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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. uważa, że zacieśniona i skuteczniejsza współpraca międzynarodowa – wraz z 

zobowiązaniem do przestrzegania głównych wartości i norm UE takich jak prawa 

człowieka, rządy prawa i zasady prawa międzynarodowego – oraz aktywna wymiana 

poglądów i informacji, zdecydowane działania na szczeblu krajowym służące eliminacji 

ubóstwa i nierówności oraz stabilny pluralistyczny rząd w państwach trzecich, mają 

kluczowe znaczenie w zwalczaniu zagrożenia ze strony ugrupowań terrorystycznych i 

przeciwdziałaniu mu oraz w powstrzymaniu radykalizacji obywateli Unii Europejskiej; 

2. zachęca państwa członkowskie do współpracy i konsekwentnego wspierania wzajemnych 

działań na rzecz zwalczania brutalnego ekstremizmu, w tym przez koordynację planów i 

wysiłków oraz wymianę doświadczeń; wyraża potrzebę usprawnienia kontroli na 

zewnętrznych granicach strefy Schengen; 

3. zachęca UE do kontynuacji opracowywania wytycznych i zasad zwalczania terroryzmu 

opartych na odnośnych rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ (w szczególności na 

rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2178/2014); 

4. wzywa do wnoszenia międzynarodowego wkładu w zatwierdzony w ramach Programu 

Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) mechanizm finansowy w celu ułatwienia 

niezwłocznej stabilizacji obszarów, z których wyparto Państwo Islamskie; 

5. obawia się, że jeśli nie zostaną wyeliminowane warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się 

terroryzmu, istnieje ryzyko, iż w najbliższych latach coraz więcej obywateli UE będzie się 

udawało do innych krajów w celu przyłączenia się do ugrupowań dżihadystów lub do 

innych ugrupowań ekstremistycznych, a szczególne zagrożenie, które osoby te stwarzają 

po powrocie do UE i krajów sąsiadujących, będzie coraz większe, zwłaszcza biorąc pod 

uwagę trwającą eskalację militarną w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej 

(MENA); wzywa do przeprowadzenia kompleksowej analizy skuteczności krajowych i 

unijnych działań mających na celu zapobieganie terroryzmowi i zwalczanie go; 

6. podkreśla, że terroryzm nie może i nie powinien być kojarzony z żadną religią, 

narodowością ani cywilizacją; 

7. zachęca do podejmowania i regularnego przeglądu prewencyjnych inicjatyw na rzecz 

bezpieczeństwa, walki z terroryzmem i deradykalizacji na szczeblu państw 

członkowskich, jak również na szczeblu unijnym i międzynarodowym; zachęca do lepszej 

koordynacji polityki wewnętrznej i zewnętrznej w trosce o właściwą reakcję na 

pojawiające się zagrożenia; zachęca do zacieśnienia współpracy w zakresie zwalczania 

terroryzmu z krajami sąsiadującymi i podmiotami regionalnymi; przyznaje, że 

radykalizacja stanowi także kwestię geopolityczną i wchodzącą w zakres polityki 

sąsiedztwa; przypomina, że należy poddać ocenie wszelką pomoc finansową, 

sprawdzając, czy nie przyczynia się ona do wspierania działalności terrorystycznej, i 

zachęca do ustalenia wszystkich źródeł finansowania zewnętrznego; 
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8. zachęca UE do zacieśnienia współpracy z państwami trzecimi w celu wdrożenia środków 

mających na celu powstrzymanie zagranicznych bojowników i zakłócenie ich 

przemieszczania się, w tym dzięki nowym projektom w zakresie budowania zdolności 

(np. kontrole granic) z partnerami i lepiej ukierunkowanej pomocy UE, w tym poprzez 

opracowanie planów działania w dziedzinie zwalczania terroryzmu; kładzie nacisk na 

fakt, że podstawę strategii zwalczania terroryzmu muszą stanowić prawa człowieka; 

pragnie, aby UE wzmocniła dialog polityczny z Ligą Państw Arabskich, Organizacją 

Współpracy Islamskiej, Unią Afrykańską i innymi odnośnymi podmiotami regionalnymi i 

strukturami koordynacyjnymi, np. z Grupą Pięciu na rzecz Sahelu; wzywa UE do ścisłego 

monitorowania eksportu uzbrojenia, które może być wykorzystywane przez terrorystów; 

9. przyjmuje z wielkim zadowoleniem wyrażoną przez wysoką przedstawiciel i 

wiceprzewodniczącą Komisji Federicę Mogherini wolę wspierania projektów na rzecz 

zapobiegania radykalizacji w państwach trzecich, tj. w Jordanii, Libanie, Iraku oraz w 

krajach Maghrebu i Sahelu, zawartą w sprawozdaniu ze stosowania środków 

sporządzonym po posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 12 lutego 2015 r.; zauważa, że 

obecnie należy zadbać, aby projekty te jak najszybciej uzyskały niezbędne finansowanie; 

