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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

1. consideră că o cooperare internațională intensificată și mai eficientă, bazată pe 

atașamentul la valorile și normele fundamentale ale UE, precum drepturile omului, statul 

de drept și principiile dreptului internațional, schimbul activ de opinii și informații, acțiuni 

hotărâte la nivel național împotriva sărăciei și a inegalității precum și guverne stabile și 

favorabile incluziunii în țări terțe sunt esențiale pentru descurajarea și contracararea 

amenințării reprezentate de grupurile teroriste și de emergența radicalizării cetățenilor 

europeni; 

2. încurajează statele membre să coopereze și să se sprijine în mod constant în eforturile de a 

contracara extremismul violent, inclusiv prin coordonarea planurilor și a eforturilor și prin 

partajarea lecțiilor învățate; afirmă necesitatea îmbunătățirii controalelor la frontierele 

externe ale spațiului Schengen; 

3. încurajează UE să elaboreze în continuare orientări și principii privind combaterea 

terorismului pe baza rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU (în special 

RCSONU 2178/2014); 

4. solicită comunității internaționale să contribuie la mecanismul de finanțare aprobat de 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) pentru a favoriza stabilizarea 

rapidă a zonelor eliberate de sub controlul Daesh; 

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, fără o abordare a condițiilor care 

favorizează răspândirea terorismului, este foarte probabil ca fenomenul cetățenilor UE 

care călătoresc în diferite alte țări pentru a se alătura unor grupuri jihadiste sau altor 

grupuri extremiste, precum și riscul de securitate pe care aceștia îl prezintă la întoarcerea 

în UE, să se agraveze în următorii ani; solicită realizarea unui studiu cuprinzător cu privire 

la eficiența acțiunilor naționale și europene de prevenire și combatere a terorismului; 

6. subliniază faptul că terorismul nu poate și nu ar trebui să fie asociat cu nicio religie, 

naționalitate sau civilizație; 

7. încurajează elaborarea de inițiative preventive antiteroriste, de deradicalizare și de 

securitate, actualizate în mod regulat, la nivelul statelor membre, al UE și la nivel 

internațional; încurajează eficientizarea coordonării politicilor interne și externe, în scopul 

asigurării unor reacții adecvate la amenințările emergente; încurajează intensificarea 

cooperării sale în materie de antiterorism cu țările învecinate și cu actorii regionali; 

recunoaște că radicalizarea este, în același timp, o problemă de geopolitică și de 

vecinătate; reamintește că orice ajutor financiar ar trebui evaluat din punctul de vedere al 

eventualului impact favorabil asupra activităților teroriste și solicită verificarea surselor 

tuturor finanțărilor externe; 

8. încurajează UE să se implice mai mult împreună cu țările terțe în scopul elaborării de 

măsuri de descurajare și blocare a deplasării combatanților străini, inclusiv prin noi 
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proiecte în parteneriat pentru consolidarea capacității (de exemplu controlul la frontiere) și 

printr-o asistență UE mai bine direcționată, inclusiv prin elaborarea de planuri de acțiune 

în domeniul antiterorismului; subliniază faptul că drepturile omului trebuie să se afle în 

centrul strategiilor în materie de antiterorism; dorește ca UE să își consolideze dialogul 

politic cu Liga Statelor Arabe, Organizația de Cooperare Islamică, Uniunea Africană și 

alte structuri și entități de coordonare regională relevante precum G5 Sahel; solicită UE să 

urmărească îndeaproape exporturile de armament care ar putea fi exploatate de către 

teroriști; 

9. salută cu entuziasm angajamentul ÎR/VP Mogherini de a sprijini proiecte de prevenire a 

radicalizării în țări terțe (Iordania, Liban, Irak, precum și Maghreb și Sahel), după cum o 

indică raportul privind aplicarea de măsuri în urma reuniunii Consiliului European din 12 

februarie 2015; constată că acum este necesar să se asigure că aceste proiecte primesc 

finanțare cât mai curând posibil; 

10. solicită UE să își intensifice cooperarea cu partenerii regionali în scopul de a reduce 

traficul de arme, vizând în special țările din care provine terorismul, și să urmărească 

îndeaproape exporturile de armament care ar putea fi exploatate de către teroriști; de 

asemenea, solicită consolidarea instrumentelor de politică externă și a angajamentului cu 

țările terțe pentru a contracara finanțarea organizațiilor teroriste; 

11. încurajează UE să desfășoare dialoguri specifice și actualizate privind securitatea și 

combaterea terorismului cu Algeria, Egipt, Irak, Israel, Iordania, Maroc, Liban, Arabia 

Saudită, Tunisia și Consiliul de Cooperare al Golfului; de asemenea, ar trebui să se 

intensifice cooperarea cu Turcia, în conformitate cu concluziile Consiliului Afaceri 

Generale din decembrie 2014; 

12. invită Consiliul să asigure o revizuire și dezvoltare constantă a strategiei regionale UE 

pentru Siria și Irak, și a strategiei antiteroriste și privind luptătorii străini, adoptată la 16 

martie 2015, în contextul evoluției condițiilor de securitate din vecinătatea sudică a UE, 

alături de inițiative preventive și nu numai, precum rețeaua Comisiei pentru sensibilizarea 

publicului cu privire la radicalizare; invită, de asemenea, statele membre să promoveze 

respectul și înțelegerea comună ca elemente esențiale în cadrul luptei împotriva 

terorismului, atât în interiorul UE și al statelor sale membre, cât și în țările terțe; 

13. invită ÎR/VP și Consiliul să găsească un limbaj clar de condamnare a sprijinului financiar 

și ideologic din ultimul deceniu din partea unor guverne și persoane influente din țările 

din Golf pentru mișcări islamiste extremiste; invită Comisia să revizuiască relațiile UE cu 

țările terțe în scopul de a combate mai eficient sprijinul material și imaterial acordat 

terorismului; reamintește că, în contextul revizuirii actuale a PEV, trebuie consolidate 

dimensiunea de securitate și capacitatea instrumentelor PEV de a contribui la 

îmbunătățirea rezilienței și a capacităților partenerilor de a-și asigura propria securitate în 

ceea ce privește respectarea statului de drept; 

14. ia act de faptul că, adeseori, cauzele profunde ale terorismului pot fi găsite în guvernanța 

deficitară și nefavorabilă incluziunii; consideră că, pentru a obține progrese pe termen 

lung, eforturile internaționale ar trebui să vizeze promovarea statului de drept, a 

principiilor democratice și a drepturilor omului; subliniază importanța introducerii unor 

astfel de obiective în acordurile de cooperare ale UE cu țări terțe; încurajează UE să 

lanseze noi proiecte și activități de consolidare a capacității cu țările MENA interesate, 
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care să se axeze pe aplicarea legii, justiția penală și reforma sectorului de securitate, în 

strânsă cooperare cu Europol, Eurojust, Frontex și CEPOL; consideră că este tot mai 

urgent să se poarte un dialog cu forțele islamice moderate, care se opun extremismului, și 

să se încurajeze cooperarea culturală,  

15. susține o cooperare internațională mai strânsă și un schimb de informații mai pronunțat 

între serviciile naționale de informații pentru identificarea cetățenilor UE expuși riscului 

de a deveni radicalizați, de a fi recrutați și de a părăsi UE pentru a se alătura unor grupuri 

jihadiste sau altor grupuri extremiste; subliniază că țările din regiunea MENA și din 

Balcanii de Vest trebuie să fie sprijinite în eforturile de a opri fluxul de combatanți străini; 

16. invită Comisia Europeană să mobilizeze toate resursele de care dispune și să sprijine 

statele membre în abordarea factorilor care stau la baza radicalizării și a extremismului, în 

conceperea de strategii de prevenire care să cuprindă domenii precum educația, integrarea 

socială, combaterea discriminării și dialogul intercultural și interconfesional; recomandă o 

colaborare mai apropiată cu organizații care promovează dialogul cultural; subliniază 

importanța colaborării cu lideri moderați din comunitatea musulmană, inclusiv cu 

reprezentanți ai societății civile, atât în cadrul UE, cât și în țările terțe, pentru a combate 

radicalizarea; invită comunitatea mondială a liderilor religioși să lanseze un nou summit 

interconfesional precum cel de la Assisi, din 2011; consideră că UE și statele sale membre 

ar trebui să îmbunătățească monitorizarea activităților cetățenilor UE în țările afectate; 

invită ÎR/VP și Comisia să asigure în continuare fonduri suficiente și utilizarea coerentă a 

instrumentelor pentru a aborda amenințările terorismului și pentru a trece efectiv de la 

alertă timpurie la acțiune timpurie; 

17. consideră că construirea unui contradiscurs, inclusiv în țările terțe, este unul dintre 

factorii-cheie în combaterea atractivității grupurilor teroriste din regiunea MENA; invită 

UE să își consolideze sprijinul pentru inițiative precum SSCAT (Echipa consultativă 

pentru comunicare strategică privind Siria) și să promoveze implementarea și finanțarea 

unor astfel de proiecte în țările terțe; 

18. salută trimiterea de experți în materie de securitate/combatere a terorismului în mai multe 

delegații-cheie ale UE pentru consolidarea capacității acestora de a contribui la eforturile 

europene de combatere a terorismului și pentru o coordonare mai eficace cu autoritățile 

locale relevante, continuând totodată consolidarea capacității de combatere a terorismului 

în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE); 

19. încurajează dezvoltarea de programe care urmăresc să dezamorseze confruntările violente 

și sectare; consideră că programele pentru deradicalizare pot fi instrumente importante în 

limitarea recrutării de cetățeni UE de către organizațiile teroriste; constată că unele state 

membre iau în considerare posibilitatea recrutării unor foști combatanți străini pentru a 

participa în programe de deradicalizare; invită statele membre să reevalueze introducerea 

unor astfel de programe; 

