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A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

– határozottan egyetért azzal, hogy a terrorizmus jelentette globális fenyegetés a demokráciát, az emberi
jogokat, valamint a gazdasági és társadalmi fejlődést érintő súlyos fenyegetés az egész nemzetközi
közösségre nézve;

– hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális önkormányzatok központi szerepet fognak betölteni az EU
terrorizmusellenes stratégiájának végrehajtásában. Ezek a helyhatóságok konkrétan a megelőzési
pillérnek, valamint a jövőben várható terrorizmus- és radikalizmusellenes kezdeményezéseknek a tagál-
lamokban történő megvalósítását irányítják majd;

– elismeri az EU terrorizmusellenes stratégiájával párhuzamosan megvalósítandó radikalizációellenes
EU-stratégia fontosságát, ám hangsúlyozza, hogy ezekben a stratégiákban a helyi szintű végrehajtásnak
is teret kell adni: ki kell használni a helyi tapasztalatokat és rálátást, egyértelmű kereteket kell kialakítani
a helyi hírszerzés számára, valamint támogatást és erőforrásokat kell biztosítani a helyhatóságok
számára, hogy szükség esetén erőszakos radikalizáció elleni projekteket valósíthassanak meg; hangsú-
lyozza, hogy az EU-val és a tagállami kormányokkal együttműködésben kell kialakítani azt a szerepkört,
amelyet a regionális és helyi közigazgatás tölt majd be a terrorizmus és az erőszakos radikalizálódás
megelőzésében;

– azt ajánlja, hogy a tagállamok folytassanak helyi szintű nyilvános konzultációt, hogy több oldalról is
rálátást nyerjenek a terrorizmussal kapcsolatos helyi tapasztalatokra és elképzelésekre, valamint a szél-
sőségekhez vezető okokra. A tagállamoknak gondoskodniuk kellene arról, hogy azok is részt vegyenek
a konzultációban és elkötelezik magukat, akik általában nemigen működnek közre a helyi demokrá-
ciában;

– örömmel fogadja a válságkezelési tervek második szakértői értékelését, amelyet jelenleg végez az
Európai Bizottság; azonban felkéri az Európai Bizottságot, hogy gondoskodjon róla, hogy a helyi és
regionális önkormányzatok is teljes és aktív szerepet kapjanak az értékelésben;

– arra szólítja fel az Uniót, hogy gondoskodjon arról, hogy minden terroristaellenes politikában közvet-
lenül vegye figyelembe az egyenlőséget és az emberi jogokat, és ügyeljen arra, hogy a fellépések bizo-
nyos közösségekben ne keltsenek olyan negatív hatást, amely elidegenedéshez vezethet, és szélsőségekre
adhat okot.
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A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

A „Megelőzés” pillérének megerősítése

1. határozottan egyetért azzal, hogy a terrorizmus jelentette
globális fenyegetés a demokráciát, az emberi jogokat, valamint a
gazdasági és társadalmi fejlődést érintő súlyos fenyegetés az
egész nemzetközi közösségre nézve;

2. elismeri, hogy az Al-Káida példáját követő terrorizmus és
a közösségeinkben erőszakos szélsőségekbe torkolló radika-
lizmus elkerülhetetlenül a figyelem középpontjába fog kerülni.
Egyúttal azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy a közelmúlt-
beli terroristacselekedetek zömét olyanok követték el, akik vagy
abban az országban születtek és nőttek fel, ahol a cselekedet
történt, vagy az EU-ban máshol, és a terrorcselekmény gyakran
a cselekedet helyszínéül szolgáló országban uralkodó belső hely-
zetre adott válasz, és nem feltétlenül a vallás a fő indítéka. Mind-
emellett az RB elismeri, hogy ma az EU jelentős biztonsági
problémája az Al-Káida példáját követő terrorizmustól való
fenyegetettség;

3. úgy véli, hogy az EU terrorizmus ellen folytatott küzdel-
mének két oldalra kell koncentrálnia: egyrészt a terrorista tevé-
kenységek közvetlen leküzdésére, másrészt pedig a megelőzésre.
Az erőszakos terrorcselekményekhez vezető okok láncolatát
minél korábbi ponton meg kell szakítani. E téren igen hasznos
lehet azoknak az okoknak és ösztönző erőknek az alapos vizs-
gálata, amelyek az embereket terroristatevékenységek támogatá-
sára és finanszírozására, illetve az azokban való részvételre
késztetik;