10. wzywa UE do zacieśnienia współpracy z partnerami regionalnymi – ukierunkowanej w 

szczególności na państwa, z których wywodzi się terroryzm – w celu ograniczenia handlu 

bronią oraz do ścisłego monitorowania eksportu uzbrojenia, które może być 

wykorzystywane przez terrorystów; wzywa ponadto do wzmocnienia narzędzi polityki 

zagranicznej i zacieśnienia współpracy z państwami trzecimi w celu zapobiegania 

finansowaniu organizacji terrorystycznych; 

11. zachęca UE do prowadzenia ukierunkowanych i udoskonalonych dialogów dotyczących 

bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu z Algierią, Arabią Saudyjską, Egiptem, Irakiem, 

Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Tunezją i Radą Współpracy Państw Zatoki; 

należy również pogłębić współpracę z Turcją zgodnie z konkluzjami Rady do Spraw 

Ogólnych z grudnia 2014 r.; 

12. wzywa Radę do regularnego przeglądu i rozszerzania przyjętej w dniu 16 marca 2015 r. 

unijnej strategii regionalnej na rzecz Syrii i Iraku oraz strategii zwalczania terroryzmu ze 

szczególnym naciskiem na zjawisko zagranicznych bojowników z uwagi na rozwój 

sytuacji w kwestii bezpieczeństwa w krajach południowego sąsiedztwa UE, jak również 

do przeglądu i rozszerzenia innych inicjatyw, w tym prewencyjnych, takich jak sieć 

upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw, która działa pod auspicjami Komisji; 

ponadto wzywa państwa członkowskie do promowania wzajemnego szacunku i 

zrozumienia jako kluczowych elementów w ramach zwalczania terroryzmu zarówno w 

UE i państwach członkowskich, jak i w państwach trzecich; 

13. wzywa wysoką przedstawiciel/ wiceprzewodniczącą i Radę do wyraźnego potępienia 

trwającego dekadę wsparcia finansowego i ideologicznego udzielanego ekstremistycznym 

ruchom islamistycznym przez rządy i wpływowe osoby w niektórych państwach regionu 

Zatoki Perskiej; wzywa Komisję do przeglądu stosunków UE z państwami trzecimi w 

celu skuteczniejszego zwalczania praktyki materialnego i niematerialnego wspierania 

terroryzmu; przypomina, że w związku z obecnym przeglądem europejskiej polityki 

sąsiedztwa (EPS) należy wzmocnić wymiar bezpieczeństwa narzędzi EPS i ich zdolność 

przyczyniania się do zwiększenia odporności partnerów oraz możliwości partnerów w 
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zakresie zadbania o własne bezpieczeństwo z poszanowaniem rządów prawa; 

14. zauważa, że podstawowe przyczyny terroryzmu są często wynikiem nieudolnych i 

dalekich od pluralizmu rządów; uważa, że dla osiągnięcia długoterminowego postępu 

działania międzynarodowe powinny być ukierunkowane na wspieranie rządów prawa, 

zasad demokracji i praw człowieka; podkreśla znaczenie uwzględniania takich celów w 

umowach o współpracy zawieranych przez UE z państwami trzecimi; zachęca UE do 

zainicjowania, wraz z zainteresowanymi państwami z regionu Bliskiego Wschodu i 

Afryki Północnej oraz w ścisłej współpracy z Europolem, Eurojustem, Fronteksem i 

CEPOL-em, kolejnych projektów i działań w zakresie budowania zdolności, dotyczących 

następujących kwestii: egzekwowania prawa, wymiaru sprawiedliwości w sprawach 

karnych i reformy sektora bezpieczeństwa; uważa, że potrzeba dialogu z umiarkowanym 

islamem sprzeciwiającym się ekstremizmowi oraz współpracy kulturowej jest coraz 

bardziej nagląca;  

15. wspiera pogłębioną współpracę międzynarodową i wymianę informacji uzyskanych przez 

krajowe służby wywiadu, służące identyfikacji obywateli Unii Europejskiej, którzy mogą 

ulec radykalizacji, zostać zwerbowani i wstąpić w szeregi ugrupowań dżihadystów i 

innych ugrupowań ekstremistycznych; podkreśla, że należy wspierać wysiłki państw na 

Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i na Bałkanach Zachodnich ukierunkowane na 

powstrzymanie przepływu zagranicznych bojowników; 

