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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО 
СЪВЕТА

относно факторите, които насърчават тероризма и благоприятстват вербуването 
на терористи
(2006/2092(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за препоръка до Съвета, представено от Antoine 
Duquesne от името на групата ALDE, относно факторите, които насърчават 
тероризма и благоприятстват вербуването на терористи (B6-0677/2005),

– като взе предвид Дял VІ от Договора за Европейски съюз, и по-специално членове 
29 и 30 от него,

– като взе предвид Дял ІV от Договора за създаване на Европейската общност, и по-
специално членове 29 и 30, параграф 2 от него,

– като взе предвид стратегията на Европейския съюз за борба срещу 
радикализирането и вербуването на терористи, от 24 ноември 2005 г., както и Плана
на Европейския съюз за действие за борба срещу тероризма, от 13 февруари 2006 г.,

– като взе предвид Рамково решение 2002/475/JAI на Съвета, от 13 юни 2002 г. 
относно борбата срещу тероризма1,

– като взе предвид Директива 89/552/ЕО на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно 
координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, 
подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до 
упражняване на телевизионна дейност („телевизия без граници”)2

– като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
08 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, 
и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар3,

– като взе предвид Съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено "Вербуването на терористични групи: борба с факторите, които 
допринасят за крайното радикализиране" (COM (2005) 313),

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на 
тероризма,

– като взе предвид Конвенцията за Европол, и по-специално член 2, параграф 2 от
нея,

  
1 ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3.
2 ОВ L 52, 17.10.1989 г., стр. 23. Директива, чието изменение и допълнение е извършено от Директива 
97/36/ЕО (ОВ L 202, 30.7.1997 г., стр. 60).
3 ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
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– като взе предвид Резолюция 1624(2005) на Съвета за сигурност на Обединените 
нации,

– като взе предвид член 114, параграф 3, и член 94 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисия по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A6-0000/2007),

A. като има предвид, че тероризмът, и по-специално джихадският тероризъм, днес е 
основната заплаха за сигурността на гражданите на Европейския съюз,

Б. като има предвид, че борбата срещу тероризма трябва да бъде водена при най-
стриктно зачитане на правата на човека и на основните свободи, и че тези две 
понятия, които съвсем не са несъвместими, са допълващи се реалности, понеже 
защитата на правата на човека е главното основание за борбата срещу тероризма,

В. като има предвид, че тероризмът изобщо, и по-специално джихадският тероризъм,
налагат изготвянето на глобална стратегия, която да обхваща не само борбата срещу 
лицата, извършващи атентати, но също така явлението тероризъм, разглеждано в 
неговата цялост, от вербуването на терористи до положението на жертвите, като се
премине през ролята на социалната среда, която насърчава и поражда тероризъм,

Г. като има предвид, че вербуването на терористи и факторите, водещи до крайното 
радикализиране, са аспекти от първостепенна важност за тероризма изобщо, и по-
специално за джихадския тероризъм, и че е необходимо приемането на европейско 
равнище на нова стратегия, способна да неутрализира явлението, изразяващо се в 
радикализирането на някои лица,

Д. като има предвид, че въпреки това явлението радикализация е относително 
непознато, и че е необходимо да бъде проучено по-задълбочено и да му бъдат 
посветени повече средства,

Е. като има предвид, че за да се избегне радикализирането на лицата и тяхното по-
нататъшно вербуване от терористични групи, основният приоритет се състои в 
разрушаване на мрежите или в арестуването на лицата, които независимо по какъв 
начин (като вербуват други лица и ги обучават, но също така като разпространяват 
идеи, които подтикват някои лица да извършват терористични актове) и с какви 
средства (интернет, комуникационни средства, но също и храмове, затвори или 
училища) се опитват да привлекат към себе си други хора,

Ж. като има предвид, че заедно с подбуждането към тероризъм (което вече се счита 
като престъпление в рамките на Европейския съюз), възхваляването и 
оправдаването на тероризма са фактори, които допринасят за крайното 
радикализиране,

З. като има предвид, че възхваляването и оправдаването на тероризма не фигурират в 
Рамково решение 2002/475/JAI и че е необходимо тези дейности да бъдат считани за
престъпления във всички държави-членки,



