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NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. je přesvědčen, že posílená a efektivnější mezinárodní spolupráce spolu se závazkem 

podporovat hodnoty a normy EU, jako jsou lidská práva, právní stát a zásady 

mezinárodního práva, aktivní výměna názorů a informací, rozhodné vnitrostátní působení 

proti chudobě a nerovnosti a stabilní inkluzivní vláda v třetích zemích jsou klíčové pro to, 

jak zabránit a čelit hrozbě, již představují teroristické skupiny, a zamezit radikalizaci 

evropských občanů; 

2. vybízí členské státy ke spolupráci a k důsledné vzájemné podpoře v úsilí o potírání 

násilného extrémismu, a to i pomocí koordinace plánů a úsilí a sdílení získaných 

poznatků; poukazuje na to, že je zapotřebí zlepšit kontroly na vnějších hranicích 

schengenského prostoru; 

3. vybízí EU, aby dále rozvíjela pokyny a zásady boje proti terorismu vycházející 

z příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN (zejména rezoluce RB OSN č. 2178/2014); 

4. žádá o mezinárodní příspěvky k mechanismu financování potvrzenému v rámci 

Rozvojového programu OSN (UNDP) s cílem usnadnit okamžitou stabilizaci oblastí 

osvobozených od Islámského státu; 

5. vyjadřuje obavu, že pokud nebudou řešeny podmínky vedoucí k šíření terorismu, zejména 

vzhledem k pokračující vojenské eskalaci v regionu Blízkého východu a severní Afriky, 

bude se v následujících letech patrně zhoršovat jev, kdy občané EU cestují do jiných zemí 

s cílem se připojit k džihádistickým nebo jiným extrémistickým skupinám, a konkrétní 

bezpečnostní riziko, které představují při svém návratu do EU a do sousedních zemí; 

vyzývá k vypracování komplexní studie o účinnosti vnitrostátních opatření a opatření na 

úrovni EU zaměřených na předcházení terorismu a boj proti němu; 

6. zdůrazňuje, že terorismus nesmí a neměl by být spojován s žádným náboženstvím, 

národností nebo civilizací; 

7. vybízí k rozvoji preventivních a pravidelně přezkoumávaných bezpečnostních 

a protiteroristických iniciativ a iniciativ zaměřených proti radikalizaci na úrovni členských 

států, EU a na mezinárodní úrovni; vybízí k lepší koordinaci vnitřních a vnějších politik 

s cílem zajistit odpovídající reakci na nové hrozby; vybízí k posílení spolupráce v boji 

proti terorismu se sousedními zeměmi a regionálními subjekty; uznává, že radikalizace je 

také geopolitický problém a problém související s politikou sousedství; připomíná, že 

veškerá finanční pomoc by měla být posuzována z hlediska svého potenciálního 

podpůrného dopadu na teroristické aktivity, a naléhavě vybízí k tomu, aby byly zdroje 

veškerého vnějšího financování ověřovány; 

8. vybízí EU, aby se více angažovala s třetími zeměmi s cílem zavádět opatření sloužící 

k odrazování od cest zahraničních bojovníků a k narušování těchto cest, také pomocí 

nových projektů budování kapacit (například hraničních kontrol) společně s partnery 

a pomocí lépe zacílené podpory EU, včetně vypracování akčních plánů v oblasti boje proti 
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terorismu; zdůrazňuje, že základním prvkem protiteroristických strategií musí být lidská 

práva; přeje si, aby EU posílila svůj politický dialog s Ligou arabských států, Organizací 

islámské spolupráce, Africkou unií a dalšími významnými regionálními subjekty 

a koordinačními strukturami, jako je skupina G5 Sahel; vyzývá EU, aby pozorně 

sledovala vývoz zbraní, jichž by mohli využít teroristé; 

9. s nadšením vítá ochotu vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise Mogheriniové 

podpořit projekty zaměřené na boj proti radikalizaci ve třetích zemích, zejména 

v Jordánsku, Libanonu a Iráku a v oblasti Sahelu a Maghrebu, jak je uvedeno ve zprávě 

o provádění opatření po zasedání Evropské rady ze dne 12. února 2015; upozorňuje, že je 

nyní třeba zajistit, aby tyto projekty co nejdříve získaly potřebné financování; 

10. vyzývá EU, aby zintenzivnila svou spolupráci s regionálními partnery s cílem zamezit 

obchodování se zbraněmi, a zaměřila se zejména na země, z nichž terorismus vychází, 

a aby pečlivě sledovala vývoz zbraní, jichž by mohli využít teroristé; vyzývá také 

k posílení nástrojů zahraniční politiky a spolupráce s třetími zeměmi s cílem bojovat proti 

financování teroristických organizací; 

11. vybízí EU k vedení cíleného a aktualizovaného dialogu o bezpečnosti a boji proti 

terorismu s Alžírskem, Egyptem, Irákem, Izraelem, Jordánskem, Marokem, Libanonem, 

Saúdskou Arábií, Tuniskem a Radou pro spolupráci v Zálivu; je zapotřebí rovněž posílit 

spolupráci s Tureckem v souladu se závěry Rady pro obecné záležitosti z prosince roku 

