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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL RÅDET

om de faktorer, der fremmer støtten til terrorisme og rekrutteringen af terrorister
(2006(2092(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Antoine Duquesne for ALDE-Gruppen
om de faktorer, der fremmer støtten til terrorisme og rekrutteringen af terrorister
(B6-0677/2005),

– der henviser til EU-traktatens afsnit VI, særlig artikel 29 og 30,

– der henviser til EU-traktatens afsnit IV, særlig artikel 29 og 30, stk. 2,

– der henviser til Den Europæiske Unions strategi for bekæmpelse af radikalisering og 
rekruttering af terrorister af 24. november 2005 og til Den Europæiske Unions 
handlingsplan mod terrorisme af 13. februar 2006,

– der henviser til Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse 
af terrorisme1,

– der henviser til Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse 
love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-
radiospredningsvirksomhed ("fjernsyn uden grænser")2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det 
indre marked3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om 
rekruttering til terrorisme: faktorer, der bidrager til voldelig radikalisering 
(KOM(2005)0313),

– der henviser til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme, 

– der henviser til Europol-konventionen, særlig artikel 2, stk. 2, 

– der henviser til resolution 1624(2005) fra FN's Sikkerhedsråd,

– der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 3, og artikel 94,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at terrorisme og især islamistisk terrorisme i dag udgør den alvorligste 
  

1 EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3.
2 EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Direktivet senest ændret ved direktiv 97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 
60).
3 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
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trussel mod EU-borgernes sikkerhed,

B. der henviser til, kampen mod terrorisme skal føres under streng overholdelse af 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, og at disse to aspekter 
på ingen måde er uforenelige, men tværtimod indbyrdes komplementære, fordi værnet 
om menneskerettighederne er den ultimative begrundelse for at bekæmpe terrorismen,

C. der henviser til, at terrorisme i almindelighed og islamistisk terrorisme i særdeleshed 
kræver en global strategi, der ikke blot omfatter kampen mod de personer, der begår 
attentaterne, men også fænomenet terrorisme som helhed, lige fra rekrutteringen af 
terrorister over de sociale strukturer, som støtter og skaber terrorisme, til ofrenes 
situation,

D. der henviser til, at rekrutteringen af terrorister og de faktorer, der bidrager til den 
voldelige radikalisering, er nøgleaspekter af terrorismen i almindelighed og af den 
islamistiske terrorisme i særdeleshed, og at der er stærkt behov for en EU-strategi, der 
kan gøre det muligt at neutralisere fænomenet med radikalisering af personer,

E. der henviser til, at fænomenet med radikalisering imidlertid er relativt uudforsket, og at 
det er nødvendigt at afsætte flere ressourcer til en mere målrettet forskning,

F. der henviser til, at man for at forhindre, at personer radikaliseres og efterfølgende 
rekrutteres af terrorgrupper, først og fremmest må sigte på at optrevle netværkene eller 
anholde de personer, som på forskellig vis (såvel ved at hverve og oplære andre 
personer som ved at udbrede synspunkter, der kan motivere visse personer til at begå 
terrorhandlinger) og ad forskellige kanaler (internettet, medierne, men også religiøse 
samlingssteder samt fængsler og skoler) søger at rekruttere andre,

G. der henviser til, at lovprisning (apologi) og retfærdiggørelse af terrorisme sammen med 
anstiftelse (der allerede er defineret som strafbar handling på EU-plan) udgør faktorer, 
der bidrager til voldelig radikalisering,

H. der henviser til, at lovprisning (apologi) og retfærdiggørelse af terrorisme ikke er 
medtaget i rammeafgørelse 2002/475/RIA, og at det er nødvendigt, at disse former for 
adfærd gøres strafbare i alle medlemsstater,

I. der henviser til, at det forhold, at der i EU indrejser og opholder sig personer, som 
bidrager til radikaliseringen og ansporer til at begå terrorhandlinger, er et meget vigtigt 
aspekt af kampen mod den voldelige radikalisering, og at det er nødvendigt at overveje 
mulighederne for at træffe retlige foranstaltninger på EU-plan med henblik på at 
tilnærme reglerne for indrejse, ophold og udvisning af sådanne personer i alle 
medlemsstaterne,

