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NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ

týkající se faktorů, které vedou k podpoře terorismu a získávání teroristů
(2006/2092(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložil Antoine Duquesne za skupinu 
ALDE, který se týká faktorů, které vedou k podpoře terorismu a získávání teroristů 
(B6-0677/2005),

– s ohledem na hlavu VI Smlouvy o EU a zejména na články 29 a 30 této smlouvy,

– s ohledem na hlavu IV Smlouvy o založení Evropského společenství a zejména na článek 
29 a čl. 30 odst. 2 této smlouvy,

– s ohledem na Strategii Evropské unie pro boj proti radikalizaci a náboru teroristů ze dne 
24. listopadu 2005 a Akční plán boje proti terorismu Evropské unie ze dne 13. února 
2006,

– s ohledem na Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/JAI ze dne 13. června 2002 o boji proti 
terorismu1,

– s ohledem na směrnici Rady 89/552/ES ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých 
právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního 
vysílání („televize bez hranic“)2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického 
obchodu, na vnitřním trhu3,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému Parlamentu a Radě týkající se náboru teroristů 
– Faktory přispívající k násilné radikalizaci (KOM (2005)0313),

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o předcházení terorismu,

– s ohledem na Úmluvu o Europolu a zejména na čl. 2 odst. 2 této úmluvy,

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1624 (2005),

– s ohledem na čl. 114 odst. 3 a článek 94 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že terorismus, a zejména terorismus spojený s džihádem, je dnes 
největší hrozbou namířenou proti bezpečnosti občanů Evropské unie,

  
1 Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3.
2 Úř. věst. L 298, 17.10.1989, s. 23. Směrnice pozměněná směrnicí 97/36/ES (Úř. věst. L 202, 30.7.1997, s. 60).
3 Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.
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B. vzhledem k tomu, že boj proti terorismu musí být veden za přísného dodržování lidských 
práv a základních svobod a že tyto dva koncepty, které zdaleka nejsou neslučitelné, jsou 
vzájemně se doplňujícími skutečnostmi, neboť ochrana lidských práv je nejvyšším 
odůvodněním boje proti terorismu,

C. vzhledem k tomu, že terorismus obecně a terorismus spojený s džihádem zvláště 
vyžaduje zavedení globální strategie, která zahrne nejen boj proti jednotlivcům 
provádějícím atentáty, ale také jev terorismu jako celek, počínaje získáváním teroristů, 
přes úlohu sociálního podkladu, který podporuje a vytváří terorismus, a situací obětí 
konče,

D. vzhledem k tomu, že získávání teroristů a faktory vedoucí k násilné radikalizaci jsou 
prvořadými aspekty terorismu obecně a terorismu spojeného s džihádem zvláště a že je 
nezbytné přijmout na evropské úrovni novou strategii schopnou neutralizovat fenomén 
radikalizace některých jednotlivců,

E. vzhledem k tomu, že je však fenomén radikalizace relativně neznámý a že je nezbytné jej 
hlouběji prostudovat a věnovat na jeho studium více prostředků,

F. vzhledem k tomu, že aby se zabránilo radikalizaci jednotlivců a jejich dalšímu získávání 
teroristickými skupinami, je hlavní prioritou narušit síť nebo zatknout jednotlivce, kteří 
jakýmikoli způsoby (náborem jiných jednotlivců a jejich zaučováním, ale také šířením 
myšlenek, které vedou určité osoby k provádění teroristických činů) a jakýmikoli 
prostředky (pomocí internetu, sdělovacích prostředků, ale také náboženských míst, ve 
věznicích nebo školách) se snaží získat další jednotlivce,

G. vzhledem k tomu, že současně s podněcováním k terorismu (což je v Evropské unii již 
považováno za trestný čin) jsou schvalování a ospravedlňování terorismu faktory, které 
přispívají k násilné radikalizaci,

H. vzhledem k tomu, že schvalování a ospravedlňování terorismu nefiguruje v rámcovém 
rozhodnutí 2002/475/JAI a že je nezbytné, aby takovéto chování bylo považováno 
za trestný čin ve všech členských státech,

