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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUS 
NÕUKOGULE

tegurite kohta, mis soodustavad terrorismi toetamist ja terroristide värbamist
(2006/2092(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Antoine Duquesne’i poolt fraktsiooni ALDE nimel esitatud ettepanekut 
võtta vastu soovitus nõukogule, mis käsitleb terrorismi toetamist ja terroristide värbamist 
soodustavaid tegureid (B6-0677/2005);

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu VI jaotist, eriti selle artikleid 29 ja 30;

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jaotist ja eelkõige selle artiklit 29 ja 
artikli 30 lõiget 2;

– võttes arvesse Euroopa Liidu 24. novembri 2005. aasta radikaliseerumise ja terroristide 
värbamise vastast strateegiat ning Euroopa Liidu 13. veebruari 2006. aasta 
terrorismivastase võitluse tegevuskava;

– võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsust 2002/475/JSK terrorismivastase 
võitluse kohta1;

– võttes arvesse nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta direktiivi 89/552/EÜ 
teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide 
kooskõlastamise kohta („piirideta televisioon”)2; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide3, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Terroristide 
värbamine: vägivaldsele radikaliseerumisele kaasaaitavate teguritega võitlemine (KOM 
(2005) 313);

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu konventsiooni terrorismi tõkestamise kohta;

– võttes arvesse Europoli konventsiooni, eelkõige selle artikli 2 lõiget 2;

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1624(2005);

– võttes arvesse kodukorra artikli 114 lõiget 3 ja artiklit 94;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A6-0000/2007),

  
1 EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3.
2 EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23. Direktiivi on muudetud direktiiviga 97/36/EÜ (EÜT L 202, 30.7.1997, lk 60).
3 EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.
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A. arvestades, et terrorism, eriti džihaadi terrorism, on praegu suurim oht Euroopa Liidu 
kodanike julgeolekule;

B. arvestades, et terrorismivastane võitlus peab toimuma täielikus vastavuses inimõiguste ja 
põhivabadustega ning et need kaks kontseptsiooni pole kaugeltki vastuolus, vaid 
täiendavad teineteist, kuna inimõiguste kaitse on terrorismivastase võitluse lõplik 
õigustus;

C. arvestades, et terrorism üldiselt ja eelkõige džihaadi terrorism nõuavad ülemaailmse 
strateegia rakendamist, mis ei hõlmaks üksnes atentaate toime panevate isikute vastast 
võitlust, vaid ka terroristlikku nähtust tervikuna, terroristide värbamisest kuni ohvrite 
olukorrani, alates terrorismi toetava ja tekitava sotsiaalvõrgu rollist;

D. arvestades, et terroristide värbamine ja vägivaldsele radikaliseerumisele viivad tegurid on 
kogu terrorismi ja eelkõige džihaadi terrorismi puhul väga olulised ning et on hädavajalik 
võtta vastu Euroopa tasandil uus strateegia, mis oleks võimeline neutraliseerima teatud 
isikute radikaliseerumise nähtust;

E. arvestades siiski, et radikaliseerumise nähtust tuntakse suhteliselt halvasti ning et on vaja 
süvendada selle uurimist ja suunata sellesse valdkonda rohkem vahendeid;

F. arvestades, et isikute radikaliseerumise ja terroristlike rühmituste poolt nende värbamise 
vältimise peamiseks prioriteediks on lõhkuda võrgustikud või vahistada isikud, kes mis 
tahes viisil (värvates teisi isikuid ja neid treenides, aga ka levitades ideid, mis ajendavad 
teatud isikuid panema toime terroriakte) ja mis tahes vahenditega (Internet, 
kommunikatsioonivahendid, aga ka usunditega seotud kohad, vanglad, koolid) püüavad 
teisi isikuid koondada; 

G. arvestades, et paralleelselt terrorismile õhutamisega, mida käsitletakse Euroopa Liidus 
juba kui õigusrikkumist, on terrorismi ülistamine (apoloogia) ja õigustamine tegurid, mis 
aitavad kaasa vägivaldsele radikaliseerumisele;

H. arvestades, et terrorismi ülistamine (apoloogia) ja õigustamine ei esine raamotsuses 
2002/475/JSK ning et selliseid tegusid on vaja käsitleda kõigis liikmesriikides kui 
õigusrikkumisi; 

I. arvestades, et radikaliseerumisele kaasa aitavate ja terroristlike tegude toimepanemisele 
õhutavate isikute sisenemine Euroopa Liidu territooriumile ja seal viibimine on vägivaldse 
radikaliseerumise vastu võitlemise peamine aspekt ning et on vaja uurida võimalusi võtta 
ühenduse tasandil juriidilised meetmed, mille eesmärgiks on nende isikute riiki 
sisenemise, seal elamise ja väljasaatmise tingimuste ühtlustamine kõigis liikmesriikides;

