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Förslag till lagstiftningsresolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet godkänner 

Europaparlamentets, rådets och 

kommissionens gemensamma uttalande 

som bifogas denna resolution. 

Or. en 

Uttalandet bifogas för kännedom: 

Gemensamt uttalande från Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och 

Europeiska kommissionen vid antagandet av direktivet om bekämpande av terrorism 

 

Den senaste tidens terrorattentat i Europa har lyft fram behovet av ökade insatser för att 

trygga säkerheten, samtidigt som man främjar respekten för våra gemensamma värden, 

däribland rättsstaten och respekten för de mänskliga rättigheterna. För att det växande 

terrorhotet ska kunna bemötas med ett helhetsgrepp måste en förstärkt straffrättslig ram för 

bekämpning av terrorism kompletteras med effektiva åtgärder som förhindrar radikalisering 

som leder till terrorism, liksom ett effektivt utbyte av information om terrorbrott.  

 

Det är i denna anda som EU:s institutioner och medlemsstater tillsammans uttrycker sitt 

åtagande att – inom sina respektive behörighetsområden – fortsätta att ta fram och investera i 

effektiva förebyggande åtgärder som en del av en mångsidig och sektorsövergripande strategi 

som omfattar alla relevanta politikområden, särskilt området för utbildning, social inkludering 

och integration, och alla berörda parter, inbegripet organisationer i det civila samhället, 

lokalsamhällen och näringslivet. 

 

Kommissionen kommer att stödja medlemsstaternas insatser särskilt genom att erbjuda 

ekonomiskt stöd till projekt för utveckling av verktyg mot radikalisering och genom EU-

omfattade initiativ och nätverk, såsom nätverket för kunskapsspridning om radikalisering.  

 

Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen betonar att all 

relevant information om förebyggande, förhindrande, upptäckt, utredning och lagföring av 
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terrorbrott effektivt och snabbt måste utbytas mellan behöriga myndigheter i unionen. Det är 

här synnerligen viktigt att unionens befintliga instrument, kanaler och byråer för 

informationsutbyte utnyttjas fullt ut, och att all antagen unionslagstiftning genomförs 

skyndsamt.  

 

De tre institutionerna bekräftar att det finns ett behov av en bedömning av hur de allmänna 

ramarna för EU:s informationsutbyte fungerar och att med konkreta åtgärder ta itu med 

eventuella brister, bland annat mot bakgrund av färdplanen för förbättring av 

informationsutbytet och informationshanteringen, inbegripet interoperabilitetslösningar på 

området för rättsliga och inrikes frågor. 

 

 


