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IEROSINĀJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzskata, ka pastiprinātai un efektīvākai starptautiskajai sadarbībai, ievērojot ES 

pamatvērtības un pamatnormas, piemēram, cilvēktiesības, tiesiskumu un starptautisko 

tiesību principus, aktīvai viedokļu un informācijas apmaiņai, apņēmīgai valstu rīcībai pret 

nabadzību un nevienlīdzību un stabilai un iekļaujošai pārvaldībai trešās valstīs ir izšķiroša 

nozīme teroristu grupējumu radīto draudu novēršanā un apkarošanā un Eiropas iedzīvotāju 

radikalizēšanās apturēšanā; 

2. mudina dalībvalstis sadarboties un pastāvīgi atbalstīt citai citas centienus novērst 

vardarbīgu ekstrēmismu, arī koordinējot plānus un pasākumus un daloties gūtajā pieredzē; 

norāda, ka ir jāuzlabo pārbaudes uz Šengenas zonas ārējām robežām, 

3. mudina ES turpināt pilnveidot terorisma apkarošanas pamatnostādnes un principus, 

pamatojoties uz attiecīgajām ANO Drošības padomes rezolūcijām (jo īpaši ANO Drošības 

padomes Rezolūciju Nr. 2178/2014); 

4. prasa veikt starptautiskas iemaksas ANO Attīstības programmas (UNDP) apstiprinātajā 

finansējuma mehānismā, lai veicinātu tūlītēju stabilizāciju teritorijās, kas atbrīvotas no 

Da’esh; 

5. pauž bažas, ka, nemainot apstākļus, kas veicina terorisma izplatīšanos, turpmākajos gados 

varētu pasliktināties situācija saistībā ar parādību, ko raksturo ES iedzīvotāju došanās uz 

citām valstīm, lai pievienotos džihādistu vai citu ekstrēmistu grupējumiem, kā arī šo 

kaujinieku radītais drošības apdraudējums pēc atgriešanās ES un tās kaimiņvalstīs, jo īpaši 

ņemot vērā militārās darbības pašreizējo eskalāciju Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas 

(MENA) reģionā; aicina veikt visaptverošu pētījumu par to valstu un ES pasākumu 

lietderīgumu, kuru mērķis ir novērst un apkarot terorismu; 

6. uzsver, ka terorismu nevar un nevajadzētu saistīt ar kādu reliģiju, valstspiederību vai 

civilizāciju; 

7. mudina izstrādāt preventīvas un regulāri atjauninātas drošības, terorisma apkarošanas un 

radikalizācijas novēršanas iniciatīvas dalībvalstu, ES un starptautiskā līmenī; mudina 

labāk koordinēt iekšpolitiku un ārpolitiku, lai nodrošinātu pienācīgu reakciju uz jauniem 

apdraudējumiem; mudina paplašināt sadarbību pretterorisma jomā ar kaimiņvalstīm un 

reģionālajiem dalībniekiem; atzīst, ka radikalizācija ir jautājums, kas saistīts arī ar 

ģeopolitiku un kaimiņattiecību politiku; atgādina, ka būtu jāizvērtē visa finansiālā 

palīdzība attiecībā uz tās iespējamo atbalstošo ietekmi uz teroristu darbībām, un mudina 

apzināt visus ārējā finansējuma avotus; 

8. mudina ES ciešāk sadarboties ar trešām valstīm nolūkā īstenot pasākumus ar mērķi 

novērst un pārtraukt ārvalstu kaujinieku pārvietošanos, cita starpā, kopā ar partneriem 

īstenojot jaunus spēju veidošanas projektus (piemēram, robežkontroles jomā) un sniedzot 

mērķtiecīgāku ES palīdzību, arī izstrādājot rīcības plānus terorisma apkarošanas jomā; 

uzsver, ka pretterorisma stratēģiju pamatā ir jābūt cilvēktiesībām; vēlas, lai ES stiprinātu 
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politisko dialogu ar Arābu valstu līgu, Islāma sadarbības organizāciju, Āfrikas Savienību 

un citiem attiecīgajiem reģionālajiem dalībniekiem un koordinācijas struktūrām, 

piemēram, Sāhelas G5 grupu; aicina ES cieši sekot līdzi tāda bruņojuma eksportam, ko 

varētu izmantot teroristi; 

