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EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI

par faktoriem, kas veicina terorisma atbalstīšanu un teroristu piesaistīšanu
(2006/2092(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ieteikuma priekšlikumu Padomei par faktoriem, kas veicina terorisma 
atbalstīšanu un teroristu piesaistīšanu (B6-0677/2005), ko Padomei iesniedzis Antoine 
Duquesne ALDE grupas vārdā,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību VI Sadaļu un īpaši 29. un 30. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma VI Sadaļu un īpaši 29. pantu un 
30. panta 2. punktu,

– ņemot vērā 2005. gada 24. novembra Eiropas stratēģiju radikalizācijas un teroristu 
vervēšanas apkarošanai, kā arī Eiropas Savienības 2006. gada 13. februāra terorisma 
apkarošanas rīcības plānu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumu 2002/475/JAI par terorisma 
apkarošanu1,

– ņemot vērā Padomes 1989. gada 3. oktobra direktīvu 89/552/EK par dažu tādu televīzijas 
raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos („televīzija bez robežām”)2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija direktīvu 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū3,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par teroristu 
vervēšanu: vēršanās pret vardarbīgu radikalizāciju sekmējošiem faktoriem 
(COM (2005) 313),

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu,

– ņemot vērā Eiropola Konvenciju un īpaši tās 2. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūciju 1624(2005),

– ņemot vērā Reglamenta 114. panta 3. punktu un 94. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),

A. tā kā terorisms un jo īpaši džihāda terorisms pašlaik ir Eiropas Savienības pilsoņu drošības 
  

1 OV L 164, 22.06.2002., 3. lpp.
2 OV L 298, 17.10.1989., 23. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar direktīvu 97/36/CE (OV L 202, 30.7.1997., 
60. lpp).
3 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.
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galvenais apdraudētājs;

B. tā kā terorisma apkarošanai ir jānotiek, stingri ievērojot cilvēktiesības un pamatbrīvības, 
un tā kā šie divi koncepti ir saderīgi un turklāt arī divas savstarpēji papildinošas realitātes, 
jo cilvēktiesību aizstāvība ir terorisma apkarošanas galamērķis;

C. tā kā terorisms vispār, bet īpaši džihāda terorisms rada nepieciešamību izveidot vispārēju 
stratēģiju, kas ietver ne vien cīņu pret personām, kas izdara atentātus, bet arī pret 
terorisma fenomenu kopumā sākot no teroristu vervēšanas līdz upuru stāvoklim, ņemot 
vērā sociālo kontekstu, kurš veicina un izraisa terorismu;

D. tā kā teroristu vervēšana un faktori, kuri noved pie vardarbīgas radikalizācijas ir terorisma 
vispār, bet īpaši džihāda terorisma galvenie aspekti, un tā kā ir nepieciešams Eiropas 
līmenī pieņemt jaunu stratēģiju, ar kuru būtu iespējams neitralizēt atsevišķu personu 
radikalizācijas fenomenu;

E. tā kā radikalizācijas fenomens ir samērā nepazīstams un tā kā ir nepieciešams padziļināt tā 
pētījumus un tam veltīt vairāk līdzekļu;

F. tā kā, lai novērstu personu radikalizāciju un vēlāku viņu iesaistīšanu teroristu grupās, 
pirmkārt ir jālikvidē tīkli vai jāaiztur personas, kuras jebkādā veidā (nodarbojoties ar 
personu vervēšanu un sagatavošanu, kā arī izplatot idejas, kuras vedina atsevišķas 
personas izdarīt terorisma aktus) un ar jebkādiem līdzekļiem (Internetā, ar saziņas līdzekļu 
palīdzību, kulta vietās, cietumos vai skolās) cenšas piesaistīt citas personas;   

G. tā kā paralēli kūdīšanai uz terorismu (kas Eiropas Savienībā jau tiek uzskatīta par 
noziegumu), terorisma cildināšana (apoloģija) un terorisma attaisnošana ir faktori, kas 
veicina vardarbīgu radikalizāciju;

H. tā kā terorisma cildināšana (apoloģija) un terorisma attaisnošana nav iekļautas 
pamatlēmumā 2002/475/JAI un tā kā ir nepieciešams visās dalībvalstīs šādu rīcību 
uzskatīt par noziegumu;  

