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POBUDE 

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. meni, da je okrepljeno in učinkovitejše mednarodno sodelovanje s prizadevanjem za 

osrednje vrednote in norme EU, kot so človekove pravice, načela pravne države in 

mednarodnega prava, dejavna izmenjava stališč in informacij, odločni nacionalni ukrepi 

zoper revščino in neenakost ter stabilna in vključujoča vlada v tretjih državah, 

osrednjega pomena pri odvračanju in zoperstavljanju grožnjam terorističnih skupin in 

zaustavljanju radikalizacije evropskih državljanov; 

2. spodbuja države članice, naj sodelujejo in dosledno podpirajo prizadevanja drugih držav 

članic, da bi med drugim z usklajevanjem načrtov in prizadevanj ter deljenjem 

pridobljenih izkušenj preprečevale nasilni ekstremizem; poudarja, da je treba izboljšati 

kontrole na zunanjih mejah schengenskega območja; 

3. spodbuja EU, naj nadaljuje z razvijanjem smernic in načel za boj proti terorizmu na 

podlagi ustrezne resolucije Varnostnega sveta ZN (predvsem resolucije št. 2178(2014)); 

4. poziva k mednarodnim prispevkom k mehanizmu financiranja s podporo Programa ZN 

za razvoj, da bi omogočili takojšnjo stabilizacijo območij, osvobojenih Daiša; 

5. je zaskrbljen, da se bo, če ne bodo obravnavane razmere, ki vodijo k širjenju terorizma, 

pojav borcev iz EU, ki potujejo v druge države, da bi se pridružili džihadistom ali 

drugim skupinam skrajnežev, pa tudi varnostno tveganje, ki ga pomenijo ob vrnitvi v 

EU in sosednje države, v prihodnjih letih najverjetnejše še poslabšalo, zlasti glede na 

trenutno zaostrovanje spopadov v regiji Bližnjega vzhoda in Severne Afrike;   poziva k 

celoviti študiji učinkovitosti nacionalnih in evropskih ukrepov za preprečevanje 

terorizma in boj proti njemu; 

6. poudarja, da terorizma ne moremo in ne smemo povezovati s katero koli veroizpovedjo, 

narodnostjo ali civilizacijo; 

7. spodbuja oblikovanje preventivnih in redno pregledanih varnostnih in protiterorističnih 

pobud ter pobud za odpravo radikalizacije na ravni držav članic, EU in mednarodne 

skupnosti; spodbuja boljše usklajevanje notranjih in zunanjih politik, da bi tako 

zagotovili ustrezen odziv na porajajoče se grožnje; spodbuja okrepitev sodelovanja s 

sosednjimi državami in regionalnimi akterji na področju boja proti terorizmu; priznava, 

da gre pri radikalizaciji tudi za geopolitično vprašanje in vprašanje v zvezi s sosedsko 

politiko; opozarja, da bi bilo treba ugotoviti, v kolikšni meri celotna finančna pomoč 

nemara podpira teroristične dejavnosti, in zahteva, da se opredelijo viri celotnega 

zunanjega financiranja; 

8. spodbuja EU, naj v večji meri sodeluje s tretjimi državami, da bi vzpostavili ukrepe, s 

katerimi bi tuje borce odvračali od potovanj oziroma jih pri tem ovirali, vključno z 

novimi projekti krepitve zmogljivosti (npr. mejne kontrole) s partnerji in bolje 

usmerjeno pomočjo EU, pa tudi z oblikovanjem akcijskih načrtov na področju boja proti 

terorizmu;  poudarja, da mora biti spoštovanje človekovih pravic v središču 
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protiterorističnih strategij; želi, da bi EU okrepila svoj politični dialog z Arabsko ligo, 

Organizacijo islamskega sodelovanja, Afriško unijo in drugimi ustreznimi regionalnimi 

akterji in koordinacijskimi strukturami, kot je skupina držav Sahela G5; poziva EU, naj 

tesno spremlja izvoz orožja, ki bi ga lahko izkoristili teroristi; 