16. wzywa Komisję do mobilizacji wszystkich swoich zasobów we własnym imieniu i w 

ramach wspierania państw członkowskich w reagowaniu na czynniki leżące u podstaw 

radykalizacji i ekstremizmu, a także w opracowywaniu strategii zapobiegawczych, które 

obejmują dziedziny edukacji, integracji społecznej, zwalczania dyskryminacji, a także 

dziedziny dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego; zaleca ściślejszą 

współpracę z organizacjami działającymi na rzecz dialogu kultur; podkreśla znaczenie 

współpracy z umiarkowanymi czołowymi osobistościami wspólnoty muzułmańskiej, w 

tym z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w UE, jak i w 

państwach trzecich, w celu zwalczania radykalizacji; wzywa światową społeczność 

przywódców religijnych do zainicjowania kolejnego szczytu międzyreligijnego takiego 

jak ten, który miał miejsce w Asyżu w 2011 r.; uważa, że UE i państwa członkowskie 

powinny usprawnić monitorowanie działalności obywateli UE w państwach dotkniętych 

tym problemem; wzywa wiceprzewodniczącą/ wysoką przedstawiciel i Komisję do 

zapewniania w dalszym ciągu wystarczających środków finansowych i spójnego 

stosowania instrumentów, aby reagować na zagrożenia terrorystyczne oraz skuteczniej 

przechodzić od wczesnego ostrzegania do wczesnego działania; 

17. uważa, że tworzenie alternatywnej narracji, także w państwach trzecich, stanowi jedno z 

kluczowych działań na rzecz zmniejszania atrakcyjności ugrupowań terrorystycznych z 

regionu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA). zachęca Unię do zwiększenia jej 

wsparcia dla inicjatyw takich jak Zespół Doradczy ds. Strategicznej Komunikacji z Syrią 

(SSCAT) oraz do pobudzania realizacji i finansowania tego rodzaju projektów w 

państwach trzecich; 

18. z zadowoleniem przyjmuje rozmieszczenie ekspertów ds. bezpieczeństwa/zwalczania 

terroryzmu w kilku kluczowych delegaturach UE, aby zwiększyć potencjał tych jednostek 

w zakresie przyczyniania się do europejskich działań na rzecz zwalczania terroryzmu oraz 
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skuteczniej współpracować z właściwymi organami lokalnymi, przy równoczesnym 

dalszym budowaniu w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) 

zdolności w zakresie zwalczania terroryzmu; 

19. zachęca do opracowania programów mających na celu powstrzymanie brutalnych 

konfrontacji na tle wyznaniowym; jest zdania, że programy deradykalizacji mogą być 

istotnym narzędziem ograniczającym werbowanie obywateli UE przez organizacje 

terrorystyczne; zauważa, że niektóre państwa członkowskie rozważają zatrudnienie 

byłych zagranicznych bojowników, tak aby mogli oni brać udział w programach 

deradykalizacji; wzywa państwa członkowskie do ponownego rozważenia wdrożenia 

takich programów; 

20. z wielkim zadowoleniem przyjmuje zawarte w sprawozdaniu zalecenia dla państw 

członkowskich dotyczące oddzielenia radykalnych więźniów w ramach systemu 

penitencjarnego; zachęca jednak do rozwagi w realizacji tego zalecenia na wielką skalę z 

obawy, że umożliwi to znanym radykałom połączenie sił i nawiązanie kontaktów, które 

mogą okazać się potencjalnie szkodliwe po ich uwolnieniu; wzywa Komisję do 

opracowania planów ułatwienia ponownej adaptacji w społeczeństwie osób zagrożonych 

werbunkiem oraz osób, które były w stanie powrócić; 

21. zaznacza, że kompleksowa unijna strategia zapobiegawcza powinna także w pełni 

wykorzystywać politykę zagraniczną w celu promowania poszanowania praw człowieka, 

demokracji, wolności wyznania, dobrego sprawowania władzy oraz zapobiegania 

konfliktom i ich rozwiązywania w dążeniu do zmniejszenia możliwości oddziaływania 

propagandy ekstremistycznej; 

22. podkreśla, że UE i państwa członkowskie powinny zapewnić wystarczające 

zabezpieczenia w mechanizmach współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu, aby  

dopilnować, by działania w dziedzinie bezpieczeństwa, praw człowieka i egzekwowania 

prawa nie wykluczały się wzajemne, lecz uzupełniały się oraz opierały się na 

praworządności i poszanowaniu praw podstawowych obywateli UE i krajów partnerskich; 

wzywa państwa członkowskie do zbadania możliwości poddania systemu edukacji i 

szkolenia przywódców religijnych monitorowaniu przez państwo oraz bardziej formalnej 

instytucjonalizacji nauczania religii, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ekstremizmu; 

uznaje potrzebę monitorowania mediów w sposób skoordynowany na poziomie 

międzynarodowym w celu ograniczenia dostępu do propagandy terrorystycznej i 

usprawnienia procesu publicznego zgłaszania treści ekstremistycznych zamieszczanych w 

internecie; wzywa do tworzenia przeznaczonych dla obywateli witryn internetowych lub 

punktów kontaktowych działających na zasadzie gorącej linii w celu wspierania kampanii 

głoszących pozytywne przesłanie i podnoszących świadomość, skierowanych przeciwko 

radykalizacji w trybie online i offline; 

