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Astăzi, UE se confruntă cu amenințarea terorismului. Toată lumea este de acord că securitatea 

ar trebui să fie o prioritate. Organizații precum Europol combat terorismul, în timp ce altele, 

cum ar fi Fenvac au grijă de familiile victimelor. Îmbunătățirea sistemelor de frontieră, creșterea 

comunicațiilor între statele membre și incriminarea actelor asociate terorismului sunt câteva 

exemple ale etapelor pe care UE le urmărește în acest an. 

Transcriere: 

În noaptea de 13 noiembrie 2015 Bataclan din Paris, a fost scena unuia dintre cele mai 

sângeroase atacuri teroriste văzute în Europa. Un total de 130 de persoane au murit în acea 

seară. Asociația franceză Fenvac ajută victimele terorismului să facă față chinurilor lor. A ajutat 

şi în urma atacului din Bataclan. Aceste evenimente au în mod inevitabil, o dimensiune 

europeană, dacă nu internațională. Dincolo de frontiere, chiar și în interiorul Uniunii europene 

există adesea obstacole privind accesul la victime, pentru a le informa cu privire la drepturile 

lor. Aceasta este o problemă majoră: capacitatea Europei de a-și proteja cetățenii. Pentru UE, 

protejarea cetățenilor de atacurile teroriste este o prioritate vitală.Din 1999, Agenţia de 

aplicare a legii UE Europol a jucat un rol-cheie în coordonarea activității serviciilor naționale de 

poliție. Și anul trecut au creat un Centru specific de combatere a terorismului care are ca scop 

îmbunătățirea cooperării dintre forțele naționale de poliție. Prin directiva anti-terorism UE 

urmărește, de asemenea, să incrimineze acte cum ar fi: acceptarea formării, deplasarea sau 

încercarea de a călători în scopuri teroriste. Furnizarea și colectarea de fonduri și facilitarea 

unor astfel de călătorii sau de formare de asemenea, vor fi considerate crime, precum şi 

căutarea pe Internet de informații privind fabricarea bombelor. Cu Acordul Schengen, Statele 

membre ale UE au creat nu numai o zonă de liberă circulație, dar, și un mecanism care permite 

guvernelor UE să facă schimb de informații-cheie privind persoanele suspicioase care 

traversează granițele UE interne şi externe. Îngrijorarea cu privire la atacurile teroriste rămâne 

ridicată, şi de aceea Parlamentul European este angajat într-o serie de inițiative de îmbunătățire 

a securității cetățenilor UE. Printre acestea se numără crearea unui sistem de "Frontiere 

inteligente" care va simplifica procedurile pentru persoanele care călătoresc spre și dinspre 

UE, introducerea unui sistem european automatizat, privind informaţiile de călătorie, și 

extinderea Sistemului informațional european de date privind criminalitatea referitor la 

schimbul de informații privind cetăţenii ţărilor din lumea a treia. 
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