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EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJA TARYBAI

dėl terorizmo ir teroristų verbavimo skatinimui palankių veiksnių
(2006/2092(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į rekomendaciją Tarybai, pateiktą Antoine Duquesne ALDE frakcijos 
vardu dėl terorizmo ir teroristų samdymo skatinimui palankių veiksnių (B6-0677/2005),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties VI antraštinę dalį, ypač į jos 29 ir 30 
straipsnius,

– atsižvelgdams į Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinę dalį, ypač į jos 29 
straipsnį ir 30 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 24 d. Europos Sąjungos kovos su radikalėjimu ir 
teroristų verbavimu strategiją ir į 2006 m. vasario 13 d. Europos Sąjungos kovos su 
terorizmu veiksmų planą,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu,

– atsižvelgdamas į 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyvą 89/552/EB dėl valstybių narių 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų 
transliavimu, derinimo („Televizija be sienų“), 

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl teroristų 
verbavimo  ir smurtinį radikalėjimą skatinančių veiksnių nagrinėjimo (COM(2005)313),

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl terorizmo prevencijos,

– atsižvelgdamas į Europolo konvenciją, ypač į jos 2 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1624(2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 3 dalį 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A6-0000/2007),

A. kadangi terorizmas, ypač džihadiškasis, šiuo metu kelia didžiausią grėsmę Europos 
Sąjungos piliečių saugumui,

B. kadangi kova su terorizmu turi vykti griežtai laikantis žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių ir kadangi šios dvi koncepcijos nėra nesuderinamos – tai veikiau du realūs vienas 
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kitą papildantys reiškiniai, nes pagrindinis kovos su terorizmu pateisinimas yra žmogaus 
teisių apsauga,

C. kadangi terorizmo apskritai ir ypač džihadiškojo terorizmo klausimu reikia parengti 
išsamią strategiją, kuri apimtų ne tik kovą su išpuoliais vykdančiais asmenimis, bet ir patį 
terorizmo reiškinį – nuo teroristų verbavimo iki pat aukų, įskaitant ir socialinės aplinkos, 
skatinančios ir kuriančios terorizmą, vaidmenį,

D. kadangi teroristų verbavimas ir veiksniai, skatinantys smurtinį radikalėjimą, yra svarbiausi 
terorizmo apskritai ir ypač džihadiškojo terorizmo aspektai ir kadangi būtina Europos 
lygiu priimti naują strategiją, kuri padėtų neutralizuoti kai kurių asmenų radikalėjimo 
reiškinį,

E. kadangi radikalėjimo reiškinys yra sąlyginai mažai žinomas ir kadangi būtina jį labiau tirti 
ir tam skirti užtenkamai priemonių,

F. kadangi, siekiant išvengti asmenų radikalėjimo ir vėlesnio jų verbavimo į teroristų grupes, 
svarbiausia išardyti tinklus arba sustabdyti asmenis, kurie įvairiais būdais (verbuodami 
kitus asmenis, juos rengdami, skleisdami idėjas, kurios paskatina kai kuriuos asmenis 
vykdyti terorizmo aktus) ir įvairiomis priemonėmis (internetu, ryšių priemonėmis, 
pasinaudodami kulto vietomis, kalėjimais ar mokyklomis) bando sutelkti kitus asmenis,   

G. kadangi kartu su terorizmo kurstymu (Europos Sąjungoje jau laikomas nusikaltimu) 
terorizmo šlovinimas (užtarimas) ir teisinimas yra veiksniai, prisidedantys prie smurtinio 
radikalėjimo,

H. kadangi terorizmo šlovinimas (užtarimas) ir teisinimas neminimi pamatiniame sprendime 
2002/475/TVR ir kadangi būtina, kad visose valstybėse narėse toks elgesys būtų laikomas 
nusikaltimu,  

1. džiaugiasi Tarybos priimta Europos Sąjungos kovos su radikalėjimu ir teroristų verbavimu 
strategija bei minėtuoju Komisijos komunikatu;

2. teigiamai vertina 2006 m. pasiektą pažangą kovojant su radikalėjimu ir džiaugiasi tuo, kad 
buvo sustiprintas valstybių narių bendradarbiavimas bei valstybių narių ir Europolo bei 
Europos Sąjungos situacijų centro (angl. SitCen) bendradarbiavimas,

