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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. φρονεί ότι μία ενισχυμένη και πιο αποτελεσματική διεθνής συνεργασία, με προσήλωση σε 

θεμελιώδεις αξίες και κανόνες της ΕΕ, όπως τα δικαιώματα του ανθρώπου, το κράτος 

δικαίου και οι αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, η ενεργή ανταλλαγή απόψεων 

και πληροφοριών, οι αποφασιστικές εθνικές δράσεις κατά της φτώχειας και των 

ανισοτήτων, καθώς και η ύπαρξη σταθερών, χωρίς αποκλεισμούς κυβερνήσεων σε τρίτες 

χώρες, έχουν καίρια σημασία για την αντιμετώπιση και την αποτροπή της απειλής που 

προέρχεται από τρομοκρατικές ομάδες, καθώς και για την αναχαίτιση της 

ριζοσπαστικοποίησης ευρωπαίων πολιτών· 

2. προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν και να στηρίξουν με συνέπεια τις κοινές 

προσπάθειες για την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού, μεταξύ άλλων μέσω του 

συντονισμού σχεδίων και προσπαθειών και της ανταλλαγής των εμπειριών που 

αποκτήθηκαν· τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθούν οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της 

ζώνης Σένγκεν· 

3. ενθαρρύνει την ΕΕ να αναπτύξει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές και αρχές για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας βάσει των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ, και ειδικότερα της απόφασης UNSCR 2178/2014· 

4. ζητεί να υπάρξουν διεθνείς συνεισφορές στον μηχανισμό χρηματοδότησης που 

θεσπίστηκε από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) με 

σκοπό τη διευκόλυνση της άμεσης σταθεροποίησης περιοχών που έχουν απαλλαγεί από 

την Ντάες· 

5. εκφράζει την ανησυχία του για το ότι, εάν δεν αντιμετωπιστούν οι συνθήκες που ευνοούν 

τη διάδοση της τρομοκρατίας, τα προσεχή έτη είναι πιθανό να επιδεινωθεί ένα φαινόμενο 

κατά το οποίο πολίτες της ΕΕ μεταβαίνουν σε άλλες χώρες για να ενταχθούν σε ομάδες 

τζιχαντιστών ή σε άλλες εξτρεμιστικές ομάδες, καθώς και η συγκεκριμένη απειλή που 

αυτοί συνιστούν για την ασφάλεια όταν επιστρέφουν στην ΕΕ και στις γειτονικές χώρες, 

εάν ληφθεί ιδίως υπόψη η συνεχιζόμενη κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη 

Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική (ΜΑΒΑ)· ζητεί τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένης 

μελέτης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εθνικών και ενωσιακών ενεργειών που 

αποσκοπούν στην πρόληψη και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· 

6. τονίζει ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνδέεται με οποιαδήποτε 

θρησκεία, εθνικότητα ή πολιτισμό· 

7. ενθαρρύνει την ανάπτυξη προληπτικών και τακτικά επικαιροποιημένων πρωτοβουλιών 

στους τομείς της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας καθώς και 

πρωτοβουλιών αποριζοσπαστικοποίησης σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο· ζητεί 

τη βελτίωση του συντονισμού των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών, προκειμένου 

να διασφαλίζεται κατάλληλη αντίδραση σε αναδυόμενες απειλές· τάσσεται υπέρ της 

ενίσχυσης της συνεργασίας με γειτονικές χώρες και περιφερειακούς φορείς στον τομέα 
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της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· αναγνωρίζει ότι η ριζοσπαστικοποίηση είναι 

επίσης ζήτημα που άπτεται της γεωπολιτικής και της πολιτικής γειτονίας· επισημαίνει ότι 

η χρηματοδοτική βοήθεια θα πρέπει να αξιολογείται ως προς τη στήριξη που μπορεί 

ενδεχομένως να παρέχει σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και ζητεί μετ’ επιτάσεως να 

εντοπιστεί η προέλευση κάθε εξωτερικής χρηματοδότησης· 

8. προτρέπει την ΕΕ να εντείνει τη συνεργασία με τρίτες χώρες, με σκοπό τη λήψη μέτρων 

