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JAVASLATOK 

A Külügyi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. meggyőződése, hogy a terrorista csoportok jelentette fenyegetés leküzdéséhez és az 

európai polgárok radikalizálódásának megakadályozásához alapvető fontosságú a fokozott 

és hatékonyabb, az alapvető uniós értékek és normák – úgymint az emberi jogok, a 

jogállamiság, a magánélet tiszteletben tartása és a nemzetközi humanitárius jog alapelvei 

– mellett elkötelezett nemzetközi együttműködés, a folyamatos véleménycsere és 

tájékoztatás, a szegénységgel és egyenlőtlenséggel szembeni elszánt nemzeti szintű 

fellépés és a stabil, inkluzív kormány a harmadik országokban; 

2. bíztatja a tagállamokat, hogy folytassanak együttműködést és folyamatosan támogassák 

egymás erőfeszítéseit az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelemben, többek között a 

tervek és az erőfeszítések összehangolásával és a levont tanulságok megosztásával; 

szükségesnek tartja a schengeni térség külső határain végzett ellenőrzések szigorítását; 

3. ösztönzi az Uniót, hogy dolgozzon ki további iránymutatásokat és elveket a terrorizmus 

elleni küzdelemhez az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozatai (különösen a 

2178/2014. sz. ENSZ-BT határozat) alapján; 

4. kéri, hogy nemzetközi hozzájárulásokkal támogassák az Egyesült Nemzetek Fejlesztési 

Programja (UNDP) által jóváhagyott finanszírozási mechanizmusokat a Dáistól 

megtisztított területek haladéktalan stabilizálásának elősegítése érdekében; 

5. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a terrorizmus terjedésének kedvező körülmények 

kezelése nélkül az elkövetkező években várhatóan még több uniós polgár utazik majd más 

országokba, hogy ott dzsihádista vagy egyéb szélsőséges csoportokhoz csatlakozzon, és 

fokozódnak az ilyen személyek Unióba és a szomszédos országokba való visszatérésével 

járó biztonsági kockázatok, különös tekintettel a közel-keleti és észak-afrikai (MENA) 

régióban folyamatosan erősödő katonai konfliktusokra; a terrorizmus elleni küzdelmet és 

annak megelőzését célzó nemzeti és uniós szintű intézkedések hatékonyságáról szóló 

átfogó tanulmány elkészítését szorgalmazza; 

6. hangsúlyozza, hogy a terrorizmust nem lehet és nem szabad semmilyen valláshoz, 

nemzetiséghez vagy civilizációhoz kapcsolni; 

7. ösztönzi a megelőző jellegű és rendszeresen felülvizsgált biztonsági és terrorizmus elleni 

kezdeményezések kidolgozását tagállami, uniós és nemzetközi szinten; a kialakuló 

fenyegetésekre adott megfelelő reagálás érdekében a bel- és külpolitikák hatékonyabb 

összehangolását sürgeti; ösztönzi a szomszédos országokkal és regionális szereplőkkel a 

terrorizmus elleni küzdelem terén megvalósuló együttműködés fokozását; elismeri, hogy a 

radikalizálódás geopolitikai és szomszédsági politikai probléma is; emlékeztet arra, hogy 

minden pénzügyi támogatást meg kell vizsgálni aszerint, hogy támogathatnak-e terrorista 

tevékenységeket, és sürgeti a külső forrásokból származó finanszírozás eredetének 

feltárását; 
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8. arra ösztönzi az Uniót, hogy alakítson ki szorosabb kapcsolatot a harmadik országokkal 

annak érdekében, hogy a külföldi harcosok eltántorítására és útvonalaik megzavarására 

irányuló intézkedéseket vezessenek be többek között a partnerekkel megvalósított új 

kapacitásépítési projektek (pl. határellenőrzések) által és célzottabb uniós támogatással, 

valamint terrorizmusellenes cselekvési tervek kidolgozásával; hangsúlyozza, hogy az 

emberi jogoknak a terrorizmus elleni stratégiák és együttműködés központi elemét kell 

alkotniuk; azt kívánja, hogy az EU erősítse meg az Arab Államok Ligájával, az Iszlám 

Együttműködés Szervezetével, az Afrikai Unióval és más fontos regionális szereplőkkel 

és koordinációs struktúrákkal, így például a Száhil öv G5 országaival folytatott politikai 

párbeszédet; felszólítja az Uniót, hogy kövesse szorosan nyomon az olyan 

fegyverexportokat, amelyeket a terroristák saját javukra fordíthatnak; 

