió hatékonyabban
tud majd fellépni a terrorizmussal, a határokon átnyúló bűnözéssel és a szabálytalan
határátkelésekkel szemben.

Légi utasok utas-nyilvántartási adatai (PNR)
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=caa2436a-9edf-4e43-b723-a5e200b5a405
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20160407IPR21775/az-ep-tamogatja-az-utas-adatok-felhasznalasara-vonatkozo-unios-iranyelvet
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29580886
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29580886
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/utasadat-nyilvantartas-pnr
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=caa2436a-9edf-4e43-b723-a5e200b5a405
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20181011STO15882/security-improving-the-schengen-information-system
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20181011STO15882/security-improving-the-schengen-information-system


Az új rendszer várhatóan 2023 után lép működésbe.
 
 
Az EU bűnüldöző hatósága, az Europol a nemzeti rendőrségek közti információcserét segíti.
2016 májusában a Parlament megegyezett az Europol hatáskörének kibővítéséről, hogy
hatékonyabban léphessen fel a terrorizmus ellen és szakosított egységeket állítsanak fel,
például az Európai Terrorellenes Központot.
 
 
2020. december 9-én a Bizottság terrorizmusellenes programjával együtt javasolta az Europol
megbízatásának bővítését, lehetővé téve a gyanúsítottakról és bűnözőkről szóló „figyelmeztető
jelzések” kiadását, mint új riasztási kategóriát a Schengeni Információs Rendszerben. Ezzel
megerősítve szerepét a kutatásban és lehetővé téve nagy és összetett adatkészletek
feldolgozását. A jogalkotási javaslat lehetővé teszi az ügynökség számára az adatok közvetlen
cseréjét is.
 
 
Bővebben arról, hogy az Europol miként készül fel jobban a bűnözés és a terrorizmus
elleni küzdelemre.
 

A pénzcsapok elzárása
 
 
A terroristák megállításának egyik leghatékonyabb eszköze az, ha elvágják a pénzügyi
forrásaikat és így ellehetetlenítik a logisztikát.
 
 
Ennek érdekében 2018-ban az Európai Parlament frissítette a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozásának megelőzéséről szóló irányelvét. Ezáltal átláthatóbbá váltak a cégek tulajdoni
viszonyai. Új szabályokat állapított meg továbbá a digitális fizetőeszközökkel és a névtelenül
vásárolható előre fizetett (prepaid) bankkártyákkal kapcsolatban is.
 

Az Europol hatásköre
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=18b41d9e-6a9b-42b6-8481-a60100ffa05e
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190410IPR37589/improving-data-exchange-between-eu-information-systems
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/rendorsegi-egyuttmukodes/20160509STO26397/parlament-boviteni-kell-az-europol-hataskoret-a-terrorizmus-elleni-fellepesben
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0350(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29690645
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29690645
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20220602STO32046/europol-felkeszultebb-kuzdelem-a-bunozes-es-a-terrorizmus-ellen
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20220602STO32046/europol-felkeszultebb-kuzdelem-a-bunozes-es-a-terrorizmus-ellen
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=18b41d9e-6a9b-42b6-8481-a60100ffa05e
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180404STO00913/plenary-vote-stricter-eu-rules-on-money-laundering-and-terrorism-financing
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180404STO00913/plenary-vote-stricter-eu-rules-on-money-laundering-and-terrorism-financing


A pénzmosás az EU valamennyi tagállamában bűncselekménynek számít, az ehhez
kapcsolódó fogalmak meghatározása, és a kiszabható szankciók azonban eltérőek. Az EP
2018-as szabályai azonban összehangolják a pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények
(például a kiberbűnözés) és szankciók meghatározását, ezzel megszüntetve a határokon
átnyúló igazságügyi és rendőrségi együttműködés akadályait.
 
