
 

AM\1117186LT.docx  PE598.451v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

10.2.2017 A8-0228/113 

Pakeitimas 113 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Kova su terorizmu 

COM(2015) 0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD) 

Teisėkūros rezoliucijos projektas 

1 a dalis (nauja) 

 

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 1a. patvirtina bendrą Parlamento, 

Tarybos ir Komisijos pareiškimą, pridėtą 

prie šios rezoliucijos; 

Or. en 

Informacijai pridedame pareiškimą: 

„Bendras Europos Sąjungos Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos 

pareiškimas priimant Direktyvą dėl kovos su terorizmu 

 

Pastarojo meto teroristiniai išpuoliai Europoje išryškino būtinybę stiprinti pastangas siekiant 

užtikrinti saugumą, kartu skatinant pagarbą mūsų bendroms vertybėms, įskaitant teisinės 

valstybės principą ir žmogaus teises. Siekiant visapusiškai reaguoti į augančią terorizmo 

grėsmę, sustiprintą kovai su terorizmu skirtą kriminalizavimo sistemą reikia papildyti 

veiksmingomis radikalizacijos, vedančios prie terorizmo, prevencijos priemonėmis, taip pat 

veiksmingu keitimusi informacija apie teroristinius nusikaltimus. 

 

Vadovaudamosi šiais principais ES institucijos ir valstybės narės bendrai pareiškia pasiryžimą 

savo atitinkamose kompetencijos srityse toliau plėtoti veiksmingas prevencijos priemones ir į 

jas investuoti, laikydamosi visapusiško tarpsektorinio požiūrio, apimančio visas aktualias 

politikos sritis, visų pirma švietimo, socialinės įtraukties ir integracijos srityse, ir visus 

suinteresuotuosius subjektus, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, vietos 

bendruomenes ar pramonės partnerius. 

 

Komisija rems valstybių narių pastangas visų pirma teikdama finansinę paramą projektams, 

kuriais siekiama plėtoti kovos su radikalizacija priemones, taip pat remdama ES masto 

iniciatyvas ir tinklus, pavyzdžiui, Informacijos apie radikalizaciją tinklą. 

 

ES Taryba, Europos Parlamentas ir Europos Komisija pabrėžia, kad Sąjungoje būtinas 

kompetentingų institucijų veiksmingas ir laiku atliekamas keitimasis visa aktualia informacija 

teroristinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo dėl jų 



 

AM\1117186LT.docx  PE598.451v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

tikslais. Todėl labai svarbu keičiantis informacija visapusiškai naudotis visomis esamomis 

Sąjungos priemonėmis, kanalais ir agentūromis, taip pat sparčiai įgyvendinti visus šioje 

srityje priimtus Sąjungos teisės aktus. 

 

Visos trys institucijos patvirtina, kad reikia įvertinti bendros ES keitimosi informacija 

sistemos veikimą ir imantis realių veiksmų pašalinti galimus trūkumus, be kita ko, 

atsižvelgiant į Veiksmų gaires, skirtas keitimuisi informacija ir informacijos valdymui, 

įskaitant sąveikumo sprendimus, stiprinti TVR srityje.“ 

 

 