23. uważa, że należy przyjąć całościowe podejście do reagowania na podstawowe przyczyny 

radykalizacji w Europie i ich zwalczania; podkreśla, że podważanie ideologicznego 

przesłania będącego podstawą działania ugrupowań ekstremistycznych i tworzenie 

alternatywnej narracji stanowi jedno z kluczowych działań na rzecz zmniejszania 

atrakcyjności ugrupowań terrorystycznych; wyraża zaniepokojenie faktem, że w całej 

Europie stosunki między społecznościami stają się coraz bardziej napięte, i zachęca do 

dialogu międzywyznaniowego; przyjmuje z zadowoleniem zawarte w sprawozdaniu 
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odniesienia do kwestii szkolenia przywódców religijnych w celu zapobiegania głoszeniu 

nienawiści; wzywa państwa członkowskie do uznania za niezgodne z prawem aktów 

terrorystycznych, które mają miejsce poza ich jurysdykcją, i zgadza się z opinią, że jest to 

jedno najbardziej skutecznych narzędzi zwalczania terroryzmu i ekstremizmu; wzywa 

imamów i przywódców muzułmańskich do przejęcia inicjatywy w działaniach 

skierowanych przeciwko radykalizacji i mowie nienawiści poprzez zwalczanie 

propagandy fundamentalistycznej i terrorystycznej przy pomocy przesłania opartego na 

argumentach teologicznych; wzywa UE do wspierania projektów badawczych i 

informacyjnych w zakresie zwalczania fundamentalizmu i w zakresie deradykalizacji 

poprzez intensyfikację dialogu ze społecznościami muzułmańskimi w celu połączenia 

wysiłków; 

24. zauważa, że konieczna jest ściślejsza współpraca z państwami spoza UE, aby skuteczniej 

identyfikować obywateli UE, którzy wyjeżdżają, aby walczyć w szeregach organizacji 

terrorystycznych, a następnie powracają do UE; wyraża także poparcie dla zawartego w 

sprawozdaniu apelu do ESDZ o rozszerzenie nauki języka arabskiego wśród jej 

urzędników w celu wspierania wyżej wymienionych celów; 

25. podkreśla, że UE i państwa Bałkanów Zachodnich, Turcja, państwa regionu Zatoki 

Perskiej i inne państwa arabskie powinny połączyć wysiłki na rzecz zwalczania 

radykalizacji i werbowania bojowników oraz śledzenia dróg finansowania terrorystów i 

opracowania nowego przesłania skierowanego przeciwko fundamentalizmowi 

islamskiemu; kładzie nacisk na fakt, że współpraca w zakresie zwalczania terroryzmu i 

wymiany informacji powinna być kluczowym elementem w stosunkach UE z tymi 

państwami; podkreśla, że istotne znaczenie ma także wzmocnienie współpracy w tym 

zakresie z organizacjami regionalnymi takimi jak Liga Państw Arabskich, Unia 

Afrykańska i Rada Współpracy Państw Zatoki; 

26. zdecydowanie odrzuciłby wszelkie próby usunięcia ze sprawozdania aspektów 

koncentrujących się na zwalczaniu aktów terroryzmu i ekstremizmu samych w sobie; 

wyraża opinię, że przerwanie powiązania między zwalczaniem radykalizacji i 

zwalczaniem jej przejawów nie jest pomocne i przynosi skutek przeciwny do 

zamierzonego; wzywa Radę do sporządzenia czarnej listy europejskich dżihadystów i 

osób podejrzanych o terroryzm dżihadystyczny. 



 

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

PL 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI 

Data przyjęcia 15.9.2015    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

52 

5 

9 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, 

Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, 

Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso 

Permuy, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, 

Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis 

Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, 

Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara 

Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, 

Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán 

Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati 

Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, 

Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, 

Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, 

Hilde Vautmans 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Ryszard Czarnecki, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Cătălin Sorin Ivan, 

Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Miloslav 

Ransdorf, Jean-Luc Schaffhauser, György Schöpflin, Renate Sommer, 

Dubravka Šuica, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Paavo Väyrynen 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 
 


