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10.2.2017 A8-0228/113 

Pozmeňujúci návrh  113 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

 

Správa A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

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

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. Schvaľuje spoločné vyhlásenie 

Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, 

ktoré je uvedené v prílohe k tomuto 

uzneseniu; 

Or. en 

Pre informáciu, vyhlásenie znie takto: 

„Spoločné vyhlásenie Rady Európskej únie, Európskeho parlamentu a Európskej 

komisie pri príležitosti prijatia smernice o boji proti terorizmu 

 

Nedávne teroristické útoky v Európe zdôraznili potrebu posilniť úsilie o zaistenie bezpečnosti 

pri súčasnej podpore dodržiavania našich spoločných hodnôt vrátane právneho štátu 

a dodržiavania ľudských práv. V záujme komplexnej reakcie na vyvíjajúcu sa teroristickú 

hrozbu sa posilnený kriminalizačný rámec pre boj proti terorizmu musí doplniť o účinné 

opatrenia na predchádzanie radikalizácii, ktorá vedie k terorizmu, a účinnú výmenu informácií 

o teroristických trestných činoch. 

 

Inštitúcie EÚ a členské štáty v tomto kontexte a v rámci ich príslušných oblastí právomoci 

spoločne vyjadrujú záväzok pokračovať v tvorbe účinných preventívnych opatrení a 

investovať do tejto tvorby, a to ako súčasť komplexného medziodvetvového prístupu 

zahŕňajúceho všetky relevantné politiky vrátane a predovšetkým v oblasti vzdelávania, 

sociálneho začlenenia a integrácie, a všetky zainteresované strany vrátane organizácií 

občianskej spoločnosti, miestnych spoločenstiev alebo partnerov z oblasti priemyslu. 

 

Komisia bude podporovať úsilie členských štátov predovšetkým formou finančnej podpory 

projektov zameraných na rozvoj nástrojov na potláčanie radikalizácie, ako aj prostredníctvom 

celoúnijných iniciatív a sietí, akou je napr. sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii.  

 

Rada EÚ, Európsky parlament a Európska komisia zdôrazňujú, že je potrebná efektívna 

a včasná výmena všetkých relevantných informácií medzi príslušnými orgánmi v Únii na 
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účely predchádzania teroristickým trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo 

trestného stíhania. V tejto súvislosti je kľúčové v plnej miere využívať všetky existujúce 

nástroje, kanály a agentúry Únie na výmenu informácií, ako aj urýchlené vykonanie všetkých 

prijatých právnych predpisov Únie.  

 

Všetky tri inštitúcie opätovne potvrdzujú, že je potrebné posúdiť fungovanie všeobecného 

rámca EÚ na výmenu informácií a konkrétnymi opatreniami odstrániť prípadné nedostatky, a 

to aj s ohľadom na plán zlepšenia výmeny informácií a riadenia informácií vrátane 

interoperabilných riešení v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.“ 

 