που θα αποτρέπουν και θα ανακόπτουν τις μετακινήσεις ξένων μαχητών, μεταξύ άλλων 

μέσω νέων σχεδίων δημιουργίας ικανοτήτων (π.χ. συνοριακών ελέγχων) με εταίρους και 

καλύτερα στοχευμένης βοήθειας της ΕΕ, καθώς και με την εκπόνηση σχεδίων δράσης 

στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· τονίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα 

πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των στρατηγικών καταπολέμησης της τρομοκρατίας· 

ευελπιστεί ότι η ΕΕ θα ενισχύσει τον πολιτικό της διάλογο με τον Αραβικό Σύνδεσμο, την 

Οργάνωση Ισλαμικής Συνεργασίας, την Αφρικανική Ένωση και άλλους σχετικούς 

περιφερειακούς παράγοντες και δομές συντονισμού, όπως η Ομάδα των Πέντε για το 

Σαχέλ· καλεί την ΕΕ να παρακολουθεί στενά την εξαγωγή οπλικών συστημάτων που θα 

μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι τρομοκράτες· 

9. επικροτεί θερμά την βούληση της ΥΕ/ΑΕ Mogherini να στηρίξει σχέδια για την 

αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης σε τρίτες χώρες, όπως η Ιορδανία, ο Λίβανος και 

το Ιράκ, καθώς και στο Μαγκρέμπ και στο Σαχέλ, σύμφωνα με την έκθεση για την 

εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο της συνόδου του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου στις 12 Φεβρουαρίου 2015· επισημαίνει ότι πρέπει πλέον να ληφθεί μέριμνα 

ώστε τα σχέδια αυτά να χρηματοδοτηθούν το συντομότερο δυνατόν· 

10. ζητεί από την ΕΕ να ενδυναμώσει τη συνεργασία της με περιφερειακούς εταίρους 

προκειμένου να περιοριστεί η παράνομη διακίνηση όπλων, εστιάζοντας την προσοχή της 

ιδίως σε χώρες από τις οποίες προέρχεται η τρομοκρατία, και να παρακολουθεί στενά την 

εξαγωγή οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους 

τρομοκράτες· ζητεί επίσης να ενισχυθούν τα μέσα εξωτερικής πολιτικής και συνεργασίας 

με τρίτες χώρες προκειμένου να καταπολεμηθεί η χρηματοδότηση τρομοκρατικών 

οργανώσεων· 

11. καλεί την ΕΕ να εξειδικεύσει και να αναβαθμίσει τον διάλογο που διεξάγει για την 

ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με την Αλγερία, την Αίγυπτο, το 

Ιράκ, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Μαρόκο, τον Λίβανο, την Τυνησία, τη Σαουδική 

Αραβία και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου· φρονεί ότι η συνεργασία 

με την Τουρκία θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου 2014· 

12. καλεί το Συμβούλιο, υπό το φως της εξέλιξης των συνθηκών ασφάλειας στη νότια 

γειτονία της ΕΕ, να επανεξετάζει και να επαναπροσδιορίζει σε τακτική βάση την 

περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ, καθώς και τη στρατηγική 

στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας/των ξένων μαχητών, η οποία 

εγκρίθηκε στις 16 Μαρτίου 2015, παράλληλα με προληπτικές και άλλες πρωτοβουλίες, 

όπως το δίκτυο της Επιτροπής για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 

ριζοσπαστικοποίηση· καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον αμοιβαίο 

σεβασμό και την κατανόηση ως κομβικά στοιχεία στο πλαίσιο της καταπολέμησης της 

τρομοκρατίας τόσο εντός της ΕΕ και των κρατών μελών της όσο και σε τρίτες χώρες· 



 

AD\1072553EL.doc 5/8 PE560.548v02-00 

 EL 

13. καλεί την ΥΕ/ΑΕ και το Συμβούλιο να καταδικάσουν απερίφραστα την οικονομική και 

ιδεολογική στήριξη που παρέχουν επί δεκαετίες ορισμένες κυβερνήσεις και άτομα που 

ασκούν επιρροή στις χώρες του Κόλπου σε εξτρεμιστικά ισλαμιστικά κινήματα· ζητεί από 

