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AZ EURÓPAI PARLAMENT AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLATA A TANÁCS 
SZÁMÁRA

a terrorizmust támogató és a terroristák toborzását elősegítő tényezőkről
(2006/2092(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az ALDE képviselőcsoportja nevében Antoine Duquesne által a Tanács 
számára benyújtott, a terrorizmust támogató és a terroristák toborzását elősegítő 
tényezőkről szóló ajánlásra irányuló javaslatra (B6-0677/2005),

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés VI. címére és különösen annak 29. és 30. 
cikkére,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződés IV. címére és különösen annak 29. 
cikkére és 30. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Uniónak a radikalizálódás és a terroristák toborzása elleni 
küzdelemre vonatkozó 2005. november 24-i stratégiájára, továbbá az Európai Unió 2006. 
február 13-i, terrorizmus elleni cselekvési tervére,

– tekintettel a Tanács terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/JAI 
kerethatározatára1,

– tekintettel a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben 
megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes 
rendelkezéseinek összehangolásáról (a „határok nélküli televíziózásról”) szóló, 1989. 
október 3-i 89/552/EK tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a „Terroristák 
toborzása: az erőszakos radikalizálódást elősegítő tényezők kezelése” című közleményére 
(COM (2005) 313),

– tekintettel az Európa Tanácsnak a terrorizmus visszaszorításáról szóló egyezményére,

– tekintettel az Europol-egyezményre és különösen annak 2. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1624(2005) sz. határozatára,

  
1 HL L 164., 2002.6.22., 3. o.
2 HL L 298., 1989.10.17., 23. o. A 97/36/EK irányelvvel módosított irányelv (HL L 202., 1997.7.30., 60. o.).
3 HL L 178., 2000.7.17., 1. o.
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– tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (3) bekezdésére, valamint 94. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére 
(A6-0000/2007),

A. mivel a terrorizmus és különösen a dzsihádista terrorizmus jelenti a legkomolyabb 
fenyegetést az Európai Unió polgárainak biztonságára,

B. mivel a terrorizmus elleni küzdelmet az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok 
szigorú tiszteletben tartásával kell megvívni, s mivel e két tényező nem hogy 
összeférhetetlen lenne egymással, hanem egymást kiegészítő valóságelemek, hiszen éppen 
az emberi jogok védelme az a végső indok, amely igazolja a terrorizmus elleni harcot,

C. mivel általában a terrorizmus és különösen a dzsihádista terrorizmus olyan átfogó stratégia 
kialakítását követeli meg, amely kiterjed nemcsak a merényleteket elkövető egyének 
elleni küzdelemre, hanem a terrorizmus jelenségére is a maga egészében: a terroristák 
toborzásától az áldozatok helyzetéig, a terrorizmust ösztönző és létrehozó társadalmi 
közeg szerepét is beleértve,

D. mivel a terroristák toborzása és az erőszakos radikalizálódáshoz vezető tényezők általában 
a terrorizmus és különösen a dzsihádista terrorizmus elsődleges vetületét jelentik, s mivel 
feltétlenül szükséges egy olyan új európai szintű stratégia elfogadása, amely képes az 
egyes egyéneket jellemző radikalizálódás jelenségének leküzdésére,

E. mivel ugyanakkor a radikalizálódás jelensége viszonylag kevéssé ismert, és szükség van 
az alaposabb tanulmányozására, továbbá ehhez az eddiginél több eszköz igénybevételére,

F. mivel az egyének radikalizálódásának és terrorista csoportok által történő későbbi 
beszervezésüknek a megelőzése érdekében elsődleges fontosságú a hálózatok 
felszámolása, illetve azon egyének letartóztatása, akik bármilyen módon (mások 
beszervezésével és kiképzésével, továbbá olyan gondolatok terjesztésével, amelyek 
bizonyos embereket terrorista cselekmények elkövetésére indítanak) és bármilyen eszköz 
(internet, kommunikációs eszközök, sőt, istentiszteleti helyek, büntetőintézetek és iskolák) 
igénybevételével megkísérlik mások beszervezését,

