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L-Awdituri tal-UE jeżaminaw il-miżuri kontra r-
radikalizzazzjoni 
Aktar tard din is-sena, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri se tawditja l-miżuri tal-UE kontra r-
radikalizzazzjoni.  L-awditu jiffoka fuq l-appoġġ li ngħata mill-Kummissjoni lill-Istati Membri 
biex jindirizzaw ir-radikalizzazzjoni mill-2013 'il quddiem, meta ġellieda terroristi barranin saru 
l-ogħla prijorità tal-UE kontra t-terroriżmu. Hija se teżamina l-miżuri li qed jittieħdu għall-
prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u l-miżuri li huma mmirati lejn dawk li ġew radikalizzati (bħall-
miżuri ta' deradikalizzazzjoni u ta' diżimpenn).  

L-awditu se jeżamina jekk il-Kummissjoni tikkontribwix b'mod effettiv biex tgħin lill-Istati Membri 
jindirizzaw ir-radikalizzazzjoni li tista' twassal għat-terroriżmu. L-Istati Membri għandhom 
responsabbiltà diretta fil-ġlieda kontra t-terroriżmu; ir-rwol tal-UE huwa li tagħtihom appoġġ. Hija 
għandha l-għan li żżid il-valur billi ttejjeb l-iskambju tal-informazzjoni, tiffaċilita l-kooperazzjoni u 
tipprovdi l-finanzjament. 

"Aħna se nkunu qed neżaminaw jekk il-Kummissjoni timmirax b'mod preċiż u effettiv il-fondi tal-
UE għal fejn dawn ikunu jistgħu jġibu valur miżjud tal-UE," qal is-Sur Alex Brenninkmeijer, il-
Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu.  

L-awdituri se jżuru l-istituzzjonijiet tal-UE fi Brussell (il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill), l-Europol 
fl-Aja u żewġ Stati Membri - il-Belġju u Franza. Minbarra dan, se jiġu kkonsultati l-punti fokali 
kontra t-terroriżmu li jinsabu fl-Istati Membri kollha. 

 

Noti lill-Edituri 

L-ogħla prijorità tal-UE kontra t-terroriżmu hija l-problema ta' ġellieda terroristi barranin li jħallu 
djarhom fl-UE u jmorru f'pajjiżi oħra (eż. f'żoni ta' kunflitt tas-Sirja u tal-Iraq) biex jieħdu sehem fi 
ġlied jew f'taħriġ terroristiku. Meta jirritornaw fl-UE, ikun hemm il-possibbiltà li dawn il-ġellieda 
jikkommettu atti terroristiċi.  

Madwar 5 000 Ewropew marru s-Sirja u l-Iraq għal skopijiet terroristiċi, u huwa stmat li madwar 
terz minnhom reġgħu ġew lura. Ġellieda terroristi barranin li rritornaw mis-Sirja jew mill-Iraq 
kienu involuti fl-attakki terroristiċi tat-13 ta' Novembru 2015 f'Pariġi, li kkaġunaw il-mewt ta' 
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130 persuna, u fl-attakki tat-22 ta' Marzu 2016 fi Brussell, li kkaġunaw il-mewt ta' 32 persuna. L-
attakki ġibdu l-attenzjoni għan-natura transkonfinali tar-riskju għas-sigurtà li l-Ewropa qed 
tiffaċċja minħabba t-terroriżmu Iżlamist. 

 