I. vzhledem k tomu, že vstup a pobyt osob, které podněcují radikalizaci a vyzývají 
k provádění teroristických činů, na území Evropské unie představuje rozhodující aspekt 
boje proti násilné radikalizaci a že je nezbytné studovat možnosti přijmout na úrovni 
Společenství zákonná opatření o harmonizaci podmínek vstupu, pobytu a vyhoštění 
těchto osob, která budou používána ve všech členských státech,

J. vzhledem k tomu, že pokud jde o terorismus džihádu, je také třeba pro zabránění 
radikalizaci podporovat dialog mezi orgány členských států a muslimskými neradikálními 
společenstvími, podněcovat k jejich společenské účasti a zajistit jejich plnou integraci 
do našich společností,

1. vítá přijetí Strategie Evropské unie o boji proti radikalizaci a náboru teroristů a výše 
uvedené sdělení Komise Radou ;
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2. vítá pokroky učiněné v průběhu roku 2006 v oblasti boje proti radikalizaci a raduje se 
z posílení spolupráce mezi členskými státy a mezi členskými státy a Europolem i 
SitCenem;

3. dává Radě následující doporučení týkající se boje proti násilné radikalizaci a získávání 
teroristů:

− vyzdvihnout boj proti terorismu mezi priority Evropské unie;

− výrazně podporovat vědecký a univerzitní výzkum jev násilné radikalizace a dotovat 
ho nezbytnými prostředky;

− posílit dohled nad teroristickou propagandou, zejména propagandou terorismu 
džihádu, šířenou po internetu, která podněcuje k provádění teroristických činů:

− stálými požadavky členských států plně využívat možnosti poskytované 
ustanoveními sekundárního práva;

− rozváděním opatření dohledu nad internetem jak na úrovni vnitrostátní, tak na 
úrovni evropské, a úzce spolupracovat v této oblasti s Europolem;

− zabraňovat šíření teroristické propagandy, zejména propagandy týkající se terorismu 
džihádu šířeného audiovizuálními prostředky a naléhat zvláště na členské státy, aby 
aplikovaly a plně využívaly kontrolní mechanismy uvedené ve směrnici „televize bez 
hranic“;

− posílit v každém členském státě kontrolu všech míst (náboženských míst, škol, 
vězení), kde se šíří propaganda podněcující osoby k provádění teroristických činů;

− učinit z boje proti terorismu, a zvláště proti násilné radikalizaci, jeden ze základních 
prvků zahraniční politiky Evropské unie, včetně politiky rozvojové pomoci a politiky 
sousedství;

− vyzvat členské státy, které tak dosud neučinily, aby co nejdříve ratifikovaly Úmluvu 
Rady Evropy o předcházení terorismu;

− pobízet členské státy podněcovat příslušné orgány k výměně informací s Europolem 
v oblasti boje proti násilné radikalizaci;

− vyzývat všechny členské státy, aby podporovaly sociální začleňování a dialog se 
společenstvími zastupujícími umírněný islám;

− podporovat integraci menšin v členských státech a zabránit jejich izolaci či 
diskriminaci;

− pozměnit rámcové rozhodnutí 2002/475/JAI doplněním o uznání chvály a 
ospravedlňování terorismu jako trestné činy ve všech členských státech, aniž by se 
tato změna sebeméně dotkla svobody vyjadřování v Evropské unii;
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4. naléhavě žádá Komisi, aby navrhla právní opatření nezbytná k harmonizaci vnitrostátních 
podmínek pro vstup, pobyt a vyhoštění příslušníků třetích států, jejichž chování má nebo 
může mít za následek radikalizaci některých jednotlivců, ve všech členských státech a 
doplnila v tomto směru článek 4 rámcového rozhodnutí 2002/475/JAI, který nutí členské 
státy považovat podněcování k teroristickým činům za trestný čin;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1) Terorismus džihádu, největší hrozba bezpečnosti Evropské unie

a) Dosud neznámá hrozba

Terorismus není pro Evropskou unii novým problémem. Některé členské státy jím již trpěly 
nebo jsou nadále jeho obětí. Poslední atentáty však dnes ukazují, že Evropská unie musí čelit 
na svém území dosud neznámé teroristické hrozbě: terorismu džihádu, který je podle mínění 
Rady1 i Evropské komise2 největší teroristickou hrozbou pro Evropskou unii.

