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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

1. счита, че засиленото и по-ефективно международно сътрудничество, ангажирано с 

основните ценности и норми на ЕС, като права на човека, принципи на правовата 

държава и принципи на международното право, активен обмен на мнения и 

информация, решителни действия на национално равнище за борба срещу 

бедността и неравенството и стабилно приобщаващо управление в трети държави, е 

от ключово значение за възпиране и предотвратяване на заплахата от терористични 

групи и противодействие на радикализацията на европейските граждани; 

2. насърчава държавите членки да си сътрудничат и последователно да подкрепят 

усилията си за борба срещу насилническия екстремизъм, включително чрез 

координиране на планове и на усилия и споделяне на извлечените поуки; изразява 

необходимостта от подобряване на проверките по външните граници на 

Шенгенското пространство; 

3. насърчава ЕС допълнително да разработи насоки и принципи за борба срещу 

тероризма въз основа на относимите резолюции на Съвета за сигурност на ООН (по-

специално Резолюция 2178(2014) на Съвета за сигурност на ООН); 

4. призовава за международен принос към механизма за финансиране, одобрен от 

Програмата на ООН за развитие (ПРООН), с цел улесняване на незабавното 

стабилизиране на районите,освободени от присъствието на „Ислямска държава“ 

(Даиш); 

5. изразява загриженост, че освен ако не се потърси решение по отношение на 

условията, благоприятстващи разпространението на тероризма, явлението на 

граждани на ЕС, които пътуват до други държави, за да се присъединят към 

джихадистки или други екстремистки групировки, както и специфичният риск, 

който те представляват за сигурността, когато се завърнат в ЕС и съседните 

държави, вероятно ще се задълбочават през идните години, особено като се има 

предвид продължаващата военна ескалация в региона на Близкия изток и Северна 

Африка; призовава за извършването на подробно проучване относно ефективността 

на националните мерки и мерките на ЕС, насочени към предотвратяване на 

тероризма и борба срещу него; 

6. подчертава, че тероризмът не може и не следва да се свързва с която и да било 

религия, националност или цивилизация; 

7. насърчава разработването на превантивни и редовно преразглеждани инициативи за 

сигурност, борба срещу тероризма и борба срещу радикализацията на национално, 

ЕС и международно равнище; насърчава по-добра координация между вътрешните 

и външните политики с цел да осигурят подходящи действия в отговор на новите 

заплахи; насърчава засилването на своето сътрудничество в борбата срещу 

тероризма със съседни държави и регионални участници; признава, че 
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радикализацията е също така геополитически въпрос, както и въпрос от областта на 

политиката на съседство; припомня, че цялата финансова помощ следва да бъде 

оценена във връзка с евентуалното й въздействие в подкрепа на терористичните 

действия, и настоятелно призовава за удостоверяване на източниците на всяко 

външно финансиране; 

8. насърчава ЕС да се ангажира в по-голяма степен с трети държави с оглед въвеждане 

на мерки за възпиране и предотвратяване на пътуването на чуждестранни бойци, 

включително чрез нови проекти за изграждане на капацитет (напр. в областта на 

граничните проверки) съвместно с партньорите и чрез по-добре насочена помощ от 

страна на ЕС, включително чрез изготвяне на планове за действие в областта на 

борбата срещу тероризма; подчертава, че правата на човека трябва да бъдат в 

основата на стратегиите за борба срещу тероризма; изразява желание ЕС да 

задълбочи своя политическия диалог с Лигата на арабските държави, Организацията 

за ислямско сътрудничество, Африканския съюз и други значими регионални 

участници и координационни структури, като групата на петте държави (Г-5) от 

Сахел; призовава ЕС да следи отблизо износа на въоръжения, които биха могли да 

се използват от терористи; 

9. приветства ентусиазирано готовността на върховния представител/заместник-

председател Могерини да подкрепи проекти за борба срещу радикализацията в 

трети държави, а именно Йордания, Ливан и Ирак, както и в Сахел-Магреб, както е 

посочено в доклада относно изпълнението на мерки вследствие на заседанието на 

Европейския съвет от 12 февруари 2015 г.; отбелязва, че сега трябва да се гарантира, 

че тези проекти ще получат възможно най-скоро необходимото финансиране; 

10. призовава ЕС да засили своето сътрудничество с регионалните партньори, за да 

ограничи трафика на оръжия, съсредоточавайки се по-специално в държавите, 

откъдето произлиза тероризмът, и отблизо да следи износа на въоръжения, които 

биха могли да се използват от терористи; призовава също така за укрепване на 

инструментите на външната политика и на ангажимента с трети държави с оглед на 

борбата с финансирането на терористичните организации; 

11. насърчава ЕС да провежда целенасочени и задълбочени диалози в областта на 

сигурността и борбата срещу тероризма с Алжир, Египет, Ирак, Израел, Йордания, 

Мароко, Ливан, Саудитска Арабия, Тунис и Съвета за сътрудничество в Персийския 

залив; сътрудничеството с Турция също следва да се засили в съответствие със 

заключенията на Съвета по общи въпроси от декември 2014 г.; 