την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες προκειμένου να 

καταπολεμηθεί πιο αποτελεσματικά η υλική και ηθική στήριξη της τρομοκρατίας· 

επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης της ΕΠΓ, πρέπει να ενισχυθούν 

η διάσταση της ασφάλειας και η ικανότητα των εργαλείων της ΕΠΓ ώστε να συμβάλουν 

στη ενίσχυση της αποφασιστικότητας και των δυνατοτήτων των εταίρων να μεριμνούν 

για την ασφάλειά τους, σεβόμενοι την αρχή του κράτους δικαίου· 

14. σημειώνει ότι τα βαθύτερα αίτια της τρομοκρατίας ανάγονται συχνά σε μία κακή και 

αυταρχική διακυβέρνηση· πιστεύει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος σε 

μακροπρόθεσμη βάση, οι διεθνείς προσπάθειες πρέπει να αποσκοπούν στην προώθηση 

της αρχής του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενσωματωθούν οι στόχοι αυτοί στις συμφωνίες 

συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· προτρέπει την ΕΕ να αναπτύξει περαιτέρω 

σχέδια και δραστηριότητες για την δημιουργία ικανοτήτων στις ενδιαφερόμενες χώρες 

της ΜΑΒΑ, με σκοπό τη ρύθμιση θεμάτων επιβολής του νόμου, ποινικής δικαιοσύνης, 

μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπόλ, την 

Eurojust, τη Frontex και την ΕΑΑ· θεωρεί ότι καθίσταται όλο και πιο επιτακτική η 

ανάγκη διεξαγωγής διαλόγου με το μετριοπαθές Ισλάμ που αντιτίθεται στον εξτρεμισμό, 

καθώς και η προώθηση της πολιτιστικής συνεργασίας· 

15. υποστηρίζει την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών 

μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών για τον εντοπισμό των πολιτών της ΕΕ που 

διατρέχουν τον κίνδυνο να ριζοσπαστικοποιηθούν, να στρατολογηθούν και να μεταβούν 

σε άλλες χώρες για να προσχωρήσουν στους τζιχαντιστές και σε άλλες εξτρεμιστικές 

ομάδες· τονίζει ότι οι χώρες ΜΑΒΑ και τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να στηριχθούν στις 

προσπάθειές τους να αναχαιτίσουν τη ροή των ξένων μαχητών· 

16. ζητεί από την Επιτροπή να κινητοποιήσει όλους τους πόρους που διαθέτει και να στηρίξει 

τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των παραγόντων στους οποίους οφείλεται η 

ριζοσπαστικοποίηση και ο εξτρεμισμός, τη χάραξη στρατηγικών πρόληψης που θα 

καλύπτουν τους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, της καταπολέμησης των 

διακρίσεων και του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου· συστήνει μια 

στενότερη συνεργασία με οργανώσεις για τον πολιτιστικό διάλογο· τονίζει τη σημασία 

της συνεργασίας με μετριοπαθείς ηγετικές προσωπικότητες της μουσουλμανικής 

κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 

τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες, με σκοπό την καταπολέμηση της 

ριζοσπαστικοποίησης· ζητεί από ολόκληρη την κοινότητα των θρησκευτικών ηγετών να 

δρομολογήσουν μία νέα διαθρησκευτική συνάντηση, όπως εκείνη που πραγματοποιήθηκε 

στην Ασίζη το 2011· θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να παρακολουθούν 

αποτελεσματικότερα τις δραστηριότητες των πολιτών της ΕΕ στις πληγείσες χώρες· καλεί 

την ΥΕ/ΑΕ και την Επιτροπή να συνεχίσουν να μεριμνούν για επαρκή χρηματοδότηση 

και συνεκτική χρήση των μέσων ώστε να αντιμετωπίζουν τις απειλές της τρομοκρατίας, 

στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής μετάβασης από την έγκαιρη προειδοποίηση στην 

έγκαιρη δράση· 

17. θεωρεί ότι η ανάπτυξη αντίθετης επιχειρηματολογίας, μεταξύ άλλων και σε τρίτες χώρες, 
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έχει κρίσιμη σημασία για τη μείωση της γοητείας που ασκούν οι τρομοκρατικές ομάδες 

στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ)· καλεί την ΕΕ να 

παράσχει μεγαλύτερη στήριξη σε πρωτοβουλίες όπως η SSCAT (Syria Strategic 

Communication Advisory Team) και να διευκολύνει την υλοποίηση και τη 

χρηματοδότηση ανάλογων έργων στις τρίτες χώρες· 

18. επικροτεί την αποστολή εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφάλειας/καταπολέμησης της 

τρομοκρατίας σε μια σειρά σημαντικών αντιπροσωπειών της ΕΕ, προκειμένου να 

ενισχυθεί η ικανότητά τους να συμβάλλουν στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά με τις 

αρμόδιες τοπικές αρχές, καθώς και την επέκταση των ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· 

19. ενθαρρύνει την ανάπτυξη προγραμμάτων που επιδιώκουν να καταστείλουν τις βίαιες και 

θρησκευτικές συγκρούσεις· πιστεύει ότι τα προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης 

μπορούν να είναι σημαντικά εργαλεία για τη μείωση της στρατολόγησης πολιτών της 

Ένωσης από τρομοκρατικές οργανώσεις· σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν 

το ενδεχόμενο στρατολόγησης παλαίμαχων αλλοδαπών μαχητών για να συμβάλουν στα 

προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης· καλεί τα κράτη μέλη να επαναξιολογήσουν την 

εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων· 

20. επιδοκιμάζει απόλυτα τις συστάσεις της έκθεσης προς τα κράτη μέλη να χωρίσουν, στο 

πλαίσιο του σωφρονιστικού τους συστήματος, τους ριζοσπαστικοποιημένους από τους 

υπόλοιπους κρατούμενους· συνιστά, ωστόσο, ο χωρισμός αυτός να γίνεται με προσοχή, 

διότι εάν αυτό αφορά μεγάλες ομάδες κρατουμένων υπάρχει φόβος να δοθεί η ευκαιρία 

σε γνωστά ριζοσπαστικά στοιχεία να συνυπάρξουν και να αναπτύξουν επαφές, οι οποίες 

ενδέχεται να αποβούν επιβλαβείς μετά την απελευθέρωσή τους· καλεί την Επιτροπή να 

αναπτύξει σχέδια για τη διευκόλυνση της επανένταξης ατόμων που κινδυνεύουν να 

στρατολογηθούν και εκείνων που κατόρθωσαν να επιστρέψουν· 

21. τονίζει ότι η ΕΕ, στο πλαίσιο μιας συνεκτικής στρατηγικής πρόληψης, πρέπει επίσης να 

αξιοποιήσει πλήρως την εξωτερική της πολιτική για να προωθήσει τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία, την ανεξιθρησκία, τη χρηστή διακυβέρνηση, 

καθώς και να αποτρέψει και να επιλύσει συγκρούσεις προκειμένου να μειωθεί το 

περιθώριο για εξτρεμιστική προπαγάνδα· 

22. τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει δημιουργήσουν επαρκείς δικλίδες 

ασφαλείας στους μηχανισμούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 

ώστε να διασφαλίσουν ότι η ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η επιβολή του 

νόμου δεν αλληλοαναιρούνται αλλά αλληλοσυμπληρώνονται και βασίζονται στις αρχές 

του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της 

ΕΕ και των χωρών εταίρων της· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν τρόπους 

προκειμένου η εκπαίδευση και κατάρτιση των θρησκευτικών ηγετών να τεθεί υπό την 

εποπτεία του κράτους και η διδασκαλία των θρησκευτικών να πραγματοποιείται σε 

νόμιμα πλαίσια και να μην ελέγχεται από εξτρεμιστές· αναγνωρίζει την ανάγκη για μια 

διεθνώς συντονισμένη παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης με στόχο να περιοριστεί 

η πρόσβαση της τρομοκρατικής προπαγάνδας σε αυτά και να βελτιωθεί η διαδικασία 

εντοπισμού του εξτρεμιστικού υλικού στο Διαδίκτυο· ζητεί τη δημιουργία δικτυακών 

τόπων ή τηλεφωνικών γραμμών επικοινωνίας για τους πολίτες, προκειμένου να 
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προβληθούν επιχειρήματα και εκστρατείες ευαισθητοποίησης κατά της 

