
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

388. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 21. schůze, konané dne 6. dubna 2016 

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou 
se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu /senátní 
tisk č. N 52/10/ 
 
Senát  
 
I.  
 
1. oceňuje  
snahu Komise o aktualizaci a sjednocení unijního právního rámce týkajícího se terorismu, 
který představuje hrozbu pro vnitřní bezpečnost EU a hodnoty, na nichž je založena;  
 
2. upozorňuje,  
že nadnárodní charakter terorismu vyžaduje spolupráci EU a všech relevantních orgánů 
a institucí členských států, jakož i koordinovaný a multidisciplinární přístup;  
 
II.  
 
1. podporuje,  
ve shodě s vládou navrhovanou směrnici, neboť je v zájmu ČR, aby standardy, které ČR 
již v současnosti naplňuje, plnily i ostatní členské státy tak, aby byla unijní úprava plně 
v souladu s mezinárodními závazky členských států;  
 
2. vítá zejména,  
rozšíření stávajícího výčtu trestných činů o cestování do zahraničí za účelem terorismu, 
organizace a financování takovýchto cest, absolvování výcviku teroristů nebo poskytování 
finančních prostředků na spáchání teroristického trestného činu, včetně šíření teroristické 
propagandy na internetu, který je v současné době zneužíván především k radikalizaci 
a náboru nových osob;  
 
3. vítá rovněž  
nová ustanovení doplňující směrnici o právech obětí teroristických trestných činů; 
zároveň by však bylo vhodné vyjasnit, jak široké důsledky mají být spojovány 
s povinností členských států zajišťovat zdarma psychologickou pomoc všem obětem 
terorismu;  
 



4. připomíná,  
že Senát se otázkou zahraničních teroristických bojovníků zabýval např. v 101. usnesení 
z 10. funkčního období k šesté pololetní zprávě o fungování schengenského prostoru 
(senátní tisk K 001/10), v němž zdůrazňoval především důležitost prevence radikalizace 
a náboru, odhalování příslušných osob na vnějších hranicích Unie, jakož i spolupráci se 
třetími zeměmi či zajištění efektivní výměny relevantních informací, a dále souhlasil 
s rozšiřováním Schengenského informačního systému (SIS II) na problematiku 
zahraničních bojovníků; v 213. usnesení z 10. funkčního období ke sdělení Komise 
Evropský program pro bezpečnost (senátní tisk K 018/10) rovněž kladl důraz na význam 
sdílení znalostí a kapacit pro boj proti terorismu a podpořil rozvoj Evropského centra 
pro boj proti terorismu zřízeného v rámci Europolu;  
 
III.  
 
1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o dalším 
průběhu projednávání a iniciativách navazujících na tyto dokumenty;  
 
2. pověřuje  
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 

Leopold Sulovský v. r. 
ověřovatel Senátu 

 