9. navdušeno pozdravlja pripravljenost podpredsednice/visoke predstavnice Federice 

Mogherini, da podpre projekte, namenjene preprečevanju radikalizacije v tretjih državah 

– Jordaniji, Libanonu in Iraku – ter v Sahelu in Magrebu, kot je navedeno v poročilu o 

izvajanju ukrepov po seji Evropskega sveta dne 12. februarja 2015; opozarja, da je zdaj 

treba čim prej poskrbeti za ustrezno financiranje teh projektov; 

10. poziva EU, naj stopnjuje sodelovanje z regionalnimi partnerji, da bi zajezila nezakonito 

trgovanje z orožjem zlasti v državah, od koder izvira terorizem, in naj tesno sledi izvozu 

orožja, ki bi ga lahko izkoristili teroristi; poziva tudi k okrepitvi zunanjepolitičnih orodij 

in sodelovanja s tretjimi državami, da bi preprečili financiranje terorističnih organizacij; 

11. spodbuja EU, naj izvaja ciljno usmerjene in nadgrajene varnostne in protiteroristične 

dialoge z Alžirijo, Egiptom, Irakom, Izraelom, Jordanijo, Marokom, Libanonom, 

Saudovo Arabijo, Tunizijo in Svetom za sodelovanje v Zalivu; meni, da bi bilo treba v 

skladu s sklepi Sveta za splošne zadeve, sprejetimi decembra 2014, okrepiti sodelovanje 

s Turčijo; 

12. poziva Svet, naj nenehno pregleduje in razvija regionalno strategijo EU za boj proti 

terorizmu/tujim borcem v zvezi s Sirijo in Irakom, ki jo je sprejel 16. marca 2015, ob 

upoštevanju razvijajočih se varnostnih razmer v južnem sosedstvu EU, skupaj s 

preventivnimi in drugimi pobudami, kot je mreža Komisije za ozaveščanje o 

radikalizaciji; poleg tega poziva države članice, naj spodbujajo medsebojno spoštovanje 

in razumevanje kot bistvena elementa v okviru boja proti terorizmu tako v EU in njenih 

državah članicah kot tudi v tretjih državah; 

13. poziva visoko predstavnico in Svet, naj jasno obsodita desetletje trajajočo finančno in 

ideološko podporo skrajnim islamskim gibanjem s strani nekaterih vlad in vplivnih 

posameznikov v zalivskih državah; poziva Komisijo, naj ponovno pregleda odnose EU 

s tretjimi državami, da bi povečala učinkovitost boja proti materialni in nematerialni 

podpori terorizmu; opozarja, da je treba v okviru sedanje revizije evropske sosedske 

politike okrepiti varnostno razsežnost in zmogljivost orodij evropske sosedske politike, 

da bi izboljšali odpornost partnerjev in njihovo zmožnost zagotavljanja lastne varnosti 

ob spoštovanju pravne države; 

14. ugotavlja, da se osnovni vzroki terorizma pogosto skrivajo v slabem in nevključujočem 

upravljanju; meni, da bi morala biti, če želimo doseči dolgoročni napredek, mednarodna 

prizadevanja usmerjena v spodbujanje pravne države, demokratičnih načel in 

človekovih pravic; poudarja, kako pomembno je te cilje vključiti v sporazume EU o 

sodelovanju s tretjimi državami; spodbuja EU, naj začne izvajati dodatne projekte in 

dejavnosti za vzpostavljanje zmogljivosti z zainteresiranimi državami Bližnjega vzhoda 

in Severne Afrike na temo kazenskega pregona, kazenskega pravosodja in reforme 

varnostnega sektorja, pri tem pa tesno sodeluje z Europolom, Eurojustom, Frontexom in 