4. elismeri, hogy a terrorizmus vonatkozásában nem lehet
figyelmen kívül hagyni a vallási szempontokat. Egyértelműbben
kell terjeszteni azt az üzenetet, hogy a terroristatevékenységre
semmi sem lehet megfelelő indok;

5. azt az álláspontot képviseli tehát, hogy az EU-nak kezde-
ményezőként kell fellépnie, olyan lépéseket támogatva, amelyek
a terrorizmus vallások és kultúrák közötti párbeszéd révén
történő visszaszorítását tűzik ki célul;

6. a terrorizmus megelőzése tekintetében igen fontosnak
tartja az EU harmadik országokkal való együttműködését. E
külső együttműködés megerősített stratégiáit támogatni kell
mind az információcsere, mind pedig a gyakorlati rendőri
együttműködés és a vámügyi együttműködés terén;

7. hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális önkormányzatok
központi szerepet fognak betölteni az EU terrorizmusellenes
stratégiájának végrehajtásában. Ezek a helyhatóságok konkrétan

– a nemzeti és regionális szintű, a személyek és a tulajdon védel-
mének hatáskörével felruházott bűnüldözési partnerekkel
karöltve – a megelőzési pillérnek, valamint a jövőben várható
terrorizmus- és radikalizmusellenes kezdeményezéseknek a
tagállamokban történő megvalósítását irányítják majd;

8. felhívja a figyelmet, hogy a 2002-es keretjogszabály óta a
tagállamokban jelentős előrehaladás történt a másik három
pillér: a védekezés, az üldözés és a reagálás végrehajtása terén.
Ezenkívül örömmel fogadja a jelenlegi kezdeményezésen belül a
terrorizmus elleni küzdelem fokozására, valamint a terrorizmus-
ellenes stratégia egyes szempontjai jogalapjának kialakítására
irányuló javaslatokat: a terroristák kiképzésének, toborzásának
és a terrorcselekmény elkövetésére való nyilvános felbujtásnak a
bűncselekménnyé nyilvánítását, a robbanóanyagok terroristák
általi alkalmazásának megakadályozását, a légiutas-nyilvántartási
adatállomány bűnügyi nyomozásokban való felhasználását, a
terrorizmus finanszírozásának megelőzését és büntetendővé
nyilvánítását, továbbá annak felismerését, hogy Unió-szerte a
polgárok terroristatámadásoktól való megvédése érdekében a
rendőrség munkájának támogatásához technológiai kutatásra és
fejlesztésre van szükség;

9. mindazonáltal kijelenti, hogy a terrorizmus elleni
küzdelem fokozása terén az EU-nak a megelőzési pillér fejleszté-
sébe történő beruházásokat is fokoznia kellene a tagállamokkal,
a bűnüldözési ügynökségekkel, valamint a regionális és helyi
önkormányzatokkal, illetve a nekik felelős bűnüldözési szer-
vekkel partneri együttműködésben. A terrorizmus és az
erőszakos szélsőségek pusztán jogi eszközökkel és bűnüldö-
zéssel nem akadályozhatók meg. Ezenkívül a büntető intézke-
dések sem lesznek önmagukban hatékonyak, ezért inkább arra
kell összpontosítani az erőfeszítéseket, hogy a radikalizálódás és
a terrorizmusba történő bevonás által különösen veszélyeztetett
személyeknek pozitív kilátásokat nyújtsunk, és helyet adjunk a
társadalomban;

10. úgy véli, hogy a terrorizmussal való szembené-
zéshez alapvetően arra van szükség, hogy megelőzzük azt,
megszüntetve azokat a hozzá szorosan kapcsolódó tényezőket,
amelyek elősegítik a radikalizálódást és terrorcselekményekhez
vezethetnek;

11. elismeri, hogy a terrorizmus gyakran globális jellegű és
indíttatású. Kijelenti azonban, hogy a terrorizmus hatását a
polgárok és közösségek közvetlenül, saját bőrükön érzik. Az
erőszakos, szélsőséges cselekedetek kitervelői és támogatói
európai polgárokként közösségeinkben élnek és szabadon tevé-
kenykednek, igénybe veszik a helyi szolgáltatásokat, és
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rendszeres kapcsolatban állnak a helyi demokráciával és embe-
rekkel. Ezért az EU-szerte történt események tapasztalatából
kiindulva a tagállamok felismerik, hogy ahhoz, hogy megértsük
és leküzdjük azokat az okokat és folyamatokat, amelyek az
európai polgárokat arra késztetik, hogy az erőszakos szélső-
ségek, illetve az Al-Káida mozgalom útjára lépjenek, alapos
elemzésre van szükség;