20. salută în mod deosebit recomandările raportului către statele membre cu privire la 

separarea deținuților radicalizați în cadrul sistemului penitenciar; îndeamnă totuși la 

precauție cu privire la o acțiune în masă în acest sens, de teamă să nu permită radicalilor 

cunoscuți să se asocieze și să formeze relații care pot fi dăunătoare după eliberarea lor; 

invită Comisia să elaboreze planuri care să faciliteze reintegrarea persoanelor expuse 

riscului de a fi recrutate și a celor care au reușit să se întoarcă; 
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21. subliniază că o strategie a UE cuprinzătoare de prevenire trebuie să facă uz pe deplin de 

politica externă pentru a promova respectarea drepturilor omului, democrația, libertatea de 

religie și buna guvernanță și pentru a preveni și a soluționa conflictele, astfel încât să se 

reducă posibilitățile de propagandă extremistă; 

22. subliniază faptul că UE și statele sale membre trebuie să prevadă garanții suficiente în 

mecanismele de cooperare antiteroristă, astfel încât să se asigure că securitatea, drepturile 

omului și aplicarea legii nu se exclud reciproc, ci sunt complementare și se bazează pe 

statul de drept și pe respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE și ai țărilor 

partenere; solicită statelor membre să analizeze modalități de a aduce sub supravegherea 

statului educația și formarea liderilor religioși și de a instituționaliza mai formal 

învățământul religios, pentru a preveni preluarea controlului de către extremiști; 

recunoaște necesitatea unei monitorizări a mass-mediei coordonate la nivel internațional și 

menite să restricționeze accesul la propaganda teroristă și să îmbunătățească procesul de 

raportare publică a conținutului online extremist; solicită crearea de site-uri internet sau 

puncte de contact hotline pentru cetățeni, în scopul de a încuraja discursul pozitiv și a 

sprijini campaniile de sensibilizare împotriva radicalizării online și offline; 

23. consideră că, în evaluarea și combaterea cauzelor profunde ale radicalizării în Europa, este 

important să se adopte o abordare globală; subliniază faptul că unul dintre factorii-cheile 

în combaterea atractivității grupurilor teroriste este respingerea discursului ideologic pe 

care se bazează acțiunile grupurilor extremiste și construirea unui contradiscurs; își 

exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că relațiile dintre comunități sunt supuse unei 

presiuni tot mai mari în întreaga Europă și încurajează dialogul interconfesional; salută 

trimiterile din raport la chestiunea formării de lideri religioși, pentru a preveni 

propovăduirea urii; invită statele membre să incrimineze actele teroriste care au loc în 

afara jurisdicției lor și este de acord că acesta este unul dintre cele mai eficiente 

instrumente de combatere a terorismului și extremismului; invită imamii și liderii 

musulmani să preia conducerea în eforturile împotriva radicalizării și a discursului de 

incitare la ură, prin combaterea propagandei în favoarea fundamentalismului și a 

terorismului, printr-un discurs fundamentat teologic; invită UE să sprijine proiectele de 

cercetare și de informare privind combaterea fundamentalismului și a radicalizării, prin 

intensificarea dialogului cu comunitățile musulmane în scopul depunerii de eforturi 

comune; 

24. observă că este necesară o cooperare mai strânsă cu țările din afara UE pentru a-i 

identifica mai eficient pe cetățenii UE care pleacă să lupte pentru organizații teroriste și 

care se întorc ulterior; în mod similar, sprijină solicitarea din raport adresată SEAE de a 

intensifica acțiunile de predare a limbii arabe pentru funcționarii săi în scopul de a sprijini 

astfel de obiective; 

25. subliniază că UE și țările din Balcanii de Vest, Turcia, țările din Golf și alte state arabe ar 

trebui să depună eforturi comune pentru a lupta împotriva radicalizării și recrutării, pentru 

a determina sursele finanțării terorismului și a dezvolta un nou discurs împotriva 

fundamentalismului islamist; subliniază faptul că o cooperare și un schimb de informații 

în materie de antiterorism ar trebui să fie un element-cheie în relațiile UE cu aceste țări; 

subliniază că este, de asemenea, esențial să se consolideze această cooperare cu 

organizații regionale precum Liga Arabă, Uniunea Africană și Consiliul de Cooperare al 

Golfului. 



 

AD\1072553RO.doc 7/8 PE560.548v02-00 

 RO 

26. ar respinge cu fermitate orice încercare de a elimina aspecte din raport de sine stătătoare 

care se axează pe combaterea actelor de terorism și extremism; consideră că este inutil și 

contraproductiv să se rupă legătura dintre lupta împotriva radicalizării și combaterea 

manifestărilor acesteia; solicită Consiliului să întocmească o listă neagră a jihadiștilor 

europeni și a persoanelor suspectate de terorism jihadist. 
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