ριζοσπαστικοποίησης στο Διαδίκτυο και εκτός Διαδικτύου· 

23. πιστεύει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση 

και εξάλειψη των βαθύτερων αιτίων της ριζοσπαστικοποίησης στην Ευρώπη· τονίζει ότι, 

βασικό κλειδί για την καταπολέμηση της έλξης που ασκούν οι τρομοκρατικές ομάδες 

είναι να τεθεί υπό αμφισβήτηση το ιδεολογικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζονται οι πράξεις 

των εξτρεμιστικών ομάδων και να αναπτυχθεί αντίθετη επιχειρηματολογία· εκφράζει την 

ανησυχία του για το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων διέρχονται περίοδο 

μεγάλης έντασης σε ολόκληρη την Ευρώπη και ενθαρρύνει το διαθρησκευτικό διάλογο· 

επιδοκιμάζει τις επισημάνσεις της έκθεσης στο θέμα της εκπαίδευσης θρησκευτικών 

ηγετών, με σκοπό να αποτρέπονται τα κηρύγματα μίσους· καλεί τα κράτη μέλη να 

καταστήσουν αξιόποινες τις τρομοκρατικές πράξεις που τελούνται εκτός της επικράτειάς 

τους και αναγνωρίζει ότι αυτό είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού· καλεί τους ιμάμηδες και τους 

μουσουλμάνους ηγέτες να ηγηθούν των προσπαθειών κατά της ριζοσπαστικοποίησης και 

των κηρυγμάτων μίσους και να αντιμετωπίσουν τον φονταμενταλισμό και την 

τρομοκρατική προπαγάνδα με επιχειρήματα θεολογικού χαρακτήρα· ζητεί από την ΕΕ να 

υποστηρίξει έργα έρευνας και πληροφόρησης σχετικά με την καταπολέμηση του 

φονταμενταλισμού και την αποριζοσπαστικοποίηση, εντείνοντας τον διάλογο με 

μουσουλμανικές κοινότητες με σκοπό τη σύγκλιση των προσπαθειών μας· 

24. τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας με τρίτες χώρες, με σκοπό τον 

αποτελεσματικότερο εντοπισμό πολιτών που αναχωρούν από την Ένωση για να 

πολεμήσουν στο πλευρό τρομοκρατικών οργανώσεων και στη συνέχεια επιστρέφουν σε 

αυτή· στηρίζει επίσης την έκκληση που απευθύνεται με την έκθεση στην ΕΥΕΔ να 

αυξήσει τη διδασκαλία της αραβικής γλώσσας στα στελέχη της προκειμένου να στηρίξει 

τους εν λόγω σκοπούς· 

25. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η Τουρκία, οι χώρες του 

Κόλπου και άλλα αραβικά κράτη πρέπει να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για την 

καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης, τον εντοπισμό της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την ανάπτυξη μιας νέας επιχειρηματολογίας κατά 

του ισλαμικού φονταμενταλισμού· τονίζει ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή 

πληροφοριών με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα πρέπει να αποτελέσει 

βασικό στοιχείο των σχέσεων της ΕΕ με τις εν λόγω χώρες· τονίζει επίσης τη 

σπουδαιότητα που έχει η ενίσχυση της εν λόγω συνεργασίας με περιφερειακούς 

οργανισμούς, όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος, η Αφρικανική Ένωση και το Συμβούλιο 

Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου· 

26. απορρίπτει κατηγορηματικά τυχόν προσπάθειες να διαγραφούν από την έκθεση απόψεις 

σύμφωνα με τις οποίες η καταπολέμηση των πράξεων τρομοκρατίας και εξτρεμισμού 

αποτελεί αυτοσκοπό· φρονεί ότι είναι άσκοπο και αντιπαραγωγικό να διαρραγεί η σχέση 

μεταξύ καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης και καταπολέμησης των εκδηλώσεών 

της· καλεί το Συμβούλιο να καταρτίσει ένα «μαύρο πίνακα» ευρωπαίων τζιχαντιστών και 

τζιχαντιστών που φέρονται ως τρομοκράτες. 
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