3. pateikia Tarybai šias rekomendacijas dėl kovos su smurtiniu radikalėjimu ir teroristų 
verbavimu:

– kovą su terorizmu laikyti Europos Sąjungos prioritetu;

– aktyviai skatinti smurtinio radikalėjimo reiškinio mokslinį ir universitetinį tyrinėjimą ir 
tam skirti reikiamų finansinių išteklių;

– sustiprinti internete skleidžiamos teroristinius aktus skatinančios teroristų propagandos, 
ypač susijusios su džihadiškuoju terorizmu, stebėjimą:

– nedelsiant paprašyti valstybių narių visiškai pasinaudoti galimybėmis, kurias suteikia 
antrinė teisė;
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– išplėsti interneto stebėjimo priemones nacionaliniu ir Europos lygmenimis ir šioje srityje 
glaudžiai bendradarbiauti su Europolu;

– užkirsti kelią teroristinės, ypač džihadiškojo terorizmo, propagandos skleidimui garso ir 
vaizdo žiniasklaidoje, ypatingai reikalaujant, kad valstybės narės visiškai taikytų ir 
naudotų kontrolės priemones, numatytas direktyvoje „Televizija be sienų“;

– kiekvienoje valstybėje narėje sustiprinti visų vietų (kulto vietų, mokyklų, kalėjimų), 
kuriose skleidžiama propaganda, galbūt skatinanti asmenis įvykdyti teroristinius aktus, 
stebėjimą;

– pasiekti, kad kova su terorizmu, ypač su smurtiniu radikalėjimu, būtų vienas iš 
pagrindinių Europos Sąjungos išorės politikos aspektų, įskaitant vystomosios pagalbos ir 
kaimynystės politiką;

– įpareigoti to dar nepadariusias valstybes nares kuo greičiau ratifikuoti Europos Tarybos 
konvenciją dėl terorizmo prevencijos;

– primygtinai reikalauti, kad valstybės narės skatintų savo kompetentingas valdžios 
institucijas su Europolu keistis informacija, susijusia su kova su smurtiniu radikalėjimu;

– raginti visas valstybes nares skatinti dialogą su nuosaikiajam islamui atstovaujančiomis 
bendruomenėmis ir skatinti jų socialinį aktyvumą;   

– skatinti mažumų integravimą valstybėse narėse ir vengti jų izoliavimo ar 
diskriminavimo;

– pakeisti pamatinį sprendimą 2002/475/TVR siekiant, kad jame būtų įtvirtintas terorizmo 
šlovinimo (užtarimo) ir teisinimo pripažinimas nusikaltimu visose valstybėse narėse, 
užtikrinant, kad šis pakeitimas niekaip nepažeistų išraiškos laisvės Europos Sąjungoje;

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir Komisijai susipažinti.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1) Džihadiškasis terorizmas – didžiausia grėsmė Europos Sąjungos saugumui

a) Nauja grėsmė

Terorizmas nėra nauja Europos Sąjungai kylanti problema. Kai kurios valstybės narės yra 
nukentėjusios nuo terorizmo arba iki šiol su juo susiduria. Vis dėlto paskutiniai išpuoliai 
parodė, kad šiuo metu Europos Sąjungai savo teritorijoje tenka susidurti su nauja terorizmo 
grėsme – džihadiškuoju terorizmu, kuris, kaip pripažįsta Taryba1 ir Europos Komisija2, 
kelia didžiausią terorizmo grėsmę Europos Sąjungai.

Ši terorizmo rūšis dėl ideologinės motyvacijos, kuria jis grindžiamas, veikimo būdo, 
išsivystymo lygio (tai atsirandantis reiškinys), visuomenės paramos, savo pasaulinio aspekto 
ir geopolitinių problemų, kurias jis sukelia, skiriasi nuo visų kitų terorizmo rūšių, su kuriomis 
teko susidurti Europos Sąjungai. Taigi kovojant su šia grėsme labai svarbu parengti tinkamas 
politikos priemones, kurios skirtųsi nuo iki šiol naudotų politikos priemonių. 