J. der henviser til, at det med hensyn til islamistisk terrorisme og for at forebygge 
radikalisering også er nødvendigt at fremme dialogen mellem medlemsstaternes 
myndigheder og de ikke-radikale muslimske samfundsgrupper, stimulere disses sociale 
deltagelse og sikre deres fulde integration i vore samfund,

1. ser med tilfredshed på Rådets vedtagelse af Den Europæiske Unions strategi for 
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bekæmpelse af radikalisering og rekruttering af terrorister og på den førnævnte 
meddelelse fra Kommissionen;

2. konstaterer med tilfredshed, at der inden for det sidste år er gjort fremskridt i kampen 
mod radikalisering, og at samarbejdet mellem medlemsstaterne og mellem disse og 
Europol og EU's Situationscenter (SITCEN) er forstærket;

3. henstiller til Rådet at gøre følgende med henblik på at bekæmpe den voldelige 
radikalisering og rekrutteringen af terrorister:

– gøre kampen mod terrorisme til en EU-prioritet

– fremme en målrettet videnskabelig og akademisk forskning i fænomenet voldelig 
radikalisering og sikre den de nødvendige økonomiske midler

– forstærke overvågningen af terrorpropagandaen og navnlig den propaganda for 
islamistisk terrorisme, der tilskynder til at begå terrorhandlinger og udbredes via 
internettet, ved at:

- rette en indtrængende opfordring til medlemsstaterne om at gøre fuld brug 
af mulighederne for at træffe foranstaltninger inden for den sekundære ret

- udvide overvågningen af internettet på såvel nationalt som europæisk plan 
og arbejde snævert sammen med Europol på dette felt

– forebygge udbredelsen af terrorpropaganda og især den propaganda for islamistisk 
terrorisme, der udbredes via medierne, navnlig ved at rette en indtrængende 
opfordring til medlemsstaterne om at gøre fuld brug af de kontrolmekanismer, 
direktivet om fjernsyn uden grænser giver mulighed for

– i hver medlemsstat styrke overvågningen af alle de steder (religiøse 
samlingssteder, skoler og fængsler), hvor der udbredes propaganda, som kan 
anspore personer til at begå terrorhandlinger

– gøre kampen mod terrorisme og navnlig mod voldelig radikalisering til et 
nøgleelement i EU's eksterne politik, herunder politikken for udviklingsbistand og 
naboskabspolitikken

– rette en indtrængende anmodning til de medlemsstater, der endnu ikke har gjort
det, om hurtigst muligt at ratificere Europarådets konvention om forebyggelse af 
terrorisme

– rette en indtrængende anmodning til medlemsstaterne om at fremme 
informationsudvekslingen mellem deres kompetente myndigheder og Europol i 
forbindelse med kampen mod voldelig radikalisering

– rette en indtrængende anmodning til medlemsstaterne om at fremme den sociale 
deltagelse af og dialogen med de befolkningsgrupper, der repræsenterer en 
moderat form for islam
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– fremme integrationen af mindretal i medlemsstaterne og forhindre, at de isoleres 
eller udsættes for forskelsbehandling

– ændre rammeafgørelse 2002/474/RIA med henblik på at inkludere lovprisning 
(apologi) og retfærdiggørelse af terrorisme som lovovertrædelser i alle 
medlemsstater, uden at en sådan ændring må indebære nogen form for 
indskrænkelse af ytringsfriheden i EU

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå de nødvendige retlige 
foranstaltninger til at sikre en tilnærmelse af alle medlemsstaternes regler for indrejse, 
ophold og udvisning af tredjelandsstatsborgere, hvis adfærd medfører eller kan medføre 
en radikalisering af enkeltpersoner, som supplement til artikel 4 i rammeafgørelse 
2002/474/RIA, ifølge hvilken medlemsstaterne skal definere anstiftelse af 
terrorhandlinger som en lovovertrædelse;

5. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til 
Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

1) Islamistisk terrorisme, den største sikkerhedstrussel mod EU

a. En hidtil ukendt trussel

Terrorisme er ikke et nyt problem for EU. Nogle medlemsstater har allerede lidt eller lider 
stadig herunder. Ikke desto mindre har de seneste attentater vist, at EU i dag står over for en 
hidtil ukendt terrortrussel, nemlig den islamistiske terrorisme, der - som det anerkendes af 
såvel Rådet1 som Kommissionen2 - udgør den største trussel mod EU.