 
Az Európai Unióban a bűnözők által bonyolított üzletek forgalma körülbelül 110 milliárd euró
évente, a bűncselekményből származó becsült jövedelem 98,9%-át azonban nem kobozzák el,
és az továbbra is a bűnözők rendelkezésére áll. Ez ellen lép fel az EU a 2018 októberében
elfogadott szabályokkal, amelyek kimondják, hogy meg kell erősíteni a nemzeti hatóságok
szerepét, valamint szorosabb határidőket kell meghatározni arra, hogy a hatóságok
kommunikáljanak egymással és döntést hozzanak egy másik országból érkező kérés
végrehajtásáról.
 
 
2020. július 10-én a Parlament üdvözölte a Bizottság új cselekvési tervét a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása elleni hatékony küzdelemmel kapcsolatban. Az állásfoglalás sokkal
szigorúbb, „zéró toleranciát” ír elő azokkal az országokkal szemben, amelyek lemaradtak a
pénzmosás elleni szabályok nemzeti jogba való átültetéséről, és sürgeti, hogy a magas
kockázatú harmadik világbeli országokat azonnal feketelistára tegyék.
 

A lőfegyverek szabályainak felülvizsgálata
 
 
Az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy a legveszélyesebb fegyverek ne
kerülhessenek illetéktelen kezekbe. A lőfegyverekre vonatkozó irányelv frissítése még egy
lépést tett az élessé alakítható fegyverek betiltása felé. Ilyeneket használtak a terroristák
például a 2015-ös párizsi támadások során. Habár léteznek kivételek (múzeumok, vadászat,
stb.), a tagállami hatóságoknak garantálniuk kell, hogy ilyen fegyverek nem kerülnek illetéktelen
kezekbe.

Megakadályozni a terrorizmus finanszírozását
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/fight-against-terrorism-cutting-cash-flows-to-jihadists
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180906STO12171/new-rules-to-tackle-terrorism-and-criminal-financing
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180906STO12171/new-rules-to-tackle-terrorism-and-criminal-financing
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180927STO14535/criminal-proceeds-making-it-easier-to-freeze-and-confiscate-across-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180927STO14535/criminal-proceeds-making-it-easier-to-freeze-and-confiscate-across-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/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%282017%29607272_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170308IPR65677/parliament-approves-revised-eu-gun-law-to-close-security-loopholes


Az EU-ban történt terrortámadások túlnyomó többségében házi készítésű bombákat
használtak. A 2019 áprilisában elfogadott szabályok ezért azt szigorítják, hogy kik és hogyan
juthatnak hozzá a robbanószerek elkészítéséhez szükséges hozzávalókhoz.
 

A radikalizáció megelőzése A terroristák és a szélsőségesek gyakran használják az internetet
arra, hogy terjesszék a propagandát. A Parlament 2021. áprilisában új jogszabályokat hagyott
jóvá, melyek szerint az online terrorista tartalmakat egy órán belül el kell távolítani, vagy
elérhetetlenné kell tenni az olyan nagy platformokon, mint a Facebook vagy a YouTube, miután
azok az illetékes nemzeti hatóságtól kézhez kapták az eltávolítási végzést. Az új szabályok nem
vonatkoznak az újságírói és az edukációs célú tartalmakra.
 
 
Tudjon meg többet arról, hogyan küzd az EP Európa nagyobb kiberbiztonságáért.
 
 
A Parlament 2017 júliusában bizottságot hozott létre, amely 2017 szeptemberében meg is
kezdte a munkáját, hogy értékelje a terrorizmus elleni lépéseket. A jelentés felszólította a
tagállamokat, hogy fektessenek be a legfrissebb infokommunikációs technológiákba, amelyek
lehetővé teszik az adatbázisok megfelelő ellenőrzését, hangsúlyozzák a biometrikus adatok
használatát és az adatbázisok átjárhatóságának fontosságát. A radikalizáció legfőbb forrásai a
közösségi média, könyvek, az audiovizuális média, a börtönök és a gyűlöletkeltő személyek. A
jelentés ezért felszólította az érintett cégeket, hogy az online terrorista tartalmakat töröljék és
jelentsék azokat rendszeresen.
 
