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Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Combaterea terorismului 

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

Proiect de rezoluție legislativă 

Punctul 1 a (nou) 

 

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 1a. aprobă declarația comună a 

Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei 

anexată la prezenta rezoluție; 

Or. en 

Pentru informare, textul declarației este următorul: 

„Declarația comună a Consiliului Uniunii Europene, a Parlamentului European și a 

Comisiei Europene în momentul adoptării Directivei privind combaterea terorismului 

 

Recentele atacuri teroriste din Europa au evidențiat necesitatea consolidării eforturilor de 

garantare a securității, promovând totodată respectarea valorilor noastre comune, inclusiv 

statul de drept și respectarea drepturilor omului. Pentru a oferi un răspuns cuprinzător la 

amenințarea teroristă în evoluție, un cadru consolidat de incriminare pentru combaterea 

terorismului trebuie să fie completat de măsuri eficace pentru prevenirea radicalizării care 

duce la terorism și de un schimb eficient de informații cu privire la infracțiunile de terorism. 

 

În acest spirit, instituțiile UE și statele membre își exprimă în mod colectiv angajamentul - în 

domeniul lor de competență respectiv - de a continua să se dezvolte și să investească în 

măsuri preventive eficace, ca parte a unei abordări transsectoriale cuprinzătoare care implică 

toate politicile relevante, inclusiv, în special, în domeniul educației, incluziunii sociale și 
integrării, și toate părțile interesate, inclusiv organizațiile societății civile, comunitățile locale 

sau partenerii industriali. 

 

Comisia va sprijini eforturile statelor membre, în special prin furnizarea de sprijin financiar 

pentru proiectele vizând dezvoltarea unor instrumente de combatere a radicalizării, precum și 
prin inițiative și rețele la nivelul UE, cum ar fi rețeaua pentru sensibilizarea publicului cu 

privire la radicalizare. 

 

Consiliul UE, Parlamentul European și Comisia Europeană subliniază necesitatea unui 
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schimb eficace și în timp util al tuturor informațiilor pertinente pentru prevenirea, depistarea, 

investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism între autoritățile competente în 

cadrul Uniunii. În acest sens, utilizarea deplină a tuturor instrumentelor, canalelor și agențiilor 

existente ale Uniunii pentru schimbul de informații, precum și o punere în aplicare rapidă a 

tuturor actelor legislative ale Uniunii adoptate în acest domeniu sunt esențiale. 

 

Cele trei instituții reafirmă necesitatea de a analiza funcționarea cadrului general al UE pentru 

schimbul de informații și de a aborda prin măsuri concrete posibilele deficiențe, inclusiv 

având în vedere Foaia de parcurs pentru a consolida schimbul de informații și gestionarea 

informațiilor, inclusiv soluțiile de interoperabilitate în domeniul JAI”. 

 

 