J. arvestades, et mis puudutab džihaadi terrorismi, toetatakse radikaliseerumise 
takistamiseks liikmesriikide ametiasutuste ja mitteradikaalsete islamiusuliste 
kogukondade vahelist dialoogi, kutsutakse neid üles ühiskonnas osalemisele ning 
tagatakse nende täielik integratsioon meie ühiskondadesse,

1. tunneb heameelt nii nõukogu poolt vastu võetud Euroopa Liidu radikaliseerumise ja 
terroristide värbamise vastu võitlemise strateegia üle kui ka eespool nimetatud komisjoni 
teatise üle;
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2. tervitab 2006. aasta jooksul elluviidud edusamme radikaliseerumisevastase võitluse 
valdkonnas ning väljendab heameelt liikmesriikide ning liikmesriikide, Europoli ja 
kriisivaatluskeskuse (SitCen) vahelise koostöö tugevdamise üle;

3. esitab nõukogule järgmised vägivaldse radikaliseerumise ja terroristide värbamise vastast 
võitlust puudutavad soovitused:

– tõsta terrorismivastane võitlus Euroopa Liidu prioriteetide hulka;

– toetada tugevalt teaduslikku ja ülikoolide uurimistegevust vägivaldse radikaliseerumise 
teemal ning varustada seda vajalike finantsvahenditega;

– tugevdada terroristliku propaganda järelevalvet, eelkõige džihaadi terrorismi osas, mida 
levitatakse Interneti kaudu ja mis tõukab terroriakte toime panema: 

- paludes liikmesriikidel kasutada täielikult teiseste õigusaktide poolt pakutavaid 
võimalusi;

- laiendades Interneti järelevalvemeetmeid nii siseriiklikul kui ka Euroopa 
tasandil, tehes selles valdkonnas tihedamalt koostööd Europoliga;

– takistada terroristliku propaganda, eelkõige audiovisuaalse meedia kaudu džihaadi 
terrorismiga seotud propaganda levitamist, nõudes eriti liikmesriikidelt „piirideta 
televisiooni” direktiivis sätestatud kontrollimehhanismide täielikku kohaldamist ja 
kasutamist;

– tugevdada igas liikmesriigis kõigi nende kohtade järelevalvet (usunditega seotud kohad, 
koolid, vanglad), kus levitatakse propagandat, mis võib õhutada isikuid toime panema 
terroriakte;

– muuta terrorismivastane ja eelkõige vägivaldse radikaliseerumise vastane võitlus 
Euroopa Liidu välispoliitika üheks peamiseks elemendiks, kaasa arvatud arengupoliitika 
ja naabruspoliitika;

– kohustada liikmesriike, kes ei ole seda veel teinud, ratifitseerima esimesel võimalusel 
Euroopa Nõukogu konventsioon terrorismi ennetamise kohta;

– nõuda liikmesriikidelt nende pädevate ametiasutuste toetamist teabe vahetamisel 
Europoliga vägivaldse radikaliseerumise vastase võitluse osas;

– kutsuda kõiki liikmesriike üles toetama sotsiaalset osalust ja dialoogi mõõdukat islamit 
esindavate kogukondadega;

– julgustada vähemuste integratsiooni liikmesriikides ning vältida nende isoleerimist või 
diskrimineerimist;

– muuta raamotsust 2002/475/JSK, lisades sinna terrorismi ülistuse (apoloogia) 
tunnustamise ja õigustamise kui õigusrikkumise kõigis liikmesriikides, ilma et see 
muudatus tooks kaasa vähimagi kahju sõnavabadusele Euroopa Liidus, 

4. palub komisjonil esitada viivitamata vajalikud õiguslikud meetmed, et ühtlustada kõigis 
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liikmesriikides tingimused riiki sisenemiseks, seal viibimiseks ja kolmandate riikide 
kodanike väljasaatmiseks, kelle käitumine viib või võiks viia teatud isikute 
radikaliseerumiseni, täiendades seega raamotsuse 2002/475/JSK artiklit 4, mis kohustab 
liikmesriike käsitlema terroriaktide toimepanemisele õhutamist õigusrikkumisena;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ja teavitamise 
eesmärgil komisjonile.
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SELETUSKIRI

1) Džihaadi terrorism – peamine oht Euroopa Liidu julgeolekule

a) Enneolematu oht

Terrorism ei ole Euroopa Liidu jaoks uus probleem. Mõned liikmesriigid on selle all 
kannatanud või on jätkuvalt terrorismi ohvrid. Siiski on viimased atentaadid näidanud, et 
praegu peab Euroopa Liit seisma oma territooriumil silmitsi enneolematu terroristliku ohuga: 
džihaadi terrorism, nagu tunnistavad nõukogu1 ja Euroopa Komisjon2, on Euroopa Liidu 
jaoks peamine terroristlik oht.

