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Punkt 1 a (uus) 

 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 1 a. kiidab heaks Euroopa Parlamendi, 

nõukogu ja komisjoni ühisavalduse, mis 

on lisatud käesolevale resolutsioonile; 

Or. en 

Avalduse tekst on järgmine: 

„Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni ühisavaldus  

terrorismivastast võitlust käsitleva direktiivi vastuvõtmisel 

 

Hiljutised terrorirünnakud Euroopas on toonud esile vajaduse suurendada jõupingutusi, 

et tagada julgeolek ning edendada samas meie ühiste väärtuste, sealhulgas õigusriigi 

põhimõtte ja inimõiguste austamist. Terviklikuks reageerimiseks süvenevale terrorismiohule 

on laiendatud kriminaliseerimise raamistikku terrorismivastaseks võitluseks vaja täiendada 

terrorismini viiva radikaliseerumise tõhusa ennetamise meetmetega ja terroriaktidega seotud 

tõhusa teabevahetusega. 

 

Seda silmas pidades väljendavad ELi institutsioonid ja liikmesriigid ühiselt oma pühendumust 

– oma vastavas pädevusvaldkonnas – tõhusate ennetusmeetmete jätkuvale arendamisele ja 

neisse investeerimisele, osana terviklikust valdkonnaülesest lähenemisest, mis hõlmab kõiki 

asjaomaseid poliitikavaldkondi, sealhulgas eelkõige haridust, sotsiaalset kaasatust ja 

integratsiooni, ning kõiki sidusrühmi, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioone, 

kohalikke kogukondi ja tööstuspartnereid. 

 

Komisjon toetab liikmesriikide jõupingutusi, eelkõige andes rahalist toetust projektidele, 

mille eesmärk on töötada välja vahendid, mille abil võidelda radikaliseerumise vastu, ning 

ELi tasandi algatuste ja võrgustike kaudu, nagu radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustik. 

 

Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon rõhutavad 

vajadust kogu asjakohase teabe tõhusa ja õigeaegse vahetamise järele liidu pädevate asutuste 

vahel, et terrorikuritegusid tõkestada, 
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avastada, uurida või nende eest vastutusele võtta. Sellega seoses tuleks täiel määral kasutada 

kõiki olemasolevaid liidu vahendeid, kanaleid ja asutusi, et teavet vahetada ning kiiresti 

rakendada kõiki selles keskse tähtsusega valdkonnas vastu võetud liidu õigusakte. 

 

Kolm institutsiooni kinnitavad veel kord vajadust hinnata ELi teabevahetuse raamistiku 

toimimist ja võtta konkreetseid meetmeid võimalike puuduste kõrvaldamiseks, võttes 

sealjuures arvesse tegevuskava teabevahetuse ja teabehalduse, sealhulgas koostalitlusvõime 

lahenduste edendamiseks justiits- ja siseküsimuste valdkonnas.“ 

 

 