Cepolom; meni, da je vse bolj pomembno vzdrževati dialog z zmernim islamom, ki 

nasprotuje ekstremizmu, in spodbujati kulturno sodelovanje; 
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15. podpira večje mednarodno sodelovanje in izmenjavo informacij med nacionalnimi 

obveščevalnimi službami za namen prepoznavanja državljanov EU, pri katerih obstaja 

tveganje, da bi se jih radikaliziralo, rekrutiralo ter da bi odpotovali in se pridružili 

džihadističnim in drugim ekstremističnim skupinam; poudarja, da je treba podpirati 

prizadevanja držav na Bližnjem vzhodu, v Severni Afriki in na Zahodnem Balkanu, da 

bi omejile pretok tujih borcev; 

16. poziva Komisijo, naj zbere vse vire ter na lastne stroške in v podporo državam članicam 

obravnava osnovne dejavnike radikalizacije in ekstremizma ter oblikuje strategije za 

preprečevanje, ki vključujejo izobraževanje, socialno vključevanje, boj proti 

diskriminaciji ter medkulturni in medverski dialog; priporoča tesnejše sodelovanje z 

organizacijami za medkulturni dialog; poudarja, da je za preprečevanje radikalizacije 

pomembno sodelovati z zmernimi voditelji v muslimanskih skupnostih, vključno s 

predstavniki civilne družbe, tako v EU kot v tretjih državah; poziva svetovno skupnost 

verskih voditeljev, naj pripravi dodatno medversko vrhunsko srečanje, kot je bilo tisto v 

Assisiju leta 2011; meni, da bi morale EU in države članice izboljšati nadzor nad 

dejavnostmi državljanov EU v prizadetih državah; poziva podpredsednico/visoko 

predstavnico in Komisijo, naj še naprej zagotavljata zadostna sredstva in usklajeno 

uporabo instrumentov za obravnavo teroristične grožnje ter dejanski premik od 

zgodnjega opozarjanja k zgodnjemu ukrepanju; 

17. meni, da je oblikovanje nasprotnega diskurza, tudi v tretjih državah, eden od bistvenih 

načinov za zmanjševanje privlačnosti terorističnih skupin v bližnjevzhodni in 

severnoafriški regiji; poziva Unijo, naj okrepi podporo pobudam, kot je skupina za 

strateško obveščanje v zvezi s Sirijo, ter naj spodbuja uvajanje in financiranje tovrstnih 

projektov v tretjih državah; 

18. pozdravlja napotitev strokovnjakov za varnost/boj proti terorizmu v več ključnih 

delegacij EU, da bi okrepili njihove zmogljivosti za prispevanje k evropskim 

protiterorističnim prizadevanjem in izboljšali učinkovitost stikov z lokalnimi organi 

pregona, obenem pa nadalje razvijali zmogljivosti na področju boja proti terorizmu v 

okviru ESZD; 

19. spodbuja razvoj programov, ki skušajo umiriti tako nasilna kot sektaška odstopanja; 

meni, da so lahko programi za odpravljanje radikalizacije pomembna orodja za omejitev 

novačenja državljanov EU v teroristične organizacije; ugotavlja, da nekatere države 

članice razmišljajo o možnosti, da bi najele nekdanje tuje borce, ki bi pomagali pri 

programih odpravljanja radikalizacije; poziva države članice, naj ponovno ocenijo 

uvedbo tovrstnih programov; 

20. pozdravlja v poročilu podano priporočilo državam članicam o ločevanju radikaliziranih 

zapornikov v kazenskem sistemu; vendar poziva k previdnosti pri množičnem izvajanju 

takih ukrepov, da ne bi znanim radikalnim posameznikom omogočili združevanja in 

vzpostavljanja stikov, kar bi bilo lahko po njihovi izpustitvi škodljivo; poziva Komisijo, 

naj pripravi načrte za lažje ponovno vključevanje oseb, ki bi utegnile biti rekrutirane, in 

tistih, ki so se uspele vrniti; 

21. poudarja, da mora celovita preprečevalna strategija EU v celoti izkoristiti tudi zunanjo 

politiko EU za spodbujanje spoštovanja človekovih pravic, demokracije, verske 

svobode in dobrega upravljanja ter za preprečevanje in reševanje sporov, da bi čim bolj 
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zmanjšali možnosti za propagando skrajnežev; 