9. īpaši atzinīgi vērtē PV/AP F. Mogerīni vēlmi atbalstīt radikalizācijas novēršanas projektus 

trešās valstīs, proti, Jordānijā, Libānā un Irākā, kā arī Sāhelas un Magribas reģionā, kā 

uzsvērts ziņojumā par pasākumu īstenošanu pēc Eiropadomes sanāksmes 2015. gada 

12. februārī; norāda, ka tagad jānodrošina, lai šie projekti pēc iespējas ātrāk saņemtu 

nepieciešamo finansējumu; 

10. aicina ES paplašināt sadarbību ar reģionālajiem partneriem, lai ierobežotu nelegālu ieroču 

tirdzniecību, jo īpaši pievēršoties terorisma izcelsmes valstīm, un cieši uzraudzīt tāda 

bruņojuma eksportu, ko varētu izmantot teroristi; aicina arī nostiprināt ārpolitikas 

instrumentus un sadarbību ar trešām valstīm nolūkā apkarot teroristu organizāciju 

finansēšanu; 

11. mudina ES īstenot mērķtiecīgu un aktualizētu drošības un pretterorisma dialogu ar 

Alžīriju, Ēģipti, Irāku, Izraēlu, Jordāniju, Maroku, Libānu, Saūda Arābiju, Tunisiju un 

Persijas līča sadarbības padomi; tāpat būtu jāuzlabo sadarbība ar Turciju atbilstoši 

Vispārējo lietu padomes 2014. gada decembra secinājumiem; 

12. aicina Padomi pastāvīgi pārskatīt un pilnveidot 2015. gada 16. martā pieņemto ES 

reģionālo stratēģiju attiecībā uz Sīriju un Irāku un stratēģiju attiecībā uz terorisma 

apkarošanu un ārvalstu kaujiniekiem, ņemot vērā izmaiņas drošības situācijā ES dienvidu 

kaimiņvalstīs, un citas iniciatīvas, piemēram, Komisijas izveidoto Radikalizācijas 

izpratnes tīklu; turklāt aicina dalībvalstis veicināt vispārēju cieņu un izpratni kā svarīgus 

elementus cīņā pret terorismu gan Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs, gan trešās valstīs; 

13. aicina PV/AP un Padomi rast veidu, kā skaidri nosodīt dažu Persijas līča valstu valdību un 

ietekmīgu personu desmit gadus sniegto finansiālo un ideoloģisko atbalstu islāma 

ekstrēmistu kustībām; aicina Komisiju pārskatīt ES attiecības ar trešām valstīm, lai 

efektīvāk apkarotu teroristiem sniegto materiālo un nemateriālo atbalstu; atgādina, ka 

Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) pašreizējās pārskatīšanas kontekstā ir jānostiprina 

EKP instrumentu drošības aspekts un spēja veicināt partneru noturību un spējas pašiem 

uzturēt savu drošību, ievērojot tiesiskumu; 

14. norāda, ka terorisma pamatcēlonis bieži ir vāja un neiekļaujoša pārvaldība; uzskata — lai 

panāktu ilgtermiņa progresu, starptautiskie centieni būtu jāvērš uz tiesiskuma, 

demokrātijas principu un cilvēktiesību veicināšanu; uzsver, ka ir svarīgi šādus mērķus 

iekļaut ES sadarbības nolīgumos ar trešām valstīm; mudina ES uzsākt turpmākus spēju 

veidošanas projektus un pasākumus kopā ar ieinteresētajām Tuvo Austrumu un 

Ziemeļāfrikas valstīm un ciešā sadarbībā ar Eiropolu, Eurojust, Frontex un CEPOL, 

pievēršoties tiesībaizsardzībai, krimināltiesībām un drošības sektora reformai; uzskata, ka 

aizvien neatliekamāks ir dialogs ar mērenā islāma pārstāvjiem, kas neatbalsta 

ekstrēmismu, un mudināšana uz kultūru sadarbību; 

15. atbalsta ciešāku starptautisko sadarbību un valstu izlūkdienestu informācijas apmaiņu 

nolūkā identificēt tos ES iedzīvotājus, kuriem draud radikalizēšanās un kuri varētu tikt 

savervēti un izceļot, lai pievienotos džihādistu un citu ekstrēmistu grupām; uzsver, ka ir 
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jāatbalsta Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona un Rietumbalkānu valstu centieni 

apturēt ārvalstu kaujinieku plūsmu; 