PR\640286BG.doc 5/10 PE 380.987v01-00

BG

И. като има предвид, че влизането и пребиваването на територията на Европейския 
съюз на лица, които допринасят за радикализирането, и които подбуждат към 
извършване на терористични актове, представлява ключов аспект в борбата срещу 
крайното радикализиране, и че е необходимо да се проучат възможностите за 
приемане на общностно равнище на законови мерки, целящи хармонизиране на 
условията на влизане, пребиваване и експулсиране на тези лица, които да бъдат 
прилагани във всички държави-членки,

Й. като има предвид, че по отношение на джихадския тероризъм е необходимо също 
така, с цел възпрепятстване на радикализирането, да се насърчава диалогът между 
властите на държавите-членки и нерадикалните мюсюлмански общности, да се 
стимулира участието им в социалния живот и да се осигурява пълното им 
интегриране в нашите общества,

1. изказва задоволството си от приемането от страна на Съвета на Стратегията на 
Европейския съюз за борба срещу радикализирането и вербуването на терористи,
както и на гореспоменатото съобщение на Комисията;

2. приветства осъществения през 2006 г. напредък  в областта на борбата срещу 
радикализирането и изказва задоволството си от засилването на сътрудничеството 
между държавите-членки, както и между тях и Европол и Ситуационния център на 
ЕС (SitCen);

3. отправя към Съвета следните препоръки относно борбата срещу крайното 
радикализиране и вербуването на терористи:

– да се издигне борбата срещу тероризма до нивото на приоритет на Европейския 
съюз;

– да се насърчат значително научните и университетски изследвания на явлението
крайно радикализиране, като им бъдат предоставени необходимите финансови 
средства;

– да се засили наблюдението на терористичната пропаганда, по-специално на
свързаната с джихадския тероризъм, която се разпространява по интернет, и която 
подбужда към извършване на терористични актове:

- като призове настоятелно държавите-членки да използват в пълна степен 
възможностите, предоставени от разпоредбите на вторичното 
законодателство;

- като разшири мерките за наблюдение на интернет, както на национално, 
така и на европейско ниво, като си сътрудничи тясно с Европол в тази 
област;

– да се възпрепятства разпространението на терористичната пропаганда, по-
специално на разпространяваната чрез аудиовизуалните средства за масова 
информация пропаганда на джихадския тероризъм, като по-специално се настоява 
пред държавите-членки те да прилагат и използват в пълна степен механизмите за 
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контрол, предвидени в директивата „Телевизия без граници”;

– да се засили във всяка от държавите-членки наблюдението на всички места 
(храмове, училища, затвори), на които се разпространява пропаганда, която може да 
подтикне определени лица към извършването на терористични актове;

– да се превърне борбата срещу тероризма, и по-специално борбата срещу крайното 
радикализиране, в един от основните елементи на външната политика на 
Европейския съюз, включително на политиката за развитие и на политиката на 
добросъседство;

– да се приканят държавите-членки, които все още не са ратифицирали Конвенцията 
на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма, да го направят  възможно 
най-скоро;

– да се приканят държавите-членки да насърчават своите компетентни органи да 
обменят информация с Европол в областта на борбата срещу крайното 
радикализиране;

– да се призоват всички държави-членки да насърчават социалното участие и 
диалога с общностите, представляващи умерения ислям;

– да се насърчава интегрирането на малцинствата в държавите-членки и да се 
избягва тяхното изолиране или дискриминиране;

– да се измени Рамково решение 2002/475/JAI, така че в него да се добави 
признаване на възхваляването и оправдаването на тероризма за престъпления във 
всички държави-членки, без това изменение да нанася и най-малка вреда на 
свободата на изразяване в рамките на Европейския съюз;

4. изисква настоятелно от Комисията да предложи необходимите правни мерки за 
хармонизиране във всички държави-членки на националните условия за влизане, 
пребиваване и експулсиране на граждани на трети страни, чието поведение води 
или би могло да доведе до радикализиране на някои лица, като по този начин се 
допълни член 4 на Рамково решение 2002/475/JAI, което задължава държавите-
членки да смятат подбуждането към извършване на терористични актове за
престъпление;

5. възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и, за 
сведение, на Комисията.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1) Le terrorisme djihadiste, principale menace pour la sécurité de l'Union européenne

a) Une menace inédite

Le terrorisme n'est pas un problème nouveau pour l'Union européenne. Certains États 
membres en ont souffert ou continuent d'en être victime. Néanmoins, les derniers attentats ont 
montré qu'aujourd'hui, l'Union européenne doit faire face à une menace terroriste inédite sur 
son territoire: le terrorisme djihadiste qui, ainsi que le reconnaissent le Conseil1 et la 
Commission européenne2, constitue la principale menace terroriste pour l'Union 
européenne.