Be to, šiuo metu kalbama apie tą pačią visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms 
kylančią grėsmę, kuri pagrįsta neapykanta vakarietiškai visuomenei ir vertybėms, pvz., 
demokratijai ir žmogaus teisėms, kuriomis paremta šių valstybių narių santvarka. Taigi 
visos Europos Sąjungos valstybės narės yra galimas šios rūšies terorizmo taikinys.  

b) Pagrindinės teisės – ne tik atsvara, bet ir pagrindinis  kovos su džihadiškuoju 
terorizmu pateisinimas

Pagrindinės teisės yra Europos Sąjungos vertybių sistemos kertinis akmuo. Šių teisių apsauga 
ir pagarba joms yra labai svarbios Bendrijos teisinei santvarkai, politikai ir institucijų 
veikimui. Akivaizdu, kad būtina, jog kova su terorizmu – islamo fundamentalizmu vyktų 
griežtai laikantis pagrindinių žmogaus teisių. Šis patikslinimas beveik nereikalingas, nes kova 
su terorizmu ir minėtosios teisės yra du realūs visiškai suderinami reiškiniai, o ne 
prieštaraujančios koncepcijos: kovojant su terorizmu siekiama apsaugoti teisę į gyvybę ir 
fizinį neliečiamumą. Taigi pagarba šioms teisėms ir jų apsauga yra būtent pagrindinis 
kovos su terorizmu pateisinimas.

2) Šiame pranešime siūlomas požiūris 

a) Asmenų, kurstančių radikalėjimą, atvykimo, gyvenimo ir išsiuntimo sąlygos

Anksčiau Tarybos pasiūlytoje strategijoje ir veiksmų plane išsamiai ir nuosekliai 
nagrinėjamas smurtinis radikalėjimas ir teroristų verbavimas. Komisijos komunikatas taip pat 
vertintinas teigiamai.

Kovojant su terorizmu labai svarbu, kad valstybės narės veiksmingai koordinuotų savo 
  

1 2005 m. lapkričio 24 d. Europos Sąjungos strategija dėl kovos su radikalėjimu ir teroristų verbavimu.
2 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl teroristų verbavimo ir smurtinį radikalėjimą 
skatinančių veiksnių nagrinėjimo (COM(2005)313), 2005 m. rugsėjo 21 d., p. 1.
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veiksmus, o Europos Sąjungai šioje srityje turėtų tekti labai svarbus vaidmuo. Be paprasto 
bendradarbiavimo yra konkrečių kovos su radikalėjimu aspektų, todėl veiksmai Europos lygiu 
duotų akivaizdžios pridėtinės vertės.  Tai trečiųjų šalių piliečių atvykimo, gyvenimo ir 
išsiuntimo sąlygų derinimas atsižvelgiant į kovą su smurtiniu radikalėjimu.

Šiuo metu teroristinio akto apibrėžimas, baudimo už terorizmą ir kitus susijusius nusikaltimus 
(kurstymą, bendrininkavimą, pasikėsinimą, su terorizmu susijusius nusikaltimus) sistema ir 
taikytinos bausmės yra iš dalies arba visiškai suderintos pagal 2002 m. birželio 13 d. pamatinį 
sprendimą. Europos Sąjungos bendros atvykimo, gyvenimo ir išsiuntimo tvarkos 
nustatymas atsižvelgiant į kovą su smurtiniu radikalėjimu būtų labai svarbi priemonė, kuri 
papildytų ir labai sustiprintų esamą teisinį režimą. Šiame pranešime reikalaujama, kad 
Europos Komisija išnagrinėtų pateikiamus pasiūlymus dėl diskusijų ir imtųsi reikalingų 
iniciatyvų, siekdama priimti teisines priemones, kurios būtinos norint suderinti valstybių 
narių taikomas trečiųjų šalių gyventojų, kurstančių vykdyti teroristinius aktus, atvykimo, 
gyvenimo ir išsiuntimo sąlygas, ir taip suteiktų kokybinį postūmį įgyvendinant Europos 
Sąjungos strategiją šiuo klausimu.