Sellist tüüpi terrorism erineb oma ideoloogiliste motiveeringute, toimimisviisi, arengutaseme 
(tegemist on esilekerkiva nähtusega), talle osutatud sotsiaalse toetuse, oma ülemaailmse 
mõõtme ja selle poolt tekitatud geopoliitiliste väljakutsete tõttu kõigist muudest terrorismi 
vormidest, millega Euroopa Liit on varem silmitsi seisnud. Järelikult on oluline seista sellele 
ohule vastu sobiva poliitilise projektiga, mis erineks praeguseni välja töötatud projektidest. 

Lisaks on tegemist senini ainsa ühise ohuga kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele, kuna 
seda toidab peamiselt viha Lääne ühiskondade ja nende väärtuste vastu, nagu näiteks 
demokraatia ja inimõigused. Seega on kõik Euroopa Liidu liikmesriigid seda tüüpi terrorismi 
võimalikud sihtmärgid. 

b) Põhiõigused, mis on pigem džihaadi terrorismi vastase võitluse lõplikuks 
õigustuseks kui vastukaaluks

Põhiõigused on Euroopa Liidu väärtuste süsteemi nurgakiviks. Nende austamine ja kaitsmine 
rajaneb ühenduse õiguskorral, tema poliitikal ja tema institutsioonide toimimisel. 
Endastmõistetavalt on oluline, et islami fundamentalistliku terrorismi vastane võitlus peaks 
rangemalt kinni põhiõigustest. See täpsustus on peaaegu üleliigne, kuna terrorismivastane 
võitlus ja need õigused on kaks täielikult vastavuses olevat reaalsust ning mitte vastuolulist 
kontseptsiooni: terrorismi vastu võitlemine peab kaitsma õigust elule ja kehalisele 
puutumatusele. Järelikult ei ole nende õiguste kaitse ja neist kinnipidamine mitte vähem 
ega rohkem kui terrorismivastase võitluse lõplik õigustus.

2) Käesolevas raportis esitatud lähenemine

a) Riiki sisenemise, seal viibimise ja radikaliseerumisele õhutavate isikute 
väljasaatmise tingimused

Nõukogu poolt esitatud eelmine strateegia ja tegevuskava käsitlevad ammendavalt ja ühtlaselt 
vägivaldset radikaliseerumist ja terroristide värbamist. Komisjoni teatis väärib samuti 
heakskiitu.

Tõhus liikmesriikidevaheline koordineerimine on terrorismivastases võitluses esmatähtis ning 
  

1 Euroopa Liidu 24. novembri 2005. aasta radikaliseerumise ja terroristide värbamise vastu võitlemise strateegia.
2 Komisjoni 21. septembri 2005. aasta teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Terroristide värbamine: 
vägivaldsele radikaliseerumisele kaasaaitavate teguritega võitlemine, lk 1.
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Euroopa Liit peab mängima väga olulist rolli selles valdkonnas. Lisaks tavapärasele koostööle 
on radikaliseerumisvastasel võitlusel ka konkreetsed aspektid, millele Euroopa tasandi 
tegevused annaksid silmnähtava lisandväärtuse. See kehtib riiki sisenemise, seal viibimise ja 
kolmandate riikide kodanike väljasaatmise tingimuste ühtlustamise kohta vägivaldse 
radikaliseerumise vastase võitluse raames.

Praegu on nii terroriakti määratlus, terrorismi kriminaalmenetlus ja muud seonduvad 
õigusrikkumised (õhutamine, kaassüü, katse, terroriaktidega seotud õigusrikkumised) kui ka 
sanktsioonid täielikult või osaliselt ühtlustatud 13. juuni 2002. aasta raamotsusega. Ühise 
korra kehtestamine riiki sisenemise, seal viibimise ja väljasaatmise kohta Euroopa Liidus 
vägivaldse radikaliseerumise vastase võitluse raames on peamine meede, mis täiendaks ja 
tugevdaks märkimisväärselt praegust õiguslikku korda. Käesoleva raportiga palume 
Euroopa Komisjonil uurida siin esitatud võimalusi ja teha algatusi vajalike õiguslike 
meetmete võtmiseks, et lähendada liikmesriikides siseriiklikke riiki sisenemise, seal 
viibimise ja terroristlike atentaatide toimepanemisele õhutavate kolmandate riikide 
kodanike väljasaatmise tingimusi ning anda seega Euroopa Liidu strateegiale selles 
valdkonnas täiendav kvalitatiivne hoog.

