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Pozměňovací návrh  113 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

 

Zpráva A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorismu 

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

Návrh legislativního usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. schvaluje společné prohlášení 

Parlamentu, Rady a Komise připojené k 

tomuto usnesení; 

Or. en 

Pro informaci, toto prohlášení zní takto: 

„Společné prohlášení Rady Evropské unie, Evropského parlamentu a Evropské Komise 

u příležitosti přijímání směrnice o boji proti terorismu 
 

Po nedávných teroristických útocích v Evropě vyšlo jednoznačně najevo, že je nutné zvýšit 

úsilí o zachování bezpečnosti a současně prosazovat respektování našich společných hodnot, 

včetně právního státu a dodržování lidských práv. S cílem zajistit komplexní reakci na vývoj 

teroristické hrozby je třeba posílený rámec kriminalizace pro boj proti terorismu doplnit 

účinnými opatřeními zaměřenými na předcházení radikalizaci, která vede k terorismu, 

a účinnou výměnou informací o teroristických trestných činech.  

 

Právě v tomto duchu orgány EU a členské státy společně vyjadřují své odhodlání nadále – 

v rámci svých příslušných pravomocí – rozvíjet účinná preventivní opatření a investovat do 

takových opatření v rámci komplexního meziodvětvového přístupu, do něhož jsou začleněny 

všechny příslušné politiky, mimo jiné zejména v oblasti vzdělávání, sociálního začleňování 

a integrace, a zapojeni všichni příslušní aktéři, včetně organizací občanské společnosti, 

místních komunit nebo partnerů z oblasti průmyslu.  

 

Komise podpoří úsilí členských států zejména tím, že nabídne finanční podporu projektům, 

jejichž cílem je vytvářet nástroje zaměřené na boj proti radikalizaci, a dále prostřednictvím 

celounijních iniciativ a struktur, jako je síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci.  

 

Rada EU, Evropský parlament a Evropská komise zdůrazňují, že je nezbytné zajistit, aby 

mezi příslušnými orgány v Unii probíhala účinná a včasná výměna všech informací, které 

jsou relevantní z hlediska prevence, odhalování, vyšetřování nebo stíhání teroristických 
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trestných činů. V tomto ohledu má zcela zásadní význam plné využívání všech stávajících 

nástrojů, struktur a agentur Unie k výměně informací, jakož i urychlené provádění veškerých 

právních předpisů Unie, které jsou v této oblasti přijímány.  

 

Všechny tři orgány opětovně potvrzují, že je třeba vyhodnotit fungování obecného rámce EU 

pro výměnu informací a pomocí konkrétních opatření řešit případné nedostatky, přičemž je 

třeba mimo jiné zohlednit plán na posílení výměny informací a správy informací včetně řešení 

interoperability v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.“ 

 


