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10.2.2017 A8-0228/113 

Predlog spremembe  113 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

 

Poročilo A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

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

Osnutek zakonodajne resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 1a. odobri skupno izjavo Parlamenta, 

Sveta in Komisije, ki je priložena tej 

resoluciji; 

Or. en 

Navedena izjava se glasi: 

Skupna izjava Sveta Evropske unije, Evropskega parlamenta in Evropske komisije ob 

Sprejetju direktive o boju proti terorizmu 

 

Nedavni teroristični napadi v Evropi so izpostavili potrebo po okrepitvi prizadevanj za zaščito 

varnosti in hkrati spodbujanju spoštovanja naših skupnih vrednot, vključno s pravno državo in 

spoštovanjem človekovih pravic. Za zagotavljanje celovitega odziva na spreminjajočo se 

naravo terorističnih groženj je okrepljen okvir inkriminacije za boj proti terorizmu treba 

dopolniti z učinkovitimi ukrepi za preprečevanje radikalizacije, ki vodi v terorizem, in 

učinkovito izmenjavo informacij o terorističnih kaznivih dejanjih. 

 

Institucije EU in države članice v tem duhu skupaj izražajo svojo zavezo – v okviru svojih 

pristojnosti –, da bodo še naprej razvijale in vlagale v učinkovite preventivne ukrepe v okviru 

celovitega medsektorskega pristopa, ki vključuje vse ustrezne politike, vključno zlasti na 

področju izobraževanja, socialnega vključevanja in integracije, ter vse deležnike, tudi 

organizacije civilne družbe, lokalne skupnosti ali industrijske partnerje. 

 

Komisija bo podprla prizadevanja držav članic, zlasti z zagotavljanjem finančne podpore 

projektom, namenjenim razvoju orodij za preprečevanje radikalizacije, in prek pobud in 

omrežij po celotni EU, kot je mreža za ozaveščanje o radikalizaciji. 

 

Svet EU, Evropski parlament in Evropska komisija poudarjajo potrebo po učinkoviti in 

pravočasni izmenjavi vseh pomembnih informacij za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 

ali pregon terorističnih kaznivih dejanj med pristojnimi organi v Uniji. V zvezi s tem je 
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ključnega pomena, da se v celoti izkoristijo vsi obstoječi instrumenti, kanali in agencije Unije 

za izmenjavo informacij ter  da se hitro izvaja vsa sprejeta zakonodaja Unije na tem področju. 

 

Vse tri institucije ponovno poudarjajo, da je treba oceniti delovanje splošnega okvira EU za 

izmenjavo informacij in s konkretnimi ukrepi odpraviti morebitne pomanjkljivosti, med 

drugim na podlagi časovnega načrta za boljšo izmenjavo in upravljanje informacij, vključno z 

interoperabilnostnimi rešitvami na področju PNZ. 

 

 