12. úgy véli, hogy a radikalizálódás elleni küzdelem jól
célzott helyi szintű reakciót igényel. A regionális és helyi szintű
önkormányzatok, amelyek jobban meg tudják közelíteni a
veszélyeztetett csoportokat, kiemelten fontos szerepet játszanak
abban, hogy a béke és a demokrácia légkörében biztosítsák az
EU lakossága számára a lehető legteljesebb körű társadalmi beil-
leszkedést, amely távol áll mindenfajta diszkriminációtól;

13. Felhívja a figyelmet, hogy az Európa Tanács Helyi és
Regionális Hatóságok Kongresszusa 2003-ban egyedi ajánlásokat
fogadott el a helyi és regionális önkormányzatoknak a terro-
rizmus elleni küzdelemben játszott szerepéről;

Cselekvési terv: a helyi és regionális önkormányzatok
szerepe

14. örömmel fogadja az Európai Bizottság arra irányuló
erőfeszítéseit, hogy felhívja a figyelmet a terrorizmusellenes stra-
tégia megelőzési pillérére, valamint az erőszakos radikalizmus
leküzdéséről szóló közlemény 2008-as kiadására vonatkozó
tervét. Meg kívánja azonban jegyezni, hogy a megelőzés
lényeges kulturális váltást jelent a terroristaellenes ügynökségek
számára, és a helyi és regionális önkormányzatok szakértelmét,
tapasztalatát és együttműködését igényli;

15. támogatja az Európai Uniónak azt a kezdeményezését,
hogy 2008-at a kultúrák közötti párbeszéd évévé nyilvánította,
mivel ez kivételes eszköz az intenzív eszmecsere, a tolerancia és
a különböző kultúrák, civilizációk és vallások közötti megértés
fejlesztéséhez;

16. hangsúlyozza, hogy az EU-val és a tagállami kormá-
nyokkal együttműködésben kell kialakítani azt a szerepkört,
amelyet a regionális és helyi közigazgatás tölt majd be a terro-
rizmus és az erőszakos radikalizálódás megelőzésében. Azt
ajánlja tehát, hogy minden tagállam állítson fel egy helyi és
regionális hatósági hálózati rendszert a kormánnyal, a rendőr-
séggel (bevonva a személyek és a tulajdon védelmének kizáró-
lagos hatáskörével rendelkező regionális testületeket) és a helyi
önkormányzatokkal együttműködésben annak érdekében, hogy
könnyebbé váljon a társadalmi beilleszkedés területén bevált
gyakorlatok cseréje, valamint szakszerűen lehessen tanulmá-
nyozni és megérteni a helyi kerületekből és környékekről kiin-
duló, erőszakká fajuló extrémizmust;

17. azt ajánlja, hogy a tagállamok folytassanak helyi szintű
nyilvános konzultációt, hogy több oldalról is rálátást nyerjenek
a terrorizmussal kapcsolatos helyi tapasztalatokra és elképzelé-
sekre, valamint a szélsőségekhez vezető okokra. A tagálla-
moknak gondoskodniuk kellene arról, hogy azok is részt
vegyenek a konzultációban és elkötelezzék magukat, akik álta-
lában nemigen működnek közre a helyi demokráciában;

18. a jelen vélemény kiegészítéseképpen támogatni szándé-
kozik az Európai Bizottságot és a terrorizmus elleni koordiná-

tort a gyakorlati útmutató elkészítésében, amelynek révén
meghatározhatják az egyes területeken a radikalizációellenes
részvételi és partneri együttműködési projektek irányításában
követendő gyakorlatot;

19. azt ajánlja, hogy az RB évente tartson rendezvényt, amely
az Európa összes helyi és regionális önkormányzata közötti
tapasztalatcsere révén elősegíti a stratégiai tanulást, továbbá
támogatást nyújt a terrorizmus megelőzésére és az erőszakos
szélsőségek kialakulásának megakadályozására irányuló helyi
fellépések kidolgozásához;