G. mivel egyidejűleg a terrorizmusra való felbujtás (amelyet az Európai Unióban jelenleg 
már bűncselekménynek tekintenek), a terrorizmus dicsőítése (apológiája) és igazolási 
kísérletei olyan tényezők, amelyek hozzájárulnak az erőszakos radikalizálódáshoz,

H. mivel a terrorizmus dicsőítése (apológiája) és igazolási kísérletei nem szerepelnek a 
2002/475/JAI kerethatározatban, s mivel szükséges, hogy ezeket a megnyilvánulási 
formákat valamennyi tagállamban bűncselekménynek tekintsék,

I. mivel a radikalizálódásban közreműködő és terrorista cselekmények elkövetésére buzdító 
személyeknek az Európai Unió területére való belépése és ottani tartózkodása kritikus 
vetülete az erőszakos radikalizálódás elleni küzdelemnek, s mivel meg kell vizsgálni 
olyan törvényi intézkedések közösségi szintű elfogadásának lehetőségeit, amelyeknek 
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célja az említett személyek belépése, tartózkodása és kiutasítása tekintetében valamennyi 
tagállamban alkalmazott feltételek harmonizációja,

J. mivel a dzsihádista terrorizmus tekintetében a radikalizálódás megelőzése érdekében ezen 
túlmenően szükség van a tagállamok hatóságai és a nem radikális muzulmán közösségek 
közötti párbeszéd ösztönzésére, az utóbbiak társadalmi részvételének elősegítésére és 
társadalmainkba történő maradéktalan beilleszkedésük garantálására,

1. üdvözli, hogy a Tanács elfogadta az Európai Uniónak a radikalizálódás és a terroristák 
toborzása elleni küzdelemre vonatkozó stratégiáját, s ugyanígy a Bizottság fentebb 
említett közleményét,

2. üdvözli a 2006. esztendő folyamán a radikalizálódás elleni küzdelemben elért 
előrehaladást, továbbá üdvözli a tagállamok, illetve a köztük és az Europol, valamint a 
SitCen közötti együttműködést,

3. az erőszakos radikalizálódás és a terroristák toborzása elleni küzdelem tekintetében az 
alábbi ajánlásokat intézi a Tanácshoz:

– a terrorizmus elleni küzdelmet emelje az Európai Unió prioritásainak sorába;

– erőteljesen ösztönözze az erőszakos radikalizálódás jelenségét vizsgáló tudományos és 
egyetemi kutatómunkát, illetve biztosítsa az ehhez szükséges pénzeszközöket,

– erősítse – különösen a dzsihádista terrorizmussal kapcsolatban – az interneten terjesztett 
és terrorista cselekmények elkövetésére buzdító terrorista propaganda felügyeletét,

– nyomatékosan kérve a tagállamokat, hogy teljes mértékben éljenek a 
másodlagos jog rendelkezései által biztosított lehetőségekkel,

– erősítsék az internet felügyeletével kapcsolatos intézkedéseket mind nemzeti, 
mind európai szinten, szoros együttműködésben ezen a területen az Interpollal;

– akadályozza meg a terrorista – különösen a dzsihádista – propaganda terjesztését az 
audiovizuális médiumokban, nyomatékosan kérve a tagállamokat, hogy teljes körűen 
alkalmazzák és használják fel a „határok nélküli televíziózásról” szóló irányelvben foglalt 
ellenőrzési mechanizmusokat;

– erősítsék valamennyi tagállamban mindazon helyszínek (istentiszteleti helyek, iskolák, 
büntetőintézetek) felügyeletét, amelyek alkalmasak rá, hogy ott terrorista cselekmények 
elkövetésére buzdító propagandát fejtsenek ki;

– a terrorizmus és különösen az erőszakos radikalizálódás elleni küzdelmet tegye az 
Európai Unió külpolitikájának alapvető elemévé, ide értve a fejlesztéstámogatási politikát 
és a szomszédsági politikát is;

