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Проект на законодателна резолюция

Изменение
1a.
Одобрява съвместното
изявление на Парламента, Съвета и
Комисията, приложено към
настоящата резолюция;
Or. en

За сведение, информацията гласи следното:
„Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията при приемането
на Директивата относно борбата с тероризма
Неотдавнашните терористични атаки в Европа изведоха на преден план
необходимостта от засилване на усилията за защита
На сигурността, като същевременно се насърчава зачитането на нашите общи ценности,
в това число принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека. За да
се даде всеобхватен отговор на променящата се терористична заплаха, укрепената
рамка за криминализиране за борба с тероризма трябва да бъде допълнена от ефикасни
мерки за предотвратяване на радикализацията, водеща до тероризъм, и от ефективен
обмен на информация за терористичните престъпления.
Именно в този дух институциите на ЕС и държавите членки изразяват колективно своя
ангажимент – всяка в съответната си област на компетентност – да продължат да
разработват ефективни превантивни мерки и да инвестират в като част от цялостен
междусекторен подход, който включва всички съответни политики, по-специално в
областта на образованието, социалното приобщаване и интеграцията, както и всички
заинтересовани страни, в това число организациите на гражданското общество,
местните общности и партньорите от промишлеността.
Комисията ще подкрепи усилията на държавите членки, по-конкретно чрез
предоставяне на финансова подкрепа за проекти, насочени към разработване на
инструменти за противодействие на радикализацията, и чрез общоевропейски
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инициативи и мрежи, като например Мрежата за осведоменост по въпросите на
радикализацията.
Съветът на ЕС, Европейският парламент и Европейската комисия подчертават
необходимостта от ефективен и своевременен обмен на цялата необходима
информация, за да могат компетентните органи в рамките на Съюза да предотвратяват,
разкриват, разследват и предприемат наказателно преследване срещу терористични
престъпления. Определящо в това отношение е пълноценното използване на всички
съществуващи инструменти, канали и агенции на Съюза за обмен на информация,
както и бързото прилагане на цялото прието законодателство на Съюза в тази област.
Трите институции потвърждават отново необходимостта от оценка на действието на
общата рамка на ЕС за обмен на информация, както и от предприемането на конкретни
действия за отстраняване на евентуални недостатъци, включително в контекста на
Пътната карта за укрепване на обмена и управлението на информация, включително
решенията за оперативна съвместимост в областта на правосъдието и вътрешните
работи.“
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