Végrehajtás

Tanulás részvétel és partneri együttműködés révén

20. elismeri az EU terrorizmusellenes stratégiájával párhuza-
mosan megvalósítandó radikalizációellenes EU-stratégia fontos-
ságát, ám hangsúlyozza, hogy ezekben a stratégiákban a helyi
szintű végrehajtásnak is teret kell adni: ki kell használni a helyi
tapasztalatokat és rálátást, egyértelmű kereteket kell kialakítani a
helyi hírszerzés számára, valamint támogatást és erőforrásokat
kell biztosítani a helyhatóságok számára, hogy szükség esetén az
erőszakos radikalizáció ellen irányuló projekteket valósíthas-
sanak meg;

21. azt ajánlja, hogy fogadják el a Prümi Szerződésben
foglalt, a határokon átnyúló együttműködésnek a terrorizmus
elleni küzdelem érdekében történő megerősítésével kapcsolatos
rendelkezéseket;

Helyi hírszerzés

22. arra szólítja fel a tagállamokat és a rendőrséget, hogy
alakítsanak ki világos és biztonságos adatközlési rendszereket a
terroristaellenes és az erőszakos radikalizálódás ellen küzdő
egységekkel rendelkező helyi és regionális partnerek között (a
helyi és regionális rendőri egységeket is beleértve);

23. hangsúlyozza, hogy a már meglévő helyi hírszerzési
rendszerek használatakor egyértelműen figyelembe kell venni a
biztonsági vonatkozásokat, a polgárok alapjogait, valamint a
helyi partnerek és a rendőrség közötti bármilyen információ-
cserével kapcsolatos adatvédelmi jogokat. Meg kell adni a polgá-
roknak azt a lehetőséget, hogy a helyi hatóságokat – például a
rendőrséget – anonim módon értesíthessék a lehetséges terrortá-
madásokról;

24. alapvetőnek tartja továbbá, hogy a helyi hírszerzés vonat-
kozásában tisztázzák a rendőrség, a rendőri ügynökségek és a
helyhatóságok közötti határokat; hogy olyan rendszereket alakít-
sanak ki, amelyek biztosítják a helyi és regionális partnereket
arról, hogy részvételük nem lesz káros hatással a közösségi
kapcsolatokra; hogy biztosítsák az információforrások védelmét;
valamint hogy a nem rendőrségi partnerek önkéntes kiegészítő
szerepet tölthessenek be;

25. azt javasolja, hogy Európai Unió dolgozzon ki iránymu-
tatásokat az információmegosztás fejlesztésének támogatására,
valamint annak biztosítására, hogy a rendszerek teherbíróak,
igazságosak és biztonságosak legyenek;
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A radikalizáció elleni küzdelem

26. arra kéri a tagállamokat, hogy támogassák a helyi és
regionális hatóságokat abban, hogy radikalizációellenes
projektek végrehajtásakor szorosabb munkakapcsolatokat alakít-
hassanak ki a (nemzeti és regionális szintű) rendőrséggel és a
bűnügyi igazságszolgáltatási hatóságokkal; valamint hogy a
projekteket és azok céljait rendőrségi hírszerzésre, valamint helyi
és regionális tudásra és tapasztalatokra építve, jól informáltan
alakítsák ki;

27. a radikalizáció jelenségei és az erőszakhoz való folya-
modás elkerülése érdekében a kultúrák közötti párbeszéd támo-
gatását és társadalmi integrációs tervek létrehozását javasolja
helyi szinten;

28. elismeri, hogy az egyes tagállamok által erre a célra szánt
erőforrások szintje a hírszerzési helyzettől függően fog változni.
Hangsúlyozza viszont, hogy továbbra is szükség van a helyi
közösségek folyamatos részvételére a folyó projektek hatékony-
ságának megvizsgálásához, a terrorizmus elleni küzdelem terén
a polgárok, a bűnüldözési szervek és a kormányok közötti
hosszú távú kapcsolat kiépítéséhez, valamint a változó szem-
pontok és a demográfiai helyzet figyelembevételéhez. Az erőfor-
rások és a projektek célkitűzéseit ezért ennek megfelelően kell
meghatározni;

29. azt ajánlja, hogy a tagállamok és a helyi és regionális
önkormányzatok a településekkel együtt olyan projekteket
dolgozzanak ki, amelyek gyengítik az erőszakossághoz vezető
szélsőséges eszméket, és a középutat kereső elképzeléseket
támogatják. Az effajta projekteket szilárd szakmai útmutatással
kell támogatni, és a hatékonyságukat független elemzéssel kell
kiértékelni. Az RB ezért azt javasolja, hogy a tagállamok a helyi
és regionális testületekkel együttműködésben az erőszakra hajló
radikális vezetők hitelének lerombolása végett a középutat
kereső közösségi vezetőket jelöljenek ki, és a hiteles alternatív
eszméket támogassák az effajta szélsőséges szavakkal szemben;

30. utal arra, hogy a terrorizmus ismert fő okai közé tartozik
a társadalommal való elégedetlenség, illetve a tehetetlenség és
kirekesztettség érzése. Egy jól működő, demokratikus társada-
lomban kisebb a veszélye annak, hogy terrorista gondolatkör és
terroristahálózatok alakuljanak ki és nyerjenek teret. Igen
fontosnak tartja ezért, hogy a demokrácia, valamint a polgári és
politikai jogok tiszteletben tartása a terrorizmusellenes intézke-
dések fontos része legyen;

31. felismeri, hogy a terminológia igen összetett és kényes
kérdés, és számottevő tudást és kutatómunkát igényel azok
részéről, akik a radikalizációellenes kezdeményezéseket irá-
nyítják;

32. azt ajánlja, hogy a tagállamok és a regionális önkormány-
zatok támogassák a veszélyeztetett helyi intézményeket – isko-
lákat, továbbképzési központokat, egyetemeket, mecseteket és
vallási intézményeket – abban, hogy felismerhessék, ha a hely-
színen erőszakhoz vezető radikalizálódás folyik, hogy közbelép-
hessenek a radikális eszmék terjesztőivel szemben, és pozitív és
vonzó alternatívák felkínálása révén támogathassák az erőszakos
radikalizációra fogékony személyeket abban, hogy ellen tudjanak
állni a szélsőséges üzenetek csábításának;

33. azt ajánlja, hogy a tagállamok szorosan működjenek
együtt a börtönökkel, illetve a javító- és rehabilitációs intéze-

tekkel abban, hogy felismerjék, megakadályozzák és vissza-
tartsák azokat a büntetésüket töltő személyeket, akik erőszakos
radikális eszméket terjesztenek;

34. meg van róla győződve, hogy az effajta projektek végre-
hajtását regionális szinten össze kellene hangolni a rendőrség és
a rendfenntartó ügynökségek munkájával, a nyomon követését
pedig a helyi és regionális önkormányzatoknak vagy hasonló
szerveknek kellene végezniük, és a fejlődés kiértékelése végett
jelentést tenniük a központi állami szervnek;

35. alapvetőnek tartja, hogy az effajta projektek támogatá-
sához az Európai Uniónak, a tagállamoknak és a rendőrségnek
uniós – a régióknak felelős, a személyek és a tulajdon védel-
mének hatáskörével felruházott rendőrségi egységeket és terro-
ristaellenes csoportokat is tartalmazó – hálózatokat kellene
kialakítania, amelyek révén kialakíthatók a követendő gyakor-
latok, valamint a helyi szintű végrehajtásért felelős személyek
számára útmutatás, támogatás és képzés nyújtható;

Polgári szerepvállalás és vezetés

36. elismeri, hogy a helyi és regionális önkormányzatok
vezetői szerepe elengedhetetlen a terrorizmus megelőzésére
szolgáló stratégiák tagállami végrehajtásához;

37. azt ajánlja, hogy a helyi és regionális önkormányzatok
erős vezetéssel növeljék az általuk képviselt közösség képességét
arra, hogy ellenálljanak az erőszakos szélsőségek terjesztőinek.
Ennélfogva azt ajánlja, hogy a helyhatóságok törekedjenek arra,
hogy:

– a helyi csoportokkal, partnerségekkel és vezetőkkel együttmű-
ködve megmutassák a közös értékeket a helyi közösségekben,
és ezzel is növeljék a közösség összetartását;

– megkönnyítsék az olyan sérelmek megcáfolásának, illetve elis-
merésének és kezelésének módjait, amelyek elidegenedéshez
vezethetnek, valamint erőszakba torkolló szélsőségekre
adhatnak okot;

– a rendőrséggel és a közösségi támogatási projektekkel
szorosan együttműködve hatékonyan kezelni tudják a gyűlö-
letből fakadó bűnözést;

– nyújtsanak közösségi közvetítői szerepet a biztonsági műve-
letek során;

– nyújtsanak támogatást és útmutatást azoknak a közösségi
csoportoknak és szervezeteknek, amelyek felveszik a harcot
az erőszakhoz vezető szélsőséges eszmékkel szemben;