– azokat a tagállamokat, amelyek még nem erősítette meg az Európa Tanácsnak a 
terrorizmus visszaszorításáról szóló egyezményét, ösztönözze ennek mielőbbi 
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megtételére;

– szólítsa fel a tagállamokat, hogy illetékes hatóságaikat ösztönözzék az erőszakos 
radikalizálódásról rendelkezésükre álló információknak az Interpollal való megosztására;

– szólítsa fel a tagállamok összességét a mérsékelt iszlámot képviselő közösségek 
társadalmi részvételének és a velük folytatott párbeszédnek az ösztönzésére;

– bátorítsa a kisebbségek beilleszkedését a tagállamokban, elejét véve elszigetelődésüknek 
és az őket érő megkülönböztetésnek;

– módosítsa a 2002/475/IB kerethatározatot annak érdekében, hogy a terrorizmus dicsőítése 
(apológiája) és igazolási kísérletei számítsanak valamennyi tagállamban 
bűncselekménynek, ugyanakkor elejét véve annak, hogy ez a módosítás az Európai 
Unióban akár a legcsekélyebb mértékben sértse a véleménynyilvánítás szabadságát;

– nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot harmadik országok azon 
állampolgárai belépésére, tartózkodására és kiutasítására vonatkozó nemzeti feltételek 
valamennyi tagállamot érintő harmonizációjához szükséges jogi intézkedésekre, akiknek 
megnyilvánulásai más személyek radikalizálódásához vezetnek vagy vezethetnek, ezzel 
kiegészítve a 2002/475/IB kerethatározatot, amely a tagállamokat kötelezi a terrorista 
cselekményekre való felbujtás bűncselekményként történő kezelésére;

5. utasítja elnökét, hogy ezen ajánlást továbbítsa a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a 
Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

1) Az Európai Unió biztonságára a fő fenyegetést a dzsihádista terrorizmus jelenti 

a) Egy új fenyegetés

A terrorizmus nem új probléma az Európai Unió számára. Egyes tagállamok már eddig is 
szenvedtek tőle, vagy továbbra is áldozatai. Ugyanakkor a legutóbbi merényletek 
rávilágítottak, hogy napjainkban az Európai Uniónak a területén eddig ismeretlen terrorista 
fenyegetéssel kell szembenéznie: ez a dzsihádista terrorizmus, amely a Tanács1 és az 
Európai Bizottság állásfoglalása2 alapján a fő terrorista fenyegetést jelenti az Európai Unió 
számára.

Ez a fajta terrorizmus a mögötte álló ideológiai indítékok, a működési módja, fejlettségi 
szintje (kifejlődőben levő jelenségről van szó), társadalmi támogatottsága, világméretű 
kiterjedtsége és az általa keltett geopolitikai kockázatok miatt különbözik a terrorizmus 
mindazon formáitól, amelyekkel az Európai Uniónak ezt megelőzően szembe kellett néznie. 
Ebből következően arra van szükség, hogy a fenyegetéssel – a mindezideig kidolgozott 
tervezetektől eltérő – világos politikai elképzelés birtokában szálljunk szembe.

Ezenkívül jelenleg ez az egyetlen olyan fenyegetettség, amelyben az Európai Unió 
valamennyi tagállama osztozik, mivel fő mozgatója elsősorban a nyugati társadalmak és az 
alapjukat jelentő értékek – így a demokrácia és az emberi jogok – elleni gyűlölet. Ezért 
ennek a terrorizmusnak az Európai Unió valamennyi tagállama célpontjává válhat.

b) Az alapvető jogok nem annyira ellensúlyt, hanem inkább a dzsihádista 
terrorizmus elleni küzdelem végső igazolását jelentik