Denne form for terrorisme adskiller sig på grund af sit ideologiske grundlag, sin måde at 
operere på, sin udviklingsgrad (et fænomen i vækst), sin folkelige opbakning samt sin globale 
dimension og de geopolitiske udfordringer, den indebærer, fra alle de andre former for 
terrorisme, der tidligere har været kendt i EU. Det er derfor vigtigt, at denne trussel imødegås 
med et specifikt politisk projekt, som skal være anderledes end de projekter, der hidtil har 
været udformet.

Der er desuden i dag tale om den eneste fælles trussel mod alle EU's medlemsstater, 
eftersom den i hovedsagen er baseret på et had mod de vestlige samfund og de værdier, de 
bygger på, såsom demokrati og menneskerettigheder. Enhver EU-medlemsstat er derved et 
potentielt offer for denne form for terrorisme.

b. De grundlæggende rettigheder er, mere end behovet for at sætte hårdt 
imod hårdt, den ultimative begrundelse for kampen mod islamistisk 
terrorisme

De grundlæggende rettigheder er hjørnestenen i EU's værdisystem. Overholdelsen af og 
værnet om disse rettigheder præger hele Unionens retsorden og politikker og den måde, dens 
institutioner fungerer på. Det er naturligvis af største vigtighed, at kampen mod 
fundamentalistisk islamisk terror føres under nøje overholdelse af de grundlæggende 
rettigheder. En sådan præcisering turde næsten være overflødig, eftersom kampen mod 
terrorisme og overholdelsen af disse rettigheder ikke er indbyrdes modstridende, men fuldt ud 
forenelige størrelser. At bekæmpe terrorisme vil sige at beskytte retten til livet og den fysiske 
integritet. Værnet om og overholdelsen af disse rettigheder er derfor hverken mere eller 
mindre end den ultimative begrundelse for kampen mod terrorisme.

2) Denne betænknings indfaldsvinkel

a. Betingelserne for indrejse, ophold og udvisning af personer, der tilskynder 
til radikalisering

Den strategi og efterfølgende handlingsplan, som Rådet har fremlagt, dækker på 
fyldestgørende og sammenhængende vis den voldelige radikalisering og rekruttering af 
terrorister. Også Kommissionens meddelelse fortjener en positiv vurdering.

  
1 Den Europæiske Unions strategi for bekæmpelse af radikalisering og rekruttering af terrorister af 24. november 
2005.
2 Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om rekruttering til terrorisme: faktorer, der 
bidrager til voldelig radikalisering, KOM(2005) 313 af 21. september 2005.
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En effektiv samordning af medlemsstaternes indsats er af vital betydning i kampen mod 
terrorisme, og EU bør spille en nøglerolle i denne sammenhæng. Ud over selve samarbejdet er 
der visse konkrete aspekter af kampen mod radikalisering, hvor tiltag på EU-plan kan give en 
klar merværdi. Det ville f.eks. være tilfældet med en harmonisering af indrejse-, opholds- og 
udvisningsreglerne for tredjelandsstatsborgere som led i kampen mod voldelig 
radikalisering.

Der er på nuværende tidspunkt foretaget en fuldstændig eller delvis harmonisering af 
definitionen af begrebet terrorhandling, den strafferetlige ordning for terrorisme og relaterede
lovovertrædelser (anstiftelse, medvirken og forsøg samt strafbare handlinger med forbindelse 
til terroraktivitet) samt de hermed forbundne sanktioner i rammeafgørelsen af 13. juni 2002. 
Indførelse af fælles EU-regler for indrejse, ophold og udvisning som led i kampen mod 
voldelig radikalisering ville fuldstændiggøre og i væsentlig grad styrke den nuværende 
retlige ordning. Dette er grunden til, at vi i denne betænkning retter en indtrængende 
anmodning til Kommissionen om at overveje de her stillede forslag og tage de relevante 
initiativer til indførelse af de nødvendige retlige foranstaltninger til en tilnærmelse af 
medlemsstaternes regler for indrejse, ophold og udvisning af tredjelandsstatsborgere, der 
tilskynder til at begå terrorhandlinger, og derved give en supplerende kvalitativ impuls til 
EU's strategi på området.