I. tā kā tādu personu iespējas ieceļot un uzturēties Eiropas Savienības teritorijā, kuras 
veicina radikalizāciju un kūda izdarīt terorisma aktus, ir izšķirīgs vardarbīgas 
radikalizācijas apkarošanas aspekts un tā kā ir nepieciešams izskatīt iespējas Kopienas 
līmenī pieņemt tiesību aktu, kura mērķis ir harmonizēt visās dalībvalstīs piemērotos šo 
personu ieceļošanas, uzturēšanās un izraidīšanas nosacījumus;

J. tā kā saistībā ar džihāda terorismu un ar mērķi novērst radikalizāciju ir nepieciešams 
veicināt dialogu starp dalībvalstu varas iestādēm un tām musulmaņu kopienām, kuras nav 
radikālas, veicināt viņu sociālo darbību un nodrošināt viņu pilnīgu integrāciju mūsu 
sabiedrībās,

1. pauž atzinību par to, ka Padome ir pieņēmusi Eiropas Savienības stratēģiju radikalizācijas 
un teroristu vervēšanas apkarošanai, kā arī minēto Komisijas paziņojumu;

2. atzinīgi vērtē 2006. gada laikā radikalizācijas apkarošanas jomā notikušo attīstību, 
dalībvalstu savstarpējās sadarbības, kā arī dalībvalstu, Eiropola un SitCen sadarbības 
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pastiprināšanos;

3. saistībā ar radikalizācijas un teroristu vervēšanas apkarošanu vēršas pie Padomes ar 
šādiem ieteikumiem:

– terorisma apkarošanu noteikt par vienu no Eiropas Savienības prioritātēm;

– aktīvi veicināt vardarbīgas radikalizācijas fenomena zinātnisko un universitāro 
pētniecību un tai piešķirt nepieciešamos līdzekļus;

– pastiprināt teroristu propagandas uzraudzību – īpaši tās, kura ir saistīta ar džihada 
terorismu, kura tiek izplatīta Internetā un kura kūda izdarīt terorisma aktus:

– neatlaidīgi aicinot dalībvalstis pilnībā izmantot sekundāro tiesību aktu sniegtās 
iespējas;

– paplašinot Interneta uzraudzības pasākumus gan valsts, gan Eiropas līmenī, šajā 
jomā cieši sadarbojoties ar Eiropolu;

– novērst teroristu propagandas, īpaši ar džihāda terorismu saistītās propagandas 
izplatīšanu, kas notiek ar audiovizuālajiem palšsaziņas līdzekļiem, īpaši uzstājot, lai 
dalībvalstis pilnībā piemēro un izmanto direktīvā „televīzija bez robežām” paredzētos 
kontroles mehānismus;

– pastiprināt visās dalībvalstīs visu to vietu (kulta vietu, skolu, cietumu) uzraudzību, kurās 
tiek izplatīta propaganda, kura varētu mudināt atsevišķas personas izdarīt terorisma aktus;

– terorisma apkarošanu un īpaši vardarbīgas radikalizācijas apkarošanu noteikt par 
Eiropas Savienības ārpolitikas, tostarp attīstības atbalsta un kaimiņattiecību politikas 
pamatelementu;

– uzlikt par pienākumu tām valstīm, kuras vēl to nav izdarījušas, pēc iespējas ātrāk 
ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu;

– steidzināt dalībvalstis, lai tās mudina atbildīgās iestādes veikt informācijas apmaiņu ar 
Eiropolu vardarbīgas radikalizācijas apkarošanas jomā;

– aicina visas dalībvalstis veicināt mēreno islamu pārstāvošo kopienu iesaistīšanos 
sociālajās norisēs un dialogu ar šīm kopienām;   

– veicināt minoritāšu integrāciju dalībvalstīs un novērst to izolāciju vai diskrimināciju;

– grozīt pamatlēmumu 2002/475/JAI ar mērķi tajā iekļaut terorisma cildināšanas 
(apoloģijas) atzīšanu un terorisma attaisnošanu kā noziegumus visās dalībvalstīs tā, lai šis 
grozījums nekaitētu vārda brīvībai Eiropas Savienībā;   

4. neatlaidīgi aicina Komisiju ierosināt juridiskus pasākumus, kas nepieciešami, lai visās 
dalībvalstīs harmonizētu valsts noteikumus saistībā ar to trešo valstu pilsoņu ieceļošanu, 
uzturēšanos un izraidīšanu, kuru rīcība izraisa vai varētu izraisīt atsevišķu personu 
radikalizāciju, tādējādi papildinot pamatlēmuma 2002/475/JAI 4. pantu, kas uzliek visām 
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dalībvalstīm par pienākumu kūdīšanu uz terorisma aktu izdarīšanu uzskatīt par 
noziegumu; 

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei un informācijas nolūkā – Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

1) