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Sprawozdanie Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu 
W 2017 r. Parlament Europejski powołał Komisję Specjalną ds. Terroryzmu, aby odpowiedzieć w bardziej 
adekwatny sposób na obawy obywateli europejskich oraz by skupić uwagę na kwestiach związanych ze 
zwalczaniem terroryzmu zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym. Sprawozdanie komisji dotyczące 
jej ustaleń i zaleceń, które zostanie omówione na sesji plenarnej w grudniu, zawiera ocenę możliwych działań 
ustawodawczych i praktycznych na rzecz zwalczania terroryzmu w UE oraz szereg zaleceń, w szczególności 
dotyczących współpracy i wymiany informacji. 

Kontekst 
Od lat 90. XX wieku UE doświadczyła wielu ataków terrorystycznych. Walka z terroryzmem jest jednym z 
głównych priorytetów Unii i kwestią budzącą największe obawy obywateli. Aby usprawnić działania Unii 
Europejskiej podejmowane w odpowiedzi na terroryzm, Parlament Europejski powołał w dniu 6 lipca 
2017 r. Komisję Specjalną ds. Terroryzmu (TERR), która ukonstytuowała się dnia 17 września 2017 r. i której 
zadaniem było zbadanie praktycznych i ustawodawczych kwestii związanych z tą walką. 

Główne ustalenia i zalecenia komisji TERR 
W dniu 13 listopada 2018 r. komisja TERR zakończyła prace, przyjmując sprawozdanie zawierające jej 
ustalenia i zalecenia. Komisja dokonała szczegółowej oceny narzędzi i zasobów ustanowionych przez UE i 
jej państwa członkowskie, wskazując na problemy związane z wdrażaniem oraz brak odpowiednich 
środków finansowych i zasobów. Sprawozdanie zawiera ocenę ram instytucjonalnych dotyczących 
zwalczania terroryzmu na szczeblu UE. Nawet jeżeli bezpieczeństwo narodowe leży w wyłącznej gestii 
państw członkowskich, w sprawozdaniu przypomniano, że muszą one pomagać sobie nawzajem, w tym w 
kwestiach dotyczących walki z terroryzmem i wywiadu. W sprawozdaniu podkreślono konieczność 
wprowadzenia odpowiedniego systemu zatrzymywania danych. Radykalizacja jest opisywana jako 
poważne zagrożenie na poziomie UE, ponieważ ludzie radykalizują się pod wpływem osobistych 
kontaktów, treści internetowych lub literatury. W sprawozdaniu zaleca się, by wyjść poza obecne inicjatywy 
UE w zakresie przeciwdziałania radykalizacji postaw oraz by stworzyć unijne centrum doskonałości na rzecz 
zapobiegania radykalizacji i poprawy współpracy. W sprawozdaniu podkreślono ograniczenia obecnych 
ram prawnych w odniesieniu do treści radykalnych w internecie oraz wezwano Komisję do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego mającego na celu zmuszenie dostawców usług internetowych do usuwania 
treści o charakterze terrorystycznym w ciągu godziny. 
W sprawozdaniu położono nacisk na konieczność współpracy w ramach nowego podejścia przewidującego 
domyślną wymianę informacji, przy wykorzystaniu rozwiązań technicznych umożliwiających automatyczne 
przesyłanie informacji z systemów krajowych do systemów UE. W tym kontekście Europol mógłby stać się 
głównym ośrodkiem wymiany informacji. Należy odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo granic 
zewnętrznych strefy Schengen oraz wdrożyć usprawnienia techniczne, takie jak interoperacyjność baz 
danych i kontrola biometryczna. Walka z terroryzmem obejmuje również przeciwdziałanie przepływom 
finansowym, w tym finansowaniu radykalizacji postaw. W sprawozdaniu wzywa się zatem do utworzenia 
unijnego systemu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (system TFTS), który byłby w 
stanie śledzić transakcje osób podejrzanych o terroryzm w strefie euro, w uzupełnieniu istniejącego 
programu UE-USA śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (program TFTP). Ponadto w 
sprawozdaniu wezwano do wyznaczenia europejskiej infrastruktury krytycznej oraz do przeglądu 
obowiązującego prawodawstwa wprowadzającego obowiązek zgłaszania incydentów. W sprawozdaniu 
podkreślono, że w atakach terrorystycznych w UE na szeroką skalę stosowane były materiały wybuchowe, 
w związku z czym z zadowoleniem przyjęto proponowane rozporządzenie w sprawie prekursorów 
materiałów wybuchowych i wezwano do usunięcia luk w unijnych i krajowych przepisach dotyczących 
broni palnej. Państwa członkowskie wezwano do transpozycji przepisów dyrektywy z 2012 r. dotyczącej 
ofiar przestępstw oraz dyrektywy z 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu w odniesieniu do ofiar 
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terroryzmu. Ponadto poszanowanie wartości UE i praw podstawowych ma zasadnicze znaczenie dla 
powodzenia unijnej polityki przeciwdziałania terroryzmowi. 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2018/2044(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: TERR; Sprawozdawczynie: 
Monika Hohlmeier (PPE, Niemcy) i Helga Stevens (ECR, Belgia). 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L0541&from=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2044(INI)

	Kontekst
	Główne ustalenia i zalecenia komisji TERR