 
Az Európában történt terrorcselekmények nagy részét olyan európai polgárok követték el, akik
Európában születtek és anélkül radikalizálódtak, hogy elhagyták volna a kontinenst. A
Parlament szerint ezért sürgős a közös tagállami fellépés a radikalizálódás megelőzése céljából
és intézkedéseket kell bevezetni a börtönökben, vagy online terjedő radikalizáció ellen.
 
 

Fegyvertartás szigorítása
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2a1329cc-9aaf-45bd-acb8-a63f0152d656
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/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/hu/press-room/20210422IPR02621/online-terrorista-tartalmak-gyors-eltavolitasa-uj-szabalyokrol-dontott-a-haz
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210422IPR02621/online-terrorista-tartalmak-gyors-eltavolitasa-uj-szabalyokrol-dontott-a-haz
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210111IPR95316/civil-liberties-endorses-regulation-addressing-terrorist-content-online
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20190307STO30713/meps-work-to-boost-europe-s-cyber-security-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20181122STO19808/terrorism-meps-propose-new-measure-to-tackle-the-threat
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20151016STO98139/rachida-dati-a-radikalizaciorol-europai-valaszt-kell-adnunk-a-fenyegetesre
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20151120IPR03612/az-ep-unios-strategiat-var-a-fiatal-europaiak-radikalizalodasanak-megfekezesere


2020 decemberében az Európai Parlament jóváhagyta az EU 2020–2025-ös biztonsági uniór
vonatkozó stratégiáját és az új terrorizmusellenes programját, amelynek célja a radikalizáció
megelőzése úgy, hogy lehetőséget kínál a veszélyeztetett fiatalok számára és támogatja a
radikalizált foglyok rehabilitációját.
 
 
Mit jelent a radikalizáció és hogyan lehet megakadályozni? Tudjon meg többet!
 

Mit tehet az EU?
 
 
Az uniós szint biztosítja a legmagasabb fokú koordinációt és együttműködést a tagállamok
között, habár a bűnözés elleni harc és a biztonság fenntartása elsősorban a tagállamok saját
kompetenciája.
 
 
Az EP-képviselők a tagállamok minisztereivel egyeztetnek a terrorizmus elleni fellépést segítő
jogszabályokról. A Parlament egyik fő feladata, hogy ügyel az emberi jogok és a személyes
adatok védelméhez való jog betartatására, ami főként a bűncselekmények elleni fellépés
szigorú szabályai kapcán fontosak.
 
 
Európa biztonsága az uniós intézmények közös prioritása. Az EU terrorizmus elleni stratégiája 4
fő pillérre épül: megelőzés, védekezés, üldözés, reagálás. Az Európai Bizottság az új
intézkedéseket az EU 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó védelmi stratégiája keretében
hozza meg, amelynek célja, hogy erősítse az együttműködést a tagállamok között a
terrorizmus, a szervezett bűncselekmények és a kiberbűnözés elleni fellépésben.
 
 
Az EU továbbá azon is folyamatosan dolgozik, hogy fokozza a külső biztonságot a harmadik
országokkal való együttműködésen keresztül.
 

A radikalizáció megelőzése
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=18631214-6510-45d1-a595-a55500fde2cf
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX%3A52020DC0605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX%3A52020DC0605
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_2326
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/rendorsegi-egyuttmukodes/20210121STO96105/radikalizacio-az-eu-ban-mit-jelent-es-hogyan-lehet-megakadalyozni
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=18631214-6510-45d1-a595-a55500fde2cf
http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/fight-against-terrorism/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635561/EPRS_BRI(2019)635561_EN.pdf


Biztonsági intézkedések
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/security_B01-ESN-180326_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/security_B01-ESN-180326_ev