12. призовава Съвета да извършва непрекъснат преглед и да разработва непрекъснато 

регионалната стратегия на ЕС за Сирия и Ирак и за борба с 

тероризма/чуждестранните бойци, приета на 16 март 2015 г., в зависимост от 

развитието на положението със сигурността в южното съседство на ЕС, наред с 

други инициативи, като например Мрежата на Комисията за осведоменост по 

въпросите на радикализацията; призовава освен това държавите членки да 

насърчават общото зачитане и разбиране като ключови елементи в рамката на 

борбата срещу тероризма както в ЕС и в неговите държави членки, така и в трети 

държави; 

13. призовава върховния представител/заместник-председател и Съвета да намерят ясен 
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словесен израз за осъждане на десетилетната финансова и идеологическа подкрепа 

от страна на някои правителства и влиятелни лица в държавите от Персийския залив 

за екстремистките ислямистки движения; призовава Комисията да прегледа 

отношенията на ЕС с трети държави, за да се бори по-ефективно с материалната и 

нематериалната подкрепа за тероризма; припомня, че в контекста на текущото 

преразглеждане на европейската политика за съседство (ЕПС) трябва да бъдат 

укрепени измерението на сигурността и капацитетът на инструментите на ЕПС с 

цел допринасяне към подобряването на устойчивостта на партньорите и тяхната 

способност да гарантират собствената си сигурност във връзка с принципите на 

правовата държава; 

14. отбелязва, че първопричините за тероризма често могат да бъдат намерени в лошото 

и неприобщаващо управление; счита, че за да се постигне дългосрочен напредък, 

международните усилия следва да са насочени към насърчаване на принципите на 

правовата държава, демократичните принципи и правата на човека; подчертава 

значението на включването на подобни цели в споразуменията за сътрудничество на 

ЕС с трети държави; насърчава ЕС да даде ход на по-нататъшни проекти и дейности 

за изграждане на капацитет със заинтересованите държави от Близкия изток и 

Северна Африка, насочени към правоприлагането, наказателното правосъдие, 

реформата на сектора за сигурност, в тясно сътрудничество с Европол, Евроюст, 

Frontex и Европейския полицейски колеж (CEPOL); счита, че е все по-наложително 

да се провежда диалог с представителите на умерения ислям, които са против 

екстремизма, и да се насърчава културното сътрудничество; 

15. подкрепя засилването на международното сътрудничество и на споделянето на 

информация от национални разузнавателни служби с цел идентифициране на 

граждани на ЕС, които са изложени на риск от радикализиране, вербуване и 

присъединяване към джихадистки и други екстремистки групировки; подчертава, че 

трябва да се подкрепят усилията на държавите от региона на Близкия изток и 

Северна Африка и от Западните Балкани да пресекат потока на чуждестранните 

бойци; 

16. призовава Комисията да мобилизира всички свои ресурси за своя сметка и в 

подкрепа на държавите членки при вземане на мерки по отношение на факторите, 

които стоят в основата на радикализацията и екстремизма, като се разработват  

стратегии за превенция, които обхващат областите на образованието, социалната 

интеграция, борбата срещу дискриминацията и междукултурния и 

междурелигиозния диалог; препоръчва по-тясно сътрудничество с организации за 

културен диалог; подчертава колко е важно за борбата срещу радикализацията да се 

работи съвместно с умерени лидери в мюсюлманската общност, включително 

представители на гражданското общество както в рамките на ЕС, така и в трети 

държави; призовава световната общност на религиозните лидери да проведе още 

една среща на високо равнище между религиите, подобна на проведената в Асизи 

през 2011 г.; счита, че ЕС и неговите държави членки следва да подобряват 

наблюдението на действията на гражданите на ЕС в засегнатите държави; приканва 

върховния представител/заместник-председател и Комисията да продължат да 

гарантират достатъчно финансови средства и съгласувано използване на 

инструменти за преодоляване на заплахите от тероризма, както и за ефективно 

преминаване от ранно предупреждение към ранни действия; 
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17. счита, че изграждането на противодействие на идеологическата пропаганда, 

включително и в трети държави, е едно от решенията за борба срещу 

привлекателността на терористичните групи в региона на Северна Африка и 

Близкия изток; призовава Съюза да засили своята подкрепа за инициативи, като 

например SSCAT (Консултативен екип за стратегическа комуникация със Сирия), и 

да насърчава разгръщането и финансирането на проекти от този вид в трети 

държави; 

18. приветства включването на експерти в областта на сигурността/борбата срещу 

тероризма в редица ключови делегации на ЕС с цел укрепване на капацитета им за 

принос към европейските усилия за борба срещу тероризма и по-ефективно 

сътрудничество със съответните местни органи, като същевременно се продължи с 

по-нататъшното изграждане на капацитет за борба срещу тероризма в рамките на 

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД); 