Tento typ terorismu se z důvodu ideologických motivací, které jsou jeho základem, způsobu 
fungování, úrovně rozvoje (jedná se o nový jev), společenské podpory, kterou má, 
celosvětového rozsahu a geopolitických výzev, které vytváří, liší od všech ostatních forem 
terorismu, se kterými byla Evropská unie v minulosti konfrontována. Proto je důležité čelit 
této hrozbě vlastním politickým projektem odlišným od všech dosud vypracovaných projektů.

Kromě toho se v současnosti jedná o jedinou společnou hrozbu pro všechny členské státy 
Evropské unie, jelikož je živena především nenávistí vůči západním společnostem a jejich 
základním hodnotám jako jsou demokracie a lidská práva. Potenciálním cílem této formy 
terorismu je tedy kterýkoli členský stát Evropské unie.

b) Základní práva více než protiváha, konečné odůvodnění boje proti terorismu 
džihádu

Základní práva jsou úhelným kamenem systému hodnot Evropské unie. Jejich dodržování a 
ochrana se odráží v právním řádu Společenství, jeho politice i fungování jeho institucí. Je 
zjevně nezbytné, aby boj proti fundamentalistickému islámskému terorismu byl veden 
za přísného dodržování základních práv. Toto upřesnění je skoro nadbytečné, neboť boj proti 
terorismu a tato práva jsou dvě naprosto slučitelné skutečnosti a nikoli vzájemně si odporující 
pojmy: bojovat proti terorismu znamená chránit právo na život a fyzickou integritu. Proto 
obrana a dodržování těchto práv není ničím jiným než konečným odůvodněním boje proti 
terorismu.

2) Přístup navrhovaný v této zprávě

a) Podmínky pro vstup, pobyt a vyhoštění osob, které nabádají k radikalizaci

Strategie a předcházející akční plán předložené Radou pojednávají vyčerpávajícím a 
souvislým způsobem o násilné radikalizaci a získávání teroristů. Sdělení Komise si také 
zaslouží pochvalu.

Účinná koordinace členských států je v boji proti terorismu prvořadá a Evropská unie musí 
v této oblasti sehrát důležitou roli. Oproti obyčejné spolupráci má boj proti radikalizaci 

  
1 Strategie Evropské unie o boji proti radikalizaci a náboru teroristů ze dne 24. listopadu 2005.
2 Sdělení Komise Evropskému Parlamentu a Radě týkající se náboru teroristů – Faktory přispívající k násilné 

radikalizaci (KOM (2005)0313) ze dne 21. září 2005, strana 1.
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konkrétní aspekty, kterým akce vedené na evropské úrovni dodají zjevnou přidanou hodnotu. 
To je případ harmonizace podmínek pro vstup, pobyt a vyhoštění příslušníků třetích zemí 
v rámci boje proti násilné radikalizaci.

V současné době byly definice teroristického činu, trestní řád pro terorismus a ostatní 
související trestné činy (podněcování, napomáhání, pokus, trestné činy spojené s teroristickou 
činností) i používané sankce plně nebo částečně harmonizovány rámcovým rozhodnutím 
ze dne 13. června 2002. Zavedení společného režimu pro vstup, pobyt a vyhoštění 
z Evropské unie v rámci boje proti násilné radikalizaci je zásadním opatřením, které doplní 
a výrazně posílí současný právní režim. Prostřednictvím této zprávy žádáme Evropskou 
komisi, aby prostudovala zde navrhované směry úvah a projevila příslušnou iniciativu pro 
přijetí nezbytných právních opatření ke sblížení v členských státech vnitrostátních 
podmínek pro vstup, pobyt a vyhoštění příslušníků třetích států, kteří podněcují k provádění 
teroristických atentátů a dodala tak další kvalitativní elán strategii Evropské unie v této 
oblasti.

