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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 (1a) Egyetért a Parlament, a Tanács és 

a Bizottság a jelen állásfoglaláshoz csatolt 

együttes nyilatkozatával 

Or. en 

Tájékoztatásul: a nyilatkozat szövege a következő: 

‘Az Európai Unió Tanácsa, az Európai Parlament és az Európai Bizottság által a 

terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelv elfogadásakor tett együttes nyilatkozat 

 

Az Európában elkövetett közelmúltbeli terrorista támadások rávilágítottak arra, hogy közös 

értékeink – köztük a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartásának előmozdítása 

mellett fokozni kell a biztonság megőrzését célzó erőfeszítéseket. Ahhoz, hogy a növekvő 

terrorista veszélyre átfogó választ lehessen adni, a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló, 

megerősített büntetőjogi keretet olyan hatékony intézkedéseknek kell kiegészíteniük, amelyek 

a terrorizmushoz vezető radikalizálódás megelőzését, valamint a terrorista 

bűncselekményekkel kapcsolatos hatékony információcserét célozzák. 

 

Az uniós intézmények és a tagállamok ebben a szellemben vállalnak együttesen 

kötelezettséget, hogy saját hatásköreik keretei között további hatékony megelőzési 

intézkedéseket dolgoznak ki, illetve törekednek azok meghozatalára egy olyan átfogó, 

ágazatközi megközelítés részeként, amely kiterjed valamennyi releváns szakpolitikára, köztük 

mindenekelőtt az oktatás, valamint a társadalmi befogadás és integráció területére, illetve 

valamennyi érdekelt félre, így a civil társadalmi szervezetekre, a helyi közösségekre és az 

ipari partnerekre. 

 

A Bizottság támogatni fogja a tagállami erőfeszítéseket, mindenekelőtt az olyan projekteknek 

nyújtott pénzügyi támogatás révén, amelyek célja a radikalizálódás problémájának 

kezeléséhez szükséges eszközök kialakítása, valamint az olyan uniós kezdeményezések és 

hálózatok révén, mint például a radikalizálódással foglalkozó uniós információs hálózat. 
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Az Európai Unió Tanácsa, az Európai Parlament és az Európai Bizottság hangsúlyozza, hogy 

a terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése és büntetőeljárás alá vonása 

céljából a releváns információk hatékony és gyors cseréjére van szükség az Unióban a 

tagállamok illetékes hatóságai között. E tekintetben kulcsfontosságú az összes létező uniós 

eszköz, csatorna és ügynökség teljes körű igénybe vétele az információcseréhez, illetve az 

összes e területen elfogadott uniós jogszabály mihamarabbi végrehajtása. 

 

A három intézmény megerősíti, hogy fel kell mérni az információcserére vonatkozó általános 

uniós keret működését, és az esetleges hiányosságokat kézzelfogható intézkedésekkel 

orvosolni kell, szem előtt tartva többek között a bel- és igazságügyi területen alkalmazott 

információcsere és információkezelés javítására – beleértve az interoperabilitást biztosító 

megoldásokat is – vonatkozó ütemtervet.’ 

 

 