2014; 

12. vyzývá Radu, aby spolu s preventivními a dalšími iniciativami, jako je síť Komise pro 

zvyšování povědomí o radikalizaci, zajišťovala průběžný přezkum a rozvoj regionální 

strategie EU pro Sýrii a Irák a strategii boje proti terorismu a zahraničním bojovníkům 

přijaté dne 16. března 2015, a to s ohledem na vývoj bezpečnostní situace v jižním 

sousedství EU; vyzývá dále členské státy, aby prosazovaly společnou úctu a porozumění 

jako zásadní prvky v rámci boje proti terorismu jak uvnitř EU a v jejích členských státech, 

tak v třetích zemích; 

13. vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise a Radu, aby jasně odsoudily 

desetiletí trvající finanční a ideologickou podporu extrémistických islamistických hnutí 

ze strany některých vlád a vlivných jednotlivců v zemích Perského zálivu; vyzývá Komisi, 

aby přezkoumala vztahy EU s třetími zeměmi s cílem efektivněji bojovat proti hmotné 

i nehmotné podpoře terorismu; připomíná, že v rámci současného přezkumu evropské 

politiky sousedství musí být posílen bezpečnostní aspekt a schopnost nástrojů evropské 

politiky sousedství přispívat ke zlepšování odolnosti a kapacit partnerů, pokud jde 

o zajišťování jejich vlastní bezpečnosti, při dodržování zásad právního státu; 

14. konstatuje, že kořeny terorismu lze často nalézt v nedostatečné a neinkluzivní správě věcí 

veřejných; je přesvědčen, že v zájmu dosažení dlouhodobého pokroku by se mezinárodní 

úsilí mělo zaměřit na prosazování právního státu, demokratických zásad a lidských práv; 

zdůrazňuje význam začlenění těchto cílů do dohod o spolupráci EU s třetími zeměmi; 

vybízí EU, aby spolu se zeměmi Blízkého východu a severní Afriky, které projeví zájem, 

zahájila další projekty a činnosti zaměřené na budování kapacit, které budou řešit 

prosazování práva, trestní soudnictví a reformu bezpečnostního sektoru, a to v úzké 

spolupráci s organizacemi Europol, Eurojust, Frontex a s Evropskou policejní akademií 

(CEPOL); považuje za stále naléhavější vést dialog s umírněným islámem, který se staví 
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proti extrémismu, a podporovat kulturní spolupráci; 

15. podporuje hlubší mezinárodní spolupráci a sdílení informací vnitrostátních 

zpravodajských služeb s cílem identifikovat občany EU, u nichž hrozí riziko, že se budou 

radikalizovat, budou získáni v rámci náboru a odjedou, aby se přidali k džihádistickým 

a dalším extrémistickým skupinám; zdůrazňuje, že je nutné podpořit země Blízkého 

východu, severní Afriky a západního Balkánu v jejich úsilí o zastavení přílivu 

zahraničních bojovníků; 

16. vyzývá Komisi, aby samostatně i v rámci podpory členských států uvolnila veškeré své 

prostředky při řešení skrytých faktorů radikalizace a extrémismu a při vytváření 

preventivních strategií zahrnujících oblasti vzdělávání, sociálního začleňování, potírání 

diskriminace a mezikulturní a mezináboženský dialog; doporučuje užší spolupráci 

s organizacemi zaměřenými na kulturní dialog; zdůrazňuje, že při boji proti radikalizaci 

je důležité pracovat společně s umírněnými vůdci v muslimské komunitě, včetně 

představitelů občanské společnosti, a to jak v EU, tak v třetích zemích; vyzývá 

celosvětové společenství náboženských představitelů, aby uspořádali další 

mezináboženský summit v návaznosti na summit, který se konal v roce 2011 v Assisi; 

zastává názor, že EU a její členské státy by měly zlepšit monitorování činností občanů EU 

v dotčených zemích; vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise a Komisi, 

aby nadále zajišťovaly dostatečné finanční prostředky a konzistentní využívání nástrojů 

k řešení hrozeb terorismu a aby efektivněji přešly od včasného varování k včasné akci; 

17. zastává názor, že příprava protiargumentů, a to i v třetích zemích, je jedním z klíčových 

způsobů, jak bojovat proti atraktivitě teroristických skupin v regionu Blízkého východu 

a severní Afriky; vyzývá Unii, aby zvýšila svou podporu iniciativám, jako je SSCAT 

(poradenský tým pro strategickou komunikaci v Sýrii) a aby prosazovala provádění 

a financování projektů tohoto typu v třetích zemích; 

18. vítá vyslání odborníků na bezpečnost a boj proti terorismu do řady klíčových delegací EU 

s cílem posílit jejich schopnost přispět k evropskému úsilí o boj proti terorismu a v zájmu 

účinnější součinnosti s příslušnými místními orgány, a zároveň s cílem dále budovat 

kapacity pro boj proti terorismu v rámci Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ); 