9. nagy örömmel üdvözli, hogy Mogherini főképviselő/alelnök támogatni szeretné a 

radikalizálódás megelőzésére irányuló projekteket a harmadik országokban, azaz 

Jordániában, Libanonban, Irakban, valamint a Maghreb-országokban és a Száhil övben, 

ahogyan az az Európai Tanács 2015. február 12-i ülését követően hozott intézkedések 

végrehajtásáról szóló jelentésben is szerepel; megjegyzi, hogy most arról kell 

gondoskodni, hogy e projektek mihamarabb megkapják a szükséges finanszírozást; 

10. felszólítja az Uniót, hogy fokozza a regionális partnerekkel folytatott együttműködését a 

fegyverkereskedelem megfékezésében, különösen a terrorizmus kiindulási országait 

célozva meg, és kövesse szorosan nyomon az olyan fegyverexportokat, amelyeket a 

terroristák saját javukra fordíthatnak; szorgalmazza továbbá a külpolitikai eszközök 

megerősítését, valamint a harmadik országokkal való együttműködést a terrorista 

szervezetek finanszírozásának megakadályozása érdekében; 

11. ösztönzi az Uniót, hogy a biztonság, illetve a terrorizmus elleni küzdelem területén 

folytasson célzott és intenzívebb párbeszédet Algériával, Egyiptommal, Irakkal, Izraellel, 

Jordániával, Marokkóval, Libanonnal, Szaúd-Arábiával, Tunéziával és az Öböl-menti 

Együttműködési Tanáccsal; az Általános Ügyek Tanácsának 2014. decemberi 

következtetéseivel összhangban ki kell szélesíteni a Törökországgal való együttműködést 

is; 

12. felszólítja a Tanácsot, hogy az Unió déli szomszédságában kialakuló biztonsági helyzet 

függvényében folyamatosan vizsgálja felül és dolgozza át a Szíria és Irak vonatkozásában 

2015. március 16-án elfogadott, a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló, illetve a 

külföldi harcosok kérdésének megoldását célzó uniós regionális stratégiát csakúgy, mint a 

Bizottság radikalizálódást figyelő uniós információs központjához hasonló megelőző és 

egyéb kezdeményezéseket; felszólítja továbbá a tagállamokat, hogy támogassák a 

kölcsönös tiszteletet és megértést, amelyek alapvető fontosságúak a terrorizmus elleni 

küzdelemben az Unióban és tagállaiban, illetve a harmadik országokban egyaránt; 

13. felszólítja a főképviselőt/alelnököt és a Tanácsot, hogy egyértelműen ítéljék el azt, hogy a 

Perzsa-öböl térségéből egyes kormányok és befolyásos egyének egy évtizede pénzügyi és 

ideológiai támogatást nyújtanak szélsőséges iszlamista mozgalmaknak; felszólítja a 

Bizottságot, hogy vizsgálja felül a harmadik országokkal fenntartott uniós kapcsolatokat 

annak érdekében, hogy hatékonyabb küzdelmet folytathasson a terrorizmus anyagi és nem 

anyagi jellegű támogatása ellen; emlékeztet arra, hogy az ENP jelenlegi felülvizsgálata 

keretében meg kell erősíteni azon ENP-eszközök biztonsági dimenzióját és kapacitását, 
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amelyek hozzájárulnak a partnerek ellenálló képességének és a saját biztonságukról való 

gondoskodáshoz szükséges kapacitások fejlesztéséhez a jogállamiság tiszteletben tartása 

mellett;  

14. megjegyzi, hogy a terrorizmus alapvető okai gyakran a rossz és nem befogadó 

kormányzásra vezethetők vissza; úgy véli, hogy a tartós haladás eléréséhez a nemzetközi 

erőfeszítésnek a jogállamiság, a demokratikus elvek és az emberi jogok előmozdítására 

kell irányulnia; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ezeket a célokat foglalják bele a 

harmadik országokkal kötött együttműködési megállapodásokba; ösztönzi az Uniót, hogy 

az Europollal, az Eurojusttal, a Frontex-szel és a CEPOL-lal szoros együttműködésben a 

bűnüldözés, büntető igazságszolgáltatás és a biztonsági ágazat terén indítson további 

kapacitásépítési projekteket és tevékenységeket az érdekelt észak-afrikai és közel-keleti 

országokkal; egyre sürgetőbbnek tartja párbeszéd kezdeményezését és a kulturális 

együttműködés ösztönzését a szélsőségekkel szemben álló mérsékelt iszlámmal; 

15. támogatja a radikalizálódás, toborzás kockázatának kitett és dzsihádista és egyéb 

szélsőséges csoportokhoz való csatlakozás céljából utazó uniós polgárok azonosítására 

irányuló nagyobb mértékű nemzetközi együttműködést és a nemzeti hírszerző szolgálatok 

közötti információmegosztást; hangsúlyozza, hogy a Közel-Kelet, Észak-Afrika (MENA) 