Az alapvető jogok képezik az Európai Unió értékrendjének sarokkövét. Tiszteletben tartásuk 
és védelmük áthatja a Közösség jogrendjét, politikáit és intézményeinek működését. Az 
iszlám fundamentalista terrorizmus elleni küzdelmet nyilvánvalóan az emberi jogok 
legszigorúbb tiszteletben tartásával kell megvívni. Ez a megjegyzés szinte felesleges is, hiszen 
a terrorizmus elleni küzdelem és az említett jogok egymással tökéletesen összeférő 
valóságelemek, nem pedig egymással ellentmondásban lévő fogalmak: a terrorizmus elleni 
küzdelem az élethez és a testi integritáshoz való jog védelmét jelenti. Ebből következően, e 
jogok védelme és tiszteletben tartása nem kevesebbet és nem többet jelent, mint az 
antiterrorista harc végső igazolását.

2) Az e jelentésben javasolt megközelítés

  
1 Az Európai Uniónak a radikalizálódás és a terroristák toborzása elleni küzdelemre vonatkozó, 2005. november 
24-i stratégiája.
2 A Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a terrorista csoportok toborzásáról: az 
erőszakos radikalizálódást elősegítő tényezők kezeléséről szóló (COM (2005) 313), 2005. szeptember 21-i 
közleménye, 1. o.
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a) A radikalizálódásra buzdító személyek belépésének, tartózkodásának és 
kiutasításának feltételei

A Tanács által előterjesztett stratégia és előző cselekvési terv kimerítően és koherens módon 
kezeli az erőszakos radikalizálódás és a terrorista-utánpótlás kérdését. A Bizottság 
közleménye szintén dicsérhető.

A tagállamok közötti hatékony koordináció alapvető fontosságú a terrorizmus elleni 
küzdelemben, és az Európai Unióra igen jelentős szerep hárul ezen a területen. Az egyszerű 
együttműködésen túlmenően a radikalizálódás elleni küzdelemnek olyan konkrét vetületei is 
vannak, amelyeket az európai szintű cselekvések nyilvánvalóan erősítenének. Ez például a 
harmadik országok állampolgárainak belépésére, tartózkodására és kiutasítására vonatkozó 
feltételek harmonizációját jelenti az erőszakos radikalizálódás elleni küzdelem keretében.

Jelenlegi helyzet: a terrorista cselekmény fogalmát, a terrorizmus és a kapcsolódó 
bűncselekmények (felbujtás, társtettesség, kísérlet, terrorista cselekményekhez kötődő 
bűncselekmények) büntetőjogi kezelését, valamint az alkalmazható büntetéseket a 2002. 
június 13-i kerethatározat teljes egészében vagy részlegesen harmonizálta. A belépés, a 
tartózkodás és a kiutasítás közös rendjének kialakítása az Európai Unióban az erőszakos 
radikalizálódás elleni küzdelem keretében olyan alapvető intézkedést jelent, amely 
jelentékenyen egészítené ki és erősítené meg a jelenlegi jogrendszert. E jelentés révén 
kérjük az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg a benne javasolt elképzeléseket, és 
indítson megfelelő kezdeményezéseket a harmadik országok terrorista merényletekre 
felbujtó állampolgárainak belépésére, tartózkodására és kiutasítására vonatkozó nemzeti 
feltételek közelítéséhez szükséges jogi intézkedések elfogadása érdekében, és ezzel a 
minőségi lendülettel egészítse ki az Európai Unió e területre vonatkozó stratégiáját.

b) A terrorizmus dicsőítése és igazolási kísérletei bűncselekménnyé való 
minősítésének belefoglalása

A 2002. június 13-i kerethatározat a hatálybalépésekor jelentős előrelépést jelentett a 
terrorizmus elleni európai szintű küzdelemben, és mindmáig elsőrendű jogi eszközként 
funkcionál. Ugyanakkor az a véleményünk, hogy kiegészíthető lenne azzal, ha rendelkezései 
közé bekerülne a terrorizmus dicsőítésének (apológiájának) és igazolási kísérleteinek a 
fogalma annak érdekében, hogy ezek az Európai Unió valamennyi tagállamában 
bűncselekménnyé legyenek minősíthetők. E javaslat valamennyi tagállam jogi eszköztárának 
bővítését és ezáltal az erőszakos radikalizálódás elleni küzdelem hatékonyabbá tételét célozza.
Jelenleg az említett kerethatározat a terrorista cselekményekre való felbujtást 
bűncselekménynek tekinti ugyan, de nem használja a terrorizmus dicsőítésének 
(apológiájának) és igazolási kísérletének fogalmát.