16. aicina Komisiju likt lietā visus savus resursus pēc pašas iniciatīvas un palīdzot 

dalībvalstīm novērst faktorus, kas izraisa radikalizāciju un ekstrēmismu, un izstrādāt 

preventīvas stratēģijas, kuras aptvertu izglītību, sociālo integrāciju, cīņu pret 

diskrimināciju un starpkultūru un starpreliģiju dialogu; iesaka veidot ciešāku sadarbību ar 

organizācijām kultūru dialoga nolūkā; uzsver, ka cīņā pret radikalizāciju ir svarīgi 

sadarboties ar mēreni noskaņotiem musulmaņu kopienas vadītājiem, tostarp pilsoniskās 

sabiedrības pārstāvjiem, gan Eiropas Savienībā, gan trešās valstīs; aicina reliģisko līderu 

pasaules kopienu organizēt jaunu starpreliģiju samitu pēc 2011. gadā Asīzē notikušā 

samita parauga; uzskata, ka ES un tās dalībvalstīm būtu jāuzlabo uzraudzība attiecībā uz 

ES iedzīvotāju darbībām skartajās valstīs; aicina PV/AP un Komisiju arī turpmāk 

nodrošināt pietiekamus līdzekļus un instrumentu saskaņotu izmantošanu, lai risinātu 

terorisma draudus un efektīvāk pārietu no agrīna brīdinājuma uz agrīnu rīcību; 

17. uzskata, ka atšķirīga viedokļa veidošana — arī trešās valstīs — ir viens no veidiem, kā 

mazināt teroristisko grupējumu ietekmi Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā; aicina 

Savienību pastiprināt savu atbalstu tādām iniciatīvām kā SSCAT (Sīrijas stratēģiskās 

komunikācijas padomdevēju grupa) un veicināt šāda veida projektu īstenošanu un 

finansēšanu trešās valstīs; 

18. atzinīgi vērtē drošības / terorisma apkarošanas ekspertu iekļaušanu vairākās svarīgākajās 

ES delegācijās, lai stiprinātu to spējas sniegt ieguldījumu Eiropas terorisma apkarošanas 

centienos un efektīvāk uzturētu sakarus ar attiecīgajām vietējām iestādēm, vienlaikus 

turpinot palielināt Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) spējas terorisma apkarošanas 

jomā; 

19. mudina izstrādāt programmas ar mērķi mazināt gan vardarbīgu, gan sektantisku 

konfrontāciju iespējas; uzskata, ka radikalizācijas novēršanas programmas var būt 

nozīmīgi instrumenti, ar ko mazināt teroristu organizāciju veikto Eiropas iedzīvotāju 

vervēšanu; norāda, ka dažas dalībvalstis izvērtē iespēju nolīgt bijušos ārvalstu kaujiniekus, 

lai tie palīdzētu īstenot radikalizācijas novēršanas programmas; aicina dalībvalstis 

atkārtoti izvērtēt šādu programmu ieviešanu; 

20. pārliecinoši atzinīgi vērtē ziņojumā izklāstītos ieteikumus dalībvalstīm soda izciešanas 

sistēmā nošķirt radikālus ieslodzītos; tomēr mudina ievērot piesardzību, tā rīkojoties 

masveidā, jo zināmi radikāļi var apvienoties un izveidot kontaktus, kas pēc viņu 

atbrīvošanas varētu radīt apdraudējumu; aicina Komisiju izstrādāt plānus nolūkā 

atvieglināt to cilvēku reintegrāciju, kuriem draud savervēšana vai kuriem ir izdevies 

atgriezties; 

21. norāda, ka visaptverošā ES preventīvā stratēģijā ir arī pilnībā jāizmanto ārpolitika, lai 

sekmētu cilvēktiesību ievērošanu, demokrātiju, reliģijas brīvību un labu pārvaldību un lai 

nepieļautu un atrisinātu konfliktus nolūkā samazināt ekstrēmistu propagandas iespējas; 