Ce type de terrorisme, en raison des motivations idéologiques qui le sous-tendent, de son 
mode de fonctionnement, de son niveau de développement (il s'agit d'un phénomène 
émergent), du soutien social dont il bénéficie, de sa dimension planétaire et des défis 
géopolitiques qu'il engendre, est différent de toutes les autres formes de terrorisme auxquelles 
l'Union européenne a été confrontée auparavant. En conséquence, il est essentiel d'affronter 
cette menace avec un projet politique propre, différent des projets élaborés jusqu'à ce jour. 

En outre, il s'agit, à ce jour, de la seule menace commune à l'ensemble des États membres de 
l'Union européenne puisqu'elle est principalement alimentée par la haine à l'égard des 
sociétés occidentales et des valeurs sur lesquelles elles reposent, telles que la démocratie et 
les droits de l'homme. Ainsi, tout État membre de l'Union européenne est une cible 
potentielle de cette forme de terrorisme.  

b) Les droits fondamentaux, plus que le contrepoids, la justification ultime de la 
 lutte contre le terrorisme djihadiste

Les droits fondamentaux sont la pierre angulaire du système de valeurs de l'Union 
européenne. Leur respect et leur défense empreignent l'ordre juridique communautaire, ses 
politiques et le fonctionnement de ses institutions. Évidemment, il est impératif que la lutte 
contre le terrorisme fondamendaliste islamique soit menée dans le plus strict respect des droits 
fondamentaux. Cette précision est presque redondante puisque la lutte contre le terrorisme et 
ces droits sont deux réalités parfaitement compatibles, et non des concepts contradictoires: 
lutter contre le terrorisme revient à protéger le droit à la vie et à l'intégrité physique. Par 
conséquent, la défense et le respect de ces droits sont ni plus ni moins que la justification 
ultime de la lutte antiterroriste.

2) Approche proposée dans le présent rapport

a) Conditions d'entrée, de séjour et d'expulsion des personnes qui incitent à la 
  

1 Stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre la radicalisation et le recrutement de terroristes, du 
24 novembre 2005.
2 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant le recrutement des groupes 
terroristes: combattre les facteurs qui contribuent à la radicalisation violente (COM (2005) 313), du 
21 septembre 2005, page 1.
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 radicalisation

La stratégie et le plan d'action précédent présentés par le Conseil traitent de manière 
exhaustive et cohérente de la radicalisation violente et du recrutement de terroristes. La 
Communication de la Commission mérite également d'être saluée.

La coordination efficace entre les États membres est primordiale dans la lutte contre le 
terrorisme et l'Union européenne doit jouer un rôle très important dans ce domaine. En plus de 
la simple coopération, la lutte contre la radicalisation revêt des aspects concrets auxquels des 
actions menées au niveau européen apporteraient une valeur ajoutée évidente. C'est le cas de 
l'harmonisation des conditions d'entrée, de séjour et d'expulsion de ressortissants de pays 
tiers dans le cadre de la lutte contre la radicalisation violente.

Actuellement, la définition d'un acte terroriste, le régime pénal du terrorisme et autres délits 
connexes (incitation, complicité, tentative, délits liés aux activités terroristes)  ainsi que les 
sanctions applicables ont été entièrement ou partiellement harmonisés par la décision-cadre du 
13 juin 2002. La mise en place d'un régime commun pour l'entrée, le séjour et l'expulsion 
au sein de l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre la radicalisation violente est 
une mesure essentielle qui complèterait et renforcerait considérablement le régime 
juridique actuel. Par le biais de ce rapport, nous demandons à la Commission européenne 
d'étudier les pistes de réflexion proposées ici et de lancer des initiatives pertinentes visant à 
adopter les mesures juridiques nécessaires au rapprochement, dans les États membres, des 
conditions nationales d'entrée, de séjour et d'expulsion de ressortissants de pays tiers qui 
incitent à commettre des attentats terroristes et de donner ainsi un élan qualitatif 
supplémentaire à la stratégie de l'Union européenne dans ce domaine.