19. насърчава разработването на програми, насочени към предотвратяване както на 

насилствените, така и на религиозните сблъсъци; счита, че програмите за борба 

срещу радикализацията могат да бъдат важни инструменти за намаляване на 

вербуването на граждани на ЕС от страна на терористични организации; отбелязва, 

че някои държави членки правят оценка на потенциала за набиране на бивши 

чуждестранни бойци с цел подпомагане на програми за борба срещу 

радикализацията; призовава държавите членки да направят преоценка на 

въвеждането на такива програми; 

20. силно приветства препоръките на доклада към държавите членки за отделяне на 

радикализирани затворници в рамките на наказателната система; при все това 

настоятелно призовава за бдителност при масовото им отделяне, за да не се допусне 

обединяване на известни радикалисти и установяване на контакти между тях, които 

може да са потенциално опасни при пускането им на свобода; призовава Комисията 

да разработи планове за подпомагане на реинтеграцията на лица, изложени на риск 

от това да бъдат вербувани, и на лица, които са успели да се върнат; 

21. отбелязва, че всеобхватната стратегия на ЕС за превенция следва също така 

пълноценно да се възползва от външната политика, за да насърчава зачитането на 

правата на човека, демокрацията, свободата на религия и доброто управление и за 

да предотвратява и разрешава конфликти с цел намаляване на пространството за 

екстремистка пропаганда; 

22. подчертава, че ЕС и неговите държави членки трябва да въведат достатъчно 

предпазни мерки в рамките на механизмите за сътрудничество в областта на 

борбата срещу тероризма, за да се гарантира, че сигурността, правата на човека и 

правоприлагането не са взаимоизключващи се, а допълващи се и се основават на 

принципите на правовата държава и спазването на основните права на гражданите 

на ЕС и на неговите страни партньори; призовава държавите членки да проучат 

начини за осигуряване на държавно наблюдение на образованието и обучението на 

религиозните лидери и за по-официална институционализация на религиозното 

обучение, за да се предотврати вземането на контрол от страна на екстремисти; 

признава необходимостта от международно координирано медийно наблюдение, 

насочено към ограничаване на достъпа до терористична пропаганда и подобряване 
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на процеса на публично докладване на екстремистко съдържание онлайн; призовава 

за създаване на уебсайтове или точки за контакт под формата на горещи линии за 

граждани с цел подкрепа на положителна нагласа и кампании за повишаване на 

осведомеността срещу онлайн и офлайн радикализацията; 

23. счита, че е важно да се възприеме цялостен подход при справянето и 

преодоляването на първопричините за радикализацията в Европа; подчертава, че 

оспорването на идеологическата пропаганда, която е в основата на действията на 

екстремистките групи, и изграждането на контрапропаганда е един от ключовите 

елементи за борба срещу привлекателността на терористичните групи; изразява 

загриженост, че отношенията между общностите са поставени под нарастващ 

натиск в цяла Европа, и насърчава диалога между религиите; приветства 

позоваванията в доклада на въпроса за обучението на религиозни водачи с цел 

възпрепятстване на проповедници на омраза; призовава държавите членки да 

инкриминират терористични актове, извършвани извън тяхната юрисдикция, и се 

съгласява, че това е един от най-ефективните инструменти за борба срещу 

тероризма и екстремизма; призовава имамите и мюсюлманските водачи да поемат 

водеща роля в усилията срещу радикализацията и подбуждането към омраза, като се 

противопоставят на фундаментализма и пропагандирането на тероризъм чрез 

теологични послания; призовава ЕС да подкрепя проекти за научни изследвания и 

информация относно борбата срещу фундаментализма и радикализацията чрез 

засилване на диалога с мюсюлманските общества с цел обединяване на нашите 

усилия; 

24. отбелязва, че е необходимо по-тясно сътрудничество с държави извън ЕС с цел по-

ефективно идентифициране на граждани на ЕС, които заминават да се борят за 

терористичните организации и се завръщат след това; по подобен начин подкрепя 

призивите в доклада за увеличаване от страна на ЕСВД на преподаването на 

арабски език на нейните служители в подкрепа на тези цели; 

25. подчертава, че ЕС и държавите в Западните Балкани, Турция, държавите от 

Персийския залив и други арабски държави следва да обединят усилия за борба 

срещу радикализацията и набирането, да проследяват финансирането на терористи 

и да разработят ново послание срещу ислямисткия фундаментализъм; подчертава, 

че сътрудничеството в борбата срещу тероризма и споделянето на информация 

следва да бъде ключов елемент в отношенията на ЕС с тези държави; подчертава, че 

е от съществено значение и засилването на това сътрудничество с регионални 

организации, като например Арабската лига, Африканския съюз и Съвета за 

сътрудничество в Персийския залив; 

26. би отхвърлил решително всички опити за премахване на аспектите от доклада, 

съсредоточени върху борбата срещу терористичните и екстремистките актове като 

такива; счита, че не е полезно и е контрапродуктивно да се наруши връзката между 

борбата срещу радикализацията и борбата срещу нейните проявления; призовава 

Съвета да изготви черен списък с европейски джихадисти и заподозрени 

джихадистки терористи. 
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