és a Nyugat-Balkán országait támogatni kell a külföldi harcosok áramlásának 

megfékezésére irányuló erőfeszítéseikben; 

16. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy mozgósítsa valamennyi rendelkezésre álló 

erőforrását és támogassa a tagállamokat a radikalizálódáshoz és a szélsőségességhez 

vezető okok kezelésében olyan megelőző stratégiák kidolgozásával, amelyek az oktatás, a 

társadalmi befogadás, a megkülönböztetés elleni küzdelem, valamint a kultúrák és a 

vallások közötti párbeszéd területét egyaránt magukban foglalják; javasolja, hogy 

működjenek szorosabban együtt a kultúrák közötti párbeszédet elősegítő szervezetekkel; 

hangsúlyozza az Unión belül és a harmadik országokban a muszlim társadalom mérsékelt 

vezető személyiségeivel – többek között a civil társadalom képviselőivel – a 

radikalizálódás elleni küzdelem terén folytatott együttműködés fontosságát; felszólítja a 

vallási vezetőket, hogy tartsanak ismét vallásközi találkozót a 2011-ben Assisiben 

megrendezett találkozó mintájára; úgy véli, hogy az Uniónak és tagállamainak 

fokozottabban nyomon kell követniük az uniós polgárok érintett országokban végzett 

tevékenységeit; felkéri a főképviselőt/alelnököt és a Bizottságot, hogy továbbra is 

gondoskodjanak elegendő pénzeszközről, és biztosítsák az eszközök következetes 

felhasználását, hogy ezáltal hatékonyan lehessen fellépni a terrorizmus általi 

fenyegetettség ellen, és eredményesebb legyen a korai előrejelzésről a korai fellépésre 

való váltás; 

17. úgy véli, hogy az ellenüzenet megfogalmazása – a harmadik országokban is – az egyik 

kulcs a közel-keleti és észak-afrikai térségben működő terrorista csoportok vonzerejének 

megtöréséhez; felszólítja az Uniót, hogy fokozza az olyan kezdeményezésekhez nyújtott 

támogatást, mint a SSCAT (Syria Strategic Communication Advisory Team), és hogy a 

harmadik országokban segítse elő az ilyen típusú projektek kibontakozását és 

finanszírozását; 

18. üdvözli, hogy a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló európai erőfeszítésekben való 

szerepvállalási képesség fokozása és a megfelelő helyi hatóságokkal való hatékonyabb 
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kapcsolattartás érdekében biztonsági, illetve a terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó 

szakértőket telepítenek a leginkább érintett uniós küldöttségekbe, valamint tovább bővítik 

a terrorizmus elleni küzdelemhez szükséges kapacitást az Európai Külügyi Szolgálatban 

(EKSZ); 

19. a lehetséges harcosok megállítása érdekében olyan programok létrehozását szorgalmazza, 

amelyek az erőszakos és a szektás összecsapások hatástalanítására törekszenek; úgy véli, 

hogy a radikalizálódás felszámolására irányuló programok fontos eszközök lehetnek az 

európai uniós polgárok terrorista szervezetek általi toborzásának visszaszorításához; 

megjegyzi, hogy néhány tagállam korábbi harcosok a radikalizálódás felszámolására 

irányuló programokba való esetleges bevonását fontolgatja; kéri a tagállamokat, hogy 

értékeljék újra az ilyen programok bevezetését; 

20. határozottan üdvözli a jelentésben a tagállamok számára megfogalmazott ajánlásokat, 

amelyek szerint a büntetés-végrehajtási rendszerben különítsék el a radikalizálódott 

fogvatartottakat; óva int azonban ennek tömeges alkalmazásától, mert félő, hogy így 

lehetővé teszik az ismert radikálisok számára a szövetkezést és a kapcsolatépítést, ami 

szabadon bocsátásukat követően lehetséges veszélyt jelenthet; kéri a Bizottságot, hogy 

dolgozzon ki terveket a toborzás veszélyének kitett vagy visszatért személyek 

visszailleszkedésének megkönnyítésére; 

21. rámutat, hogy egy átfogó uniós megelőző stratégia keretében teljes körűen ki kell 

használni az uniós külpolitikát annak érdekében, hogy előmozdítsák az emberi jogok, a 

demokrácia, a vallásszabadság tiszteletben tartását és a jó kormányzást, és 

megakadályozzák és megoldják a konfliktusokat a szélsőséges propagandát hirdetők 

számára rendelkezésre álló tér lecsökkentése érdekében; 