b) Inclusion de la reconnaissance du caractère délictueux de l'exaltation et de la 
 justification du terrorisme  

Lors de son entrée en vigueur, la décision-cadre du 13 juin 2002 représentait une avancée 
importante dans la lutte contre le terrorisme au niveau européen et constitue toujours un 
instrument juridique de premier ordre. Néanmoins, nous estimons qu'elle peut être complétée 
en ajoutant dans son dispositif les notions d'exaltation (apologie) et de justification du 
terrorisme afin qu'elles soient reconnues comme des délits dans tous les États membres de 
l'Union européenne. Cette proposition vise à améliorer l'arsenal juridique de tous les États 
membres et à lutter ainsi efficacement contre la radicalisation violente. Pour le moment, la 
décision-cadre précitée considère l'incitation à commettre des actes terroristes comme un 
délit, mais elle ne traite pas les notions d'exaltation (apologie) et de justification du 
terrorisme.  

L'incitation est un aspect juridique clé, mais son champ d'application  ne couvre pas les 
déclarations d'exaltation et de justification du terrorisme, comportements qui, sans 
conteste, peuvent inciter à commettre des actes terroristes. Au nom d'une plus grande 
sécurité juridique et d'une efficacité accrue, il nous paraît primordial de s'assurer que
(comme c'est le cas dans certains États membres) l'exaltation et la justification du 
terrorisme soient reconnues comme des délits dans l'ensemble de l'Union européenne. 
C'est dans ce but que nous proposons de modifier la décision-cadre du Conseil du 
13 juin 2002 sur la lutte contre le terrorisme.
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PROPOSITION DE RECOMMANDATION (B6-0677/2005)

déposée conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement

par Antoine Duquesne

au nom du groupe ALDE

sur les facteurs encourageant le terrorisme et favorisant le recrutement de terroristes

Le Parlement européen,

– vu la déclaration sur la lutte contre le terrorisme, adoptée lors du Conseil européen des 24 
et 25 mars 2004,

– vu le Plan d'action révisé de l'Union européenne de lutte contre le terrorisme, adopté lors 
du Conseil européen des 17 et 18 juin 2004,

– vu le "Programme de La Haye" sur le renforcement de la liberté, de la sécurité et de la 
justice dans l'Union européenne, adopté par le Conseil européen le 5 novembre 2004,

– vu les conclusions du Conseil européen des 16 et 17 décembre 2004,

– vu les conclusions du Conseil européen des 16 et 17 juin 2005,

– vu l'article 114, paragraphe 1, de son règlement,

A. considérant que le terrorisme représente l'une des menaces les plus graves pour la sécurité 
des citoyens européens et que ce problème requiert l'élaboration d'une solution globale 
résultant de la coopération loyale entre les institutions européennes,

B. considérant qu'il est nécessaire pour l'Union européenne d'adopter une politique 
appropriée lui permettant de traiter les différents facteurs qui, étroitement liés, 
encouragent le terrorisme, la radicalisation violente de certaines personnes et le 
recrutement de ces dernières en vue de la commission d'actes terroristes,

1. adresse au Conseil et au Conseil européen les recommandations suivantes:

a) identifier les facteurs offrant un terrain favorable au recrutement de terroristes, que ce 
soit au niveau européen ou au niveau international, et définir une stratégie spécifique à 
long terme assortie d'un plan de développement afin de supprimer lesdits facteurs;

b) mener des recherches approfondies sur les liens existant entre, d'un côté, les croyances 
politiques ou religieuses extrémistes, les conditions socio-économiques et tout autre 
élément éventuel et, d'un autre côté, les actes terroristes;

c) recourir aux programmes d'aide extérieure et en étendre la portée, afin de lutter contre 
les facteurs favorisant, dans certains États membres, la création d'un environnement qui 
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encourage et légitime le terrorisme, en mettant tout particulièrement l'accent sur la bonne 
gouvernance, l'État de droit et la participation de la société civile;

d) développer une stratégie visant à encourager la compréhension interculturelle et 
interreligieuse entre l'Europe et le monde musulman;

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour 
information, à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen.