b) Zahrnout uznání charakteru trestného činu pro chválu a ospravedlňování 
terorismu

V době svého vstupu v platnost představovalo rámcové rozhodnutí ze dne 13. června 2002 
důležitý pokrok v boji proti terorismu na evropské úrovni a stále je právním nástrojem 
prvního řádu. My se však domníváme, že jeho znění může být doplněno v tom směru, aby 
pojem chvály a ospravedlňování terorismu byl uznán za trestný čin ve všech členských 
státech Evropské unie. Tento návrh má zlepšit právní arzenál všech členských států a bojovat 
tak účinně proti násilné radikalizaci. V současnosti považuje výše uvedené rámcové 
rozhodnutí nabádání k provádění teroristických činů za trestný čin, ale neobsahuje pojmy 
chvály a ospravedlňování terorismu.

Nabádání je klíčovým právním aspektem, ale jeho oblast působnosti nepokrývá výroky 
vychvalující a ospravedlňující terorismus, jednání, které bezesporu může nabádat k provádění 
teroristických činů. Ve jménu větší právní jistoty a vyšší účinnosti se nám zdá prvořadým 
zajistit, aby (jak je tomu v některých členských státech) chvála a ospravedlňování terorismu 
bylo uznáno za trestný čin v celé Evropské unii. S tímto cílem navrhujeme pozměnit 
rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu.
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NÁVRH DOPORUČENÍ RADĚ (B6-0677/2005),

který v souladu s čl. 114 odst. 1 jednacího řádu 
předkládá Antoine Duquesne
za skupinu ALDE

týkající se faktorů, které vedou k podpoře terorismu a získávání teroristů

Evropský parlament,

– s ohledem na prohlášení o boji proti terorismu přijaté na zasedání Evropské rady ve dnech 
24. a 25. března 2004,

– s ohledem na revidovaný Akční plán Evropské unie v oblasti boje proti terorismu přijatý 
na zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18. června 2004,

– s ohledem na „Haagský program o posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské 
unii“ přijatý na zasedání Evropské rady dne 5. listopadu 2004,

– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ve dnech 16. a 17. prosince 2004,

– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ve dnech 16. a 17. června 2005,

– v souladu s čl. 114 odst. 1 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že terorismus je jednou z největších hrozeb namířených proti 
bezpečnosti občanů Evropské unie a že řešení tohoto problému vyžaduje globální odezvu 
na základě loajální spolupráce mezi institucemi EU,

B. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby Evropská unie přijala vhodnou politiku, aby mohla 
čelit různým faktorům, které spolu úzce souvisí a vedou k podpoře terorismu, násilné 
radikalizaci některých osob a jejich získávání za účelem provádění teroristických činů,

1. doporučuje Evropské radě a Radě, aby:

a) identifikovaly faktory, které jsou vhodnou živnou půdou pro získávání teroristů jak na 
evropské tak i na mezinárodní úrovni a stanovily dlouhodobou specifickou strategii a 
akční plán jejího rozvoje, který bude čelit těmto faktorům;

b) podrobně prozkoumaly vztahy mezi extremistickým politickým nebo náboženským 
přesvědčením, sociálně-ekonomickými podmínkami a jinými případnými aspekty 
souvisejícími s teroristickými činy;

c) využily a rozšířily programy zahraniční pomoci v oblasti boje proti faktorům, jež 
v některých státech vedou k vytváření prostředí, které podporuje a ospravedlňuje 
terorismus, se zvláštním důrazem na řádnou správu, právní stát a účast občanské 
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společnosti;

d) rozvíjely strategii podporující porozumění mezi různými kulturami a náboženstvími 
Evropy a islámského světa.

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi a 
Evropské radě.
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