22. hangsúlyozza, hogy az Uniónak és tagállamainak megfelelő biztosítékokat kell 

beépíteniük a terrorizmus elleni együttműködési mechanizmusokba annak érdekében, 

hogy a biztonság, az emberi jogok és a bűnüldözés nem egymást kizáró, hanem egymást 

kiegészítő elvek legyenek, és hogy az intézkedések a jogállamiságon és az alapvető jogok 

tiszteletben tartásán alapuljanak; felszólítja a tagállamokat, hogy vizsgálják meg, miként 

helyezhető a vallási vezetők oktatása és képzése állami ellenőrzés alá, és miként lehetne 

hivatalosabban intézményesíteni a vallási oktatást annak megakadályozása érdekében, 

hogy a szélsőségesek befolyásra tegyenek szert; elismeri, hogy nemzetközileg 

összehangolt médiafigyelésre van szükség annak érdekében, hogy megakadályozzák a 

terrorista propagandához való hozzáférést és javítsák a szélsőséges tartalmak interneten 

keresztül történő lakossági bejelentésének folyamatát; weboldalak vagy ingyenesen 

hívható telefonvonalak létrehozását szorgalmazza a polgárok számára, hogy támogassák 

az internetes és az interneten kívüli radikalizálódás elleni pozitív narratívákat és 

figyelemfelkeltő kampányokat; 

23. meggyőződése, hogy holisztikus megközelítést kell alkalmazni az Európában végbemenő 

radikalizálódás alapvető okainak feltárására és kezelésére; úgy véli, hogy a szélsőséges 

csoportok fellépései mögött rejlő ideológiai üzenet megkérdőjelezése és ellenüzenet 

megfogalmazása az egyik kulcs a terrorista csoportok vonzerejének leküzdéséhez; 

aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a közösségek közötti kapcsolatokra egyre nagyobb 

nyomás nehezedik Európában, és ösztönzi a vallások közötti párbeszédet; üdvözli a 

jelentés arra a kérdésre vonatkozó hivatkozásait, hogy a gyűlölet hirdetésének 
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megakadályozása érdekében képzést nyújtanak vallási vezetők számára; támogatja, hogy a 

tagállamok nyilvánítsák bűncselekménnyé a joghatóságukon kívül elkövetett 

terrorcselekményeket, és egyetért azzal, hogy ez a terrorizmus és a szélsőségesség elleni 

küzdelem egyik leghatékonyabb eszköze; felszólítja az imámokat és a muszlim vezetőket, 

hogy vállaljanak vezető szerepet a radikalizálódás és a gyűlölet hirdetése elleni 

küzdelemben azáltal, hogy teológiailag megalapozott narratívával szállnak szembe a 

fundamentalizmussal és a terrorista propagandával; felszólítja az Uniót, hogy 

erőfeszítéseink egyesítése érdekében támogassa a fundamentalizmus elleni és a 

radikalizmus felszámolására irányuló kutatási és információs projekteket a muszlim 

közösségekkel folytatott párbeszéd intenzívebbé tétele által; 

24. megjegyzi, hogy szorosabb együttműködést kell folytatni az Unión kívüli országokkal 

azon uniós polgárok hatékonyabb beazonosítása érdekében, akik azért utaznak el, hogy 

terrorista szervezetek mellett harcoljanak, majd azt követően visszatérnek; hasonlóképpen 

támogatja azt is, hogy a jelentés felszólítja az EKSZ-t, hogy e célok elérése érdekében 

szélesítse ki az arab nyelv oktatását; 

25. hangsúlyozza, hogy az Uniónak, a Nyugat-Balkán országainak, Törökországnak, a Perzsa-

öböl országainak és más arab államoknak közös erőfeszítést kell tenniük a radikalizálódás 

és a toborzás elleni küzdelemben, a terroristák finanszírozási forrásainak felderítése, 

valamint az iszlám fundamentalizmus elleni új narratíva létrehozása érdekében; 

hangsúlyozza, hogy a terrorizmus elleni együttműködést és információmegosztást az EU 

ezen országokkal fenntartott kapcsolataiban kulcsfontosságú elemnek kell tekinteni; 

hangsúlyozza, hogy emellett az Arab-ligával, az Afrikai Unióval és az Öböl-menti 

Együttműködési Tanáccsal folytatott ilyen irányú együttműködés megerősítése is alapvető 

fontosságú; 

26. határozottan elutasítana minden arra irányuló próbálkozást, hogy töröljék a jelentés azon 

részeit, amelyek a terrorizmus és a szélsőségesség ellen saját jogukon folytatott küzdelmet 

helyezik középpontba; úgy véli, hogy nem segít és eredménytelen a radikalizálódás, 

illetve az annak megnyilvánulásai elleni küzdelem közötti kapcsolat megtörése; felszólítja 

a Tanácsot, hogy hozza létre az európai dzsihádisták és a dzsihádista terrorcselekmény 

elkövetésével vádolt személyek feketelistáját. 
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