22. uzsver, ka ES un tās dalībvalstīm pretterorisma sadarbības mehānismos ir jāiestrādā 

pietiekami aizsargpasākumi, lai nodrošinātu, ka drošība, cilvēktiesības un 

tiesībaizsardzība nevis cita citu izslēdz, bet gan papildina un balstās uz tiesiskumu un ES 

un tās partnervalstu iedzīvotāju pamattiesību ievērošanu; aicina dalībvalstis izpētīt veidus, 
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kā valsts līmenī uzraudzīt reliģisko vadītāju izglītību un apmācību un kā oficiālāk 

institucionalizēt reliģisko mācību, lai neļautu ekstrēmistiem pārņemt kontroli; atzīst, ka ir 

vajadzīga starptautiski koordinēta plašsaziņas līdzekļu uzraudzība, kuras mērķis būtu 

ierobežot piekļuvi teroristu propagandai un uzlabot publiskas paziņošanas procesu 

attiecībā uz ekstrēmistisku saturu tiešsaistē; aicina izveidot tīmekļa vietnes vai palīdzības 

kontaktpunktus iedzīvotājiem, lai atbalstītu pozitīvas informēšanas un informētības 

vairošanas kampaņas pret radikalizāciju tiešsaistē un bezsaistē; 

23. uzskata, ka ir svarīgi īstenot visaptverošu pieeju, pievēršoties Eiropas radikalizācijas 

pamatcēloņiem un novēršot tos; uzsver, ka ekstrēmistu grupējumu darbību ideoloģiskā 

pamatojuma apstrīdēšana un atšķirīga viedokļa veidošana ir viens no svarīgākajiem 

veidiem, kā mazināt teroristisko grupējumu pievilcību; pauž bažas, ka kopienu attiecības 

visā Eiropā ir pakļautas aizvien lielākai spriedzei, un mudina īstenot starpreliģiju dialogu; 

atzinīgi vērtē ziņojumā minēto reliģisko līderu apmācības jautājumu ar mērķi nepieļaut 

naida sludinātāju darbību; aicina dalībvalstis paredzēt kriminālatbildību par terora aktiem, 

kas veikti ārpus to jurisdikcijas, un piekrīt, ka tas ir viens no efektīvākajiem instrumentiem 

terorisma un ekstrēmisma apkarošanā; aicina imamus un musulmaņu vadītājus uzņemties 

pret radikalizāciju un naidīgiem izteikumiem vērsto centienu vadību, apkarojot 

fundamentālismu un terorisma propagandu ar teoloģiski pamatotu viedokli; aicina ES 

atbalstīt pētniecības un informācijas projektus par fundamentālisma apkarošanu un 

radikalizācijas novēršanu, pastiprinot dialogu ar musulmaņu kopienām centienu 

apvienošanas nolūkā; 

24. norāda, ka ir ciešāk jāsadarbojas ar valstīm ārpus ES, lai efektīvāk identificētu ES 

iedzīvotājus, kas izbrauc nolūkā cīnīties teroristu organizāciju rindās un pēc tam atgriežas; 

līdzīgi atbalsta ziņojumā pausto aicinājumu EĀDD paplašināt arābu valodas apmācību 

saviem ierēdņiem, lai atbalstītu minētos mērķus; 

25. uzsver, ka ES un Rietumbalkānu valstīm, Turcijai, Persijas līča valstīm un citām arābu 

valstīm būtu jāīsteno kopīgi centieni, lai apkarotu radikalizāciju un vervēšanu, izsekotu 

teroristu finansējumu un izstrādātu jaunu vēstījumu, kas būtu vērsts pret islāmistu 

fundamentālismu; uzsver, ka pretterorisma sadarbībai un informācijas apmaiņai vajadzētu 

būt pamatelementam ES attiecībās ar minētajām valstīm; uzsver, ka būtiski ir arī 

nostiprināt šādu sadarbību ar reģionālajām organizācijām, piemēram, ar Arābu līgu, 

Āfrikas Savienību un Persijas līča sadarbības padomi; 

26. noteikti noraidītu jebkādus centienus svītrot tādus ziņojuma aspektus, kuros uzmanība 

vērsta uz terora aktu un ekstrēmistu aktu kā tādu apkarošanu; uzskata, ka ir nelietderīgi un 

neefektīvi saraut saikni starp radikalizācijas apkarošanu un tās izpausmju apkarošanu; 

aicina Padomi izveidot Eiropas džihāda kaujinieku un aizdomās turēto džihāda teroristu 

melno sarakstu. 
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