b. Medtagelse af lovprisning og retfærdiggørelse af terrorisme som strafbare
handlinger

Rammeafgørelsen af 13. juni 2002 var i sin tid et væsentligt fremskridt i kampen mod 
terrorisme på europæisk plan, og den er fortsat et meget vigtigt retligt instrument. Det er ikke 
desto mindre vores opfattelse, at den kan gøres mere komplet ved at tilføje begreberne 
lovprisning (apologi) og retfærdiggørelse af terrorisme til dens artikler, således at sådanne 
handlinger bliver strafbare i alle EU's medlemsstater. Formålet med dette forslag er at 
forstærke det juridiske arsenal i alle medlemsstater med henblik på en effektiv bekæmpelse af 
den voldelige radikalisering. På nuværende tidspunkt definerer rammeafgørelsen anstiftelse af 
terrorhandlinger som en strafbar handling, men ikke lovprisning (apologi) eller 
retfærdiggørelse af terrorisme.

Anstiftelse er et juridisk nøglebegreb, som imidlertid ikke dækker udtalelser, der forherliger 
eller retfærdiggør terrorisme, og som utvivlsomt kan motivere til begåelse af terrorhandlinger.
Med henblik at opnå en større retssikkerhed og øget effektivitet er det af fundamental 
betydning, at lovprisning og retfærdiggørelse af terrorisme (sådan som det allerede er 
tilfælde i nogle medlemsstater) defineres som strafbare handlinger i hele EU. Vi foreslår 
derfor, at Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme ændres med 
henblik herpå.
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20.12.2005

FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET (B6-0677/2005)

jf. forretningsordenens artikel 114, stk. 1

af Antoine Duquesne

for ALDE-Gruppen

om de faktorer, der fremmer støtten til terrorisme og rekrutteringen af terrorister

Europa-Parlamentet,

– der henviser til erklæringen om bekæmpelse af terrorisme, vedtaget på Det Europæiske 
Råds møde den 24.-25. marts 2004, 

– der henviser til Den Europæiske Unions reviderede handlingsplan for bekæmpelse af 
terrorisme, vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 17.-18. juni 2004, 

– der henviser til Haag-programmet til styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed i 
Den Europæiske Union, vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 5. november 2004,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 16.-17. december 
2004,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 16.-17. juni 2005,

– der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 1,

A. der henviser til, at terrorismen udgør en af de alvorligste trusler mod EU-borgernes 
sikkerhed, og at det er nødvendigt at angribe dette problem ud fra en global 
indfaldsvinkel og via et loyalt samarbejde mellem EU's institutioner,

B. der påpeger nødvendigheden af, at Den Europæiske Union via vedtagelse af en 
hensigtsmæssig politik fokuserer på de - indbyrdes snævert forbundne - faktorer, som 
fremmer støtten til terrorisme, den voldelige radikalisering af visse personer og 
rekrutteringen af samme med henblik på udførelse af terrorhandlinger,

1. henstiller til Det Europæiske Råd og Rådet:

a) at man identificerer de faktorer, der skaber en gunstig grobund for rekruttering af 
terrorister på såvel europæisk som internationalt plan, og at man fastlægger en 
specifik langsigtet strategi og en handlingsplan til konkretisering heraf med 
henblik på at modvirke disse faktorer, 

b) at man foretager en tilbundsgående undersøgelse af sammenhængen mellem på 
den ene side ekstremistiske politiske eller religiøse overbevisninger, 
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samfundsøkonomiske forhold og eventuelt andre elementer og på den anden side 
terrorhandlinger,

c) at man benytter og udbygger programmerne for ekstern bistand som middel til at 
imødegå de faktorer, som i visse stater fremmer opkomsten af et miljø, der støtter 
og legitimerer terrorisme, med særligt hensyn til principperne for god 
regeringsførelse, retsstatsforhold og inddragelse af civilsamfundet,

d) at man udformer en strategi for fremme af den kulturelle og religiøse forståelse 
mellem Europa og den islamiske verden;

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Det 
Europæiske Råd og Kommissionen.