22. poudarja, da morajo EU in države članice v mehanizme protiterorističnega sodelovanja 

vključiti ustrezna varovala, s katerimi bodo zagotovile, da se varnost, človekove pravice 

in kazenski pregon ne bodo medsebojno izključevali, temveč dopolnjevali in da bodo 

temeljili na načelih pravne države in spoštovanju temeljnih pravic državljanov EU in 

držav partneric; poziva države članice, naj pregledajo možnosti za izvajanje 

izobraževanja in usposabljanja verskih voditeljev pod nadzorom države in bolj formalno 

institucionalizacijo verskega poučevanja, da bi preprečili širjenje skrajnežev; priznava 

potrebo po mednarodno usklajenem nadzorovanju medijev, da bi omejili dostop do 

teroristične propagande in izboljšali postopek javnega prijavljanja skrajnih vsebin na 

spletu; poziva k vzpostavitvi spletnih strani ali dežurnih telefonskih številk za 

državljane, da bi podprli pozitiven diskurz in kampanje za ozaveščanje o radikalizaciji 

prek spleta in zunaj njega; 

23. meni, da je pomembno s celovitim pristopom obravnavati osnovne vzroke za 

radikalizacijo v Evropi; poudarja, da je izpodbijanje ideološkega diskurza, ki krepi 

dejanja ekstremističnih skupin, in oblikovanje nasprotnega diskurza eden od bistvenih 

ukrepov za zmanjševanje privlačnosti terorističnih skupin; je zaskrbljen, ker so odnosi 

med skupnostmi v Evropi čedalje bolj napeti, in spodbuja medverski dialog; pozdravlja 

dejstvo, da poročilo omenja vprašanje usposabljanja verskih voditeljev, da bi preprečili 

pojav pridigarjev sovraštva; poziva države članice, naj teroristična dejanja zunaj 

ozemlja, za katerega so pristojne, opredelijo kot kazniva dejanja, in se strinja, da je to 

eno najbolj učinkovitih orodij za boj proti terorizmu in ekstremizmu; poziva imame in 

muslimanske voditelje, naj prevzamejo vodilno vlogo v prizadevanjih proti 

radikalizaciji in sovražnemu govoru, tako da fundamentalistični in teroristični 

propagandi nasprotujejo s teološkimi podprtim diskurzom; poziva EU, naj podpre 

raziskovalne in obveščevalne projekte o boju proti fundamentalizmu in odpravljanju 

radikalizacije s pomočjo okrepljenega dialoga z muslimanskimi skupnostmi, da bi tako 

združili naša prizadevanja; 

24. ugotavlja, da je treba tesneje sodelovati s tretjimi državami za učinkovitejše 

prepoznavanje državljanov EU, ki odhajajo v boj za teroristične organizacije in se 

pozneje vračajo; podpira tudi pozive iz poročila, naj ESZD poskrbi, da se bo več njenih 

uradnikov naučilo arabsko, in s tem podpre take cilje; 

25. poudarja, da bi si morale EU ter države na Zahodnem Balkanu, Turčija, zalivske države 

in druge arabske države družno prizadevati za boj proti radikalizaciji in novačenju, 

sledenje financiranja teroristov in razvoj novega diskurza proti islamskemu 

fundamentalizmu; poudarja, da bi morala biti protiteroristično sodelovanje in izmenjava 

informacij bistvena elementa odnosov EU z omenjenimi državami; poudarja, da je 

bistvenega pomena tudi okrepitev takega sodelovanja z regionalnimi organizacijami, 

kot so Arabska liga, Afriška unija in Svet za sodelovanje v Zalivu; 

26. odločno zavrača vsak poskus odstranitve tistih vidikov poročila, ki obravnavajo boj 

proti terorističnim in skrajnim dejanjem samim po sebi; meni, da bi bila prekinitev 

povezave med bojem proti radikalizaciji in bojem proti njenim pojavnim oblikam 

nekoristna in bi lahko imela nasproten učinek od želenega; poziva Svet, naj pripravi črni 

seznam evropskih džihadistov in džihadističnih terorističnih osumljencev; 
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