b) Terrorismi ülistamise ja õigustamise karistatava iseloomu tunnustamise 
kaasamine

Jõustumisel oli 13. juuni 2002. aasta raamotsus oluline edusamm terrorismivastases võitluses 
Euroopa tasandil ning on jätkuvalt esmatähtis õigusakt. Siiski oleme arvamusel, et seda võiks 
täiendada, lisades selle resolutiivossa terrorismi ülistamise (apoloogia) ja õigustamise 
mõisted, et neid tunnustataks kui õigusrikkumisi kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Selle 
ettepaneku eesmärgiks on parandada kõigi liikmesriikide õiguslikke vahendeid ja võidelda 
seega tõhusalt vägivaldse radikaliseerumise vastu. Praegu käsitletakse nimetatud raamotsuses 
terroriaktide toimepanemisele õhutamist kui õigusrikkumist, kuid see ei käsitle terrorismi 
ülistamise (apoloogia) ja õigustamise mõisteid.

Õhutamine on põhiline juriidiline aspekt, kuid tema kohaldamisala ei kata terrorismi 
ülistamise ja õigustamise deklaratsioone, käitumisviise, mis võivad vaieldamatult õhutada 
panema toime terroriakte. Suurema õiguskindluse ja tõhususe nimel tundub meile 
esmatähtsana veenduda, et terrorismi ülistamist ja õigustamist käsitletaks Euroopa Liidus 
kui õigusrikkumisi (nagu teatud liikmesriikides). Selle nimel teeme ettepaneku muuta 
nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsust terrorismivastase võitluse kohta.
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ETTEPANEK VÕTTA VASTU SOOVITUS (B6-0677/2005)

vastavalt kodukorra artikli 114 lõikele 1

Esitaja(d): Antoine Duquesne

fraktsiooni ALDE nimel

Tegurid, mis soodustavad terrorismi toetamist ja terroristide värbamist 

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 24. ja 25. märtsil 2004 Euroopa Ülemkogul vastu võetud deklaratsiooni 
terrorismivastase võitluse kohta;

– võttes arvesse 17. ja 18. juunil 2004 Euroopa Ülemkogul vastu võetud ELi läbivaadatud 
tegevuskava terrorismivastase võitluse kohta;

– võttes arvesse 5. novembril 2004 Euroopa Ülemkogul vastu võetud Haagi programmi 
vabaduse, turvalisuse ja õiguse tugevdamise kohta Euroopa Liidus;

– võttes arvesse 16. ja 17. detsembril 2004 toimunud Euroopa Ülemkogu lõppjäreldusi;

– võttes arvesse 16. ja 17. juunil 2005 toimunud Euroopa Ülemkogu lõppjäreldusi;

– võttes arvesse kodukorra artikli 114 lõiget 1,

A. arvestades, et terrorism kujutab endast ühte kõige suurematest ohtudest Euroopa kodanike 
julgeolekule ning et see probleem nõuab ülemaailmse lahenduse väljatöötamist, mis 
saadakse Euroopa institutsioonide vahelise lojaalse koostöö tulemusena;

B. arvestades, et EL peab sobiva poliitika vastuvõtmise kaudu võitlema omavahel tihedalt 
seotud teguritega, mis soodustavad terrorismi toetamist, teatud isikute äärmuslikku 
radikaliseerumist ning nende värbamist terroriaktide läbiviimiseks,

1. esitab Euroopa Ülemkogule ja nõukogule järgmised soovitused:

a) tuleb kindlaks määrata tegurid, mis aitavad kaasa terroristide värbamisele nii Euroopa 
kui ka maailma tasandil ja töötada välja kindel pikaajaline strateegia ja tegevuskava nende 
teguritega võitlemiseks;

b) tuleb läbi viia üksikasjalik uurimus, mis uuriks seoseid terrorirünnakute ja 
ekstreemsete poliitiliste või usuliste vaadete, sotsiaal-majanduslike tingimuste ja teiste 
võimalike tegurite vahel;

c) vajalik on kasutada ja laiendada välisabiprogramme, et võidelda teguritega, mis 
mõnedes riikides soodustavad terrorismi toetava ja seadustava olukorra teket, pöörates 
erilist tähelepanu heale valitsemistavale, õigusriigi põhimõtetele ning kodanikuühiskonna 
kaasamisele;
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d) tuleb välja töötada strateegia Euroopa ja islamimaailma kultuuride- ja 
religioonidevahelise mõistmise arendamiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ning teavitamise 
eesmärgil Euroopa Ülemkogule ja komisjonile.