b) Pripažinimas, kad terorizmo šlovinimas ir teisinimas turi nusikalstamą pobūdį  

Kai įsigaliojo 2002 m. birželio 13 d. pamatinis sprendimas, buvo žengtas svarbus žingsnis į 
priekį kovojant su terorizmu europiniu lygmeniu ir iki šiol šis sprendimas yra pirminės 
svarbos teisinė priemonė. Vis dėlto manome, kad šis sprendimas galėtų būti papildytas 
įtraukiant terorizmo šlovinimo (užtarimo) ir teisinimo apibrėžimus siekiant, kad visos 
Europos Sąjungos valstybės narės šiuos veiksmus pripažintų nusikaltimu.  Šiuo pasiūlymu 
siekiama pagerinti visų valstybių narių teisinių priemonių arsenalą ir veiksmingai kovoti su 
smurtiniu radikalėjimu. Šiuo metu minėtame pamatiniame sprendime kurstymas vykdyti 
teroristinius aktus laikomas nusikaltimu, tačiau neaptariamos terorizmo šlovinimo 
(užtarimo) ir teisinimo sąvokos.  

Kurstymas – esminė teisinė sąvoka, tačiau jos taikymo sritis neapima terorizmo šlovinimo 
(užtarimo) ir teisinimo pareiškimų, t. y. elgesio, kuriuo neabejotinai galima paskatinti vykdyti 
teroristinius aktus. Siekiant didesnio teisinio aiškumo ir veiksmingumo labai svarbu 
užtikrinti, kad (kaip kai kuriose valstybėse narėse) terorizmo šlovinimas ir teisinimas visose 
valstybėse narėse būtų pripažinti nusikaltimu. Šiuo tikslu siūlome keisti 2002 m. birželio 
13 d. Tarybos pamatinį sprendimą dėl kovos su terorizmu.
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PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS (B6-0677/2005)

pagal Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį

pateikė Antoine Duquesne

ALDE frakcijos vardu

dėl terorizmo ir teroristų samdymo skatinimui palankių veiksnių

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos priimtą deklaraciją dėl 
kovos su terorizmu,

– atsižvelgdamas į peržiūrėtą ir iš dalies pakeistą ES kovos su terorizmu planą, kurį Europos 
Vadovų Taryba patvirtino 2004 m. birželio 17–18 d.,

– atsižvelgdamas į 2004 m. lapkričio 5 d. Europos Vadovų Tarybos patvirtintą Hagos 
programą laisvei, saugumui ir teisingumui Europos Sąjungoje stiprinti,

– atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 16–17 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo 
išvadas,

– atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 16–17 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo 
išvadas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį,

A. kadangi terorizmas yra vienas iš veiksnių, keliančių didžiausią grėsmę ES piliečių 
saugumui, ir kovojant su juo būtina sutelkti bendras pajėgas Europos Sąjungos 
institucijoms bendradarbiaujant,

B. kadangi ES turi kovoti su glaudžiai tarpusavyje susijusiais veiksniais, kurie yra palankūs 
terorizmo, smurtinio tam tikrų asmenų radikalizavimo ir jų samdymo teroro išpuoliams 
vykdyti skatinimui, šiuo tikslu nustatydama tinkamą strategiją

1. rekomenduoja Europos Vadovų Tarybai ir ES Tarybai:

a) nustatyti veiksnius, lemiančius palankias sąlygas samdyti teroristus Europoje ir kitur 
pasaulyje, bei apibrėžti specialią ilgalaikę kovos su šiais veiksniais strategiją ir jos plėtotės 
planą;

b) nuodugniai ištirti, kaip teroro išpuoliai susiję su radikaliomis politinėmis bei 
religinėmis pasaulėžiūromis, socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis bei kitais galimais 
veiksniais;

c) naudoti ir išplėsti išorės pagalbos programas siekiant susidoroti su veiksniais, kai 
kuriose šalyse skatinantiems susidaryti terorui palankioms ir jį įteisinančioms sąlygoms, 
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bei išskirtinį dėmesį skirti atsakingam valstybės valdymui, teisinei valstybei ir pilietinei 
visuomenei;

d) nustatyti strategiją, skatinančią Europos ir islamo pasaulio šalių tarpusavio supratimą 
kultūriniu ir religiniu aspektu;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti: Europos Vadovų 
Tarybai ir Europos Komisijai.