19. podporuje vývoj programů zaměřených na zmírnění násilné a sektářské konfrontace; je 

přesvědčen, že programy zaměřené proti radikalizaci mohou být významným nástrojem 

omezování náboru občanů EU ze strany teroristických organizací; bere na vědomí, že 

některé členské státy posuzují možnost, jak získat bývalé zahraniční bojovníky k účasti 

v programech deradikalizace; vyzývá členské státy, aby zavádění takovýchto programů 

opětovně posoudily; 

20. důrazně vítá doporučení zprávy pro členské státy, aby byli radikalizovaní vězni v trestním 

systému oddělováni; naléhavě však vyzývá k obezřetnosti při obecném používání tohoto 

postupu, neboť existují obavy, že to známým radikálům umožní, aby se spojovali 

a vytvářeli kontakty, což může mít při jejich propuštění potenciální negativní dopad; 

vyzývá Komisi, aby vypracovala plány s cílem usnadnit opětovné začlenění osob, u nichž 

hrozí riziko náboru, a osob, které se dokázaly vrátit zpět; 

21. poukazuje na to, že komplexní preventivní strategie EU musí také plně využívat 

zahraniční politiky s cílem prosazovat dodržování lidských práv, demokracii, svobodu 
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náboženského vyznání a řádnou správu, předcházet konfliktům a řešit je a omezovat tak 

prostor pro extrémistickou propagandu; 

22. zdůrazňuje, že EU a její členské státy potřebují zavést do mechanismu spolupráce v boji 

proti terorismu dostatečné záruky s cílem zajistit, aby se bezpečnost, lidská práva 

a prosazování práva vzájemně nevylučovaly, ale naopak doplňovaly, a aby vycházely ze 

zásad právního státu a dodržování základních lidských práv občanů EU a jejích 

partnerských zemí; vyzývá členské státy, aby prošetřily způsoby, jak zajistit kontrolu 

vzdělávání a přípravy náboženských představitelů ze strany státu a dosáhnout formálnější 

institucionalizace náboženské výuky tak, aby v této oblasti nemohli převzít vliv 

extrémisté; uznává potřebu mezinárodně koordinovaného monitorování médií s cílem 

omezit přístup k teroristické propagandě a zlepšit postup, pokud jde o veřejné sdělování 

extrémistického obsahu na internetu; požaduje zřízení internetových stránek nebo 

kontaktních míst pro občany na podporu argumentačních a osvětových kampaní proti 

radikalizaci online a offline; 

23. je přesvědčen, že při zjišťování a řešení základních příčin radikalizace v Evropě je 

důležité přijmout ucelený přístup; zdůrazňuje, že zpochybňování ideologických 

argumentů, které jsou oporou působení extrémistických skupin, a vytváření 

protiargumentů je jedním ze způsobů, jak bojovat proti atraktivitě teroristických skupin; 

vyjadřuje obavu, že vztahy mezi společenstvími napříč Evropou se ocitají pod rostoucím 

tlakem, a vybízí k mezináboženskému dialogu; vítá, že zpráva zmiňuje otázku vzdělávání 

náboženských vůdců s cílem zabránit působení šiřitelů nenávisti; vyzývá členské státy, 

aby teroristické akty překračující rámec jejich jurisdikce stíhaly jako trestné činy, 

a souhlasí s tím, že se jedná o jeden z nejefektivnějších nástrojů v boji proti terorismu 

a extrémismu; vyzývá imámy a muslimské vůdce, aby se postavili do čela úsilí 

zaměřeného proti radikalizaci a nenávistným projevům, a to pomocí teologické 

argumentace proti propagandě fundamentalismu a terorismu; vyzývá EU, aby pomocí 

posílení dialogu s muslimskými společenstvími podpořila výzkumné a informační 

projekty zaměřené proti fundamentalismu a radikalizaci s cílem propojit naše úsilí; 

24. konstatuje, že je zapotřebí užší spolupráce se zeměmi mimo EU s cílem efektivněji 

odhalovat odjezdy a následné návraty občanů EU bojujících po boku teroristických 

organizací; podporuje stejně tak výzvy obsažené ve zprávě, aby ESVČ na podporu těchto 

cílů zintenzivnila výuku arabštiny u svých pracovníků; 

25. zdůrazňuje, že EU a země západního Balkánu, Turecko, země Perského zálivu a další 

arabské země by měly spojit své úsilí v boji proti radikalizaci a náboru, sledovat 

financování teroristů a vypracovat novou argumentaci proti islámskému fundamentalismu; 

zdůrazňuje, že spolupráce a sdílení informací v boji proti terorismu by měly být klíčovými 

prvky vztahů EU s těmito zeměmi; zdůrazňuje, že je také nezbytné posílit tuto spolupráci 

s regionálními organizacemi, jako je Arabská liga, Africká unie a Rada pro spolupráci 

v Zálivu; 

26. důrazně by odmítl jakékoli snahy o odstranění prvků obsažených ve zprávě, které se týkají 

boje proti samotným teroristickým činům a extrémismu; zastává názor, že je zbytečné 

a neproduktivní oddělovat boj proti radikalizaci a boj proti jejím projevům; vyzývá Radu, 

aby sestavila černou listinu evropských džihádistů a osob podezřelých z džihádistického 

terorismu. 
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