38. úgy véli, hogy egy átlátható és elszámoltatható rendőrségi
szolgálat alapvető szerepet játszik abban, hogy bizalom
alakuljon ki a rendőrség terrorizmusellenes intézkedéseivel
szemben, és hogy a lakosság is támogassa a terrorizmusellenes
fellépéseket, valamint az erőszakos szélsőséges cselekedetekkel
szembeni nemzeti és helyi beavatkozásokat. Az RB ezért azt
javasolja, hogy mind a tagállamok, mind pedig a rendfenntartá-
sért és a személyek és a tulajdon védelméért felelős, terrorizmus-
ellenes egységekkel vagy csapatokkal rendelkező helyi és regio-
nális önkormányzatok gondolkozzanak el azon, milyen módon
erősíthetnék meg helyi szinten a rendőrség elszámoltathatóságát,
adott esetben európai és nemzetközi partnerek támogatását és
tapasztalatait is igénybe véve;
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39. nyomatékosan felkéri az Európai Bizottságot, hogy
tegyen javaslatokat, miképpen tudná támogatni a tagállamokat –
adott esetben a tagállamok és a rendőrségi erők közötti tapaszta-
latcserét is elősegítve – abban, hogy módot találjanak a terroriz-
musellenes rendőrségi eljárások elterjesztésére a rendőrségi
szervek körében;

40. felismeri, hogy az olyan rendőrségi szolgálat, amely az
általa szolgált lakosság sokféleségét tükrözi, igen fontos a
rendőrség és a lakosság közötti bizalom létrejöttéhez és a pozitív
kommunikációs csatornák megnyitásához. Az RB ezért meg van
róla győződve, hogy a tagállamokban helyi szinten elő kellene
segíteni a rendőrségen belül a sokféleség és az esélyegyenlőség
népszerűsítését támogató vitákat.

Felkészültség és polgári szükséghelyzetek

41. örömmel fogadja a válságkezelési tervek második szakér-
tői értékelését, amelyet jelenleg végez az Európai Bizottság;

42. azonban felkéri az Európai Bizottságot, hogy gondos-
kodjon róla, hogy a helyi és regionális önkormányzatok is teljes
és aktív szerepet kapjanak az értékelésben. A 2005. júliusi
londoni bombamerénylet kiértékelésének tapasztalataiból okulva
gondoskodnia kellene arról, hogy a szükséghelyzeti tervek előké-
szítésére és vészhelyzeti szolgáltatások nyújtására hivatott külön-
böző ügynökségek és szervek sürgősen és egyértelműen hatá-
rozzák meg a feladatkörök elosztását és a köztük lévő döntési
hierarchiát;

43. határozottan támogatja a terroristatámadások áldoza-
tainak támogatást nyújtó szervezetek közötti hálózatok kialakí-
tását, és elismeri az RB-nek a tagállamok közötti tudásmegosztás
elősegítésében betöltött szerepét;

44. örömmel fogadja a lakosság terrortámadások elleni
védelmét szolgáló, az egész Unióra kiterjedő rendvédelmi erőfe-
szítéseket elősegítő technológiai kutatás és fejlesztés támogatá-
sára irányuló terveket. Arra kéri az Uniót, hogy mind a négy
pillérrel kapcsolatban támogassa a technológiai megoldásokat,
például a bűnüldözés terén kívül is végezzen fejlesztéseket, és
nehezítse meg a szélsőséges eszmék interneten való terjesztését.
Az RB ezért arra szólítja fel a tagállamokat, hogy biztosítsanak
elegendő erőforrást az effajta fejlesztési projektek számára;

45. arra kéri a tagállamokat, hogy a helyi és regionális önkor-
mányzatok rendfenntartó hatásköreivel összhangban alakítsanak
ki koordinációs mechanizmusokat, hogy illetékességi területükön
garantálhassák a közbiztonságot a forgalmas helyeken, már a
tervezési folyamatok során is figyelembe véve a terrorizmus
megelőzését;

46. arra szólítja fel az Uniót, hogy gondoskodjon arról, hogy
minden terroristaellenes politikában közvetlenül vegye figye-
lembe az egyenlőséget és az emberi jogokat, és ügyeljen arra,
hogy a fellépések bizonyos közösségekben ne keltsenek olyan
negatív hatást, amely elidegenedéshez vezethet és szélsőségekre
adhat okot.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 8-án.

a Régiók Bizottsága

elnöke
Luc VAN DEN BRANDE
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