A felbujtás jogi kulcsfogalom ugyan, de alkalmazási területe nem fedi le a terrorizmus 
dicsőítésének és igazolási kísérleteinek megjelenési formáit, amelyek vitathatatlanul 
ösztönözhetnek terrorista cselekmények elkövetésére. A nagyobb jogbiztonság és a 
fokozottabb hatékonyság érdekében elsőrendűen fontosnak tartjuk annak elérését, hogy
(mint ahogy ez egyes tagállamokban most is így van) a terrorizmus dicsőítése és igazolási 
kísérletei az Európai Unió egészében bűncselekménnyé minősüljenek. Ebből a célból 
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javasoljuk a Tanács terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 
kerethatározatának módosítását.
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AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT (B6-0677/2005)

benyújtotta az eljárási szabályzat 114. cikkének (1) bekezdése alapján:

Antoine Duquesne,

az ALDE képviselőcsoportja nevében

a terrorizmust támogató és a terroristák toborzását elősegítő tényezőkről

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tanácsnak a 2004. március 24-25-i ülésén elfogadott, a terrorizmus 
elleni küzdelemről szóló nyilatkozatára,

– tekintettel az Európai Tanács 2004. június 17-18-i ülésén elfogadott, az Európai Uniónak 
a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, felülvizsgált cselekvési tervére,

– tekintettel az Európai Tanács 2004. november 5-i ülésén elfogadott, a szabadságnak, a 
biztonságnak és a jog érvényesülésének az Európai Unióban való erősítéséről szóló 
„Hágai Programra”,

– tekintettel az Európai Tanács 2004. december 16-17-i következtetéseire,

– tekintettel az Európai Tanács 2005. június 16-17-i következtetéseire,

– tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (1) bekezdésére,

A. mivel a terrorizmus jelenti az egyik legkomolyabb fenyegetést az Európai Unió 
polgárainak biztonságára, és a megoldáshoz az európai intézmények közötti 
együttműködés révén globális válaszra van szükség,

B. mivel az Európai Uniónak olyan megfelelő politikát kell elfogadnia, amely lehetővé teszi 
számára, hogy szembenézzen azokkal az egymáshoz szorosan kapcsolódó tényezőkkel, 
amelyek segítik a terrorizmust, egyes személyek erőszakos irányba történő 
radikalizálódását és a terrorcselekmények elkövetésére történő toborzásukat,

1. a következő ajánlásokat intézi az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz:

a) mind európai, mind nemzetközi szinten azonosítsák a terroristák toborzását elősegítő 
legfőbb tényezőket, és dolgozzanak ki az ilyen tényezők visszaszorítását célzó hosszú 
távú egyedi stratégiát és cselekvési tervet;

b) alaposan vizsgálják meg a szélsőséges politikai és vallási nézetek, társadalmi-
gazdasági körülmények és egyéb lehetséges tényezők, valamint a terrorcselekmények 
közötti kapcsolatokat;
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c) különös figyelmet fordítva a felelősségteljes kormányzásra, a jogállamiságra és a civil 
társadalom bevonására, alkalmazzanak külső segélyprogramokat, és bővítsék ki azok 
hatókörét az olyan tényezők elleni küzdelem érdekében, amelyek előmozdítják egyes 
államokban a terrorizmust segítő és törvényesítő környezet kialakulását;

d) dolgozzanak ki az Európa és az iszlám világ közötti kulturális és vallási megértés 
előmozdítását célzó stratégiát;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, és tájékoztatás céljából az 
Európai Tanácsnak, valamint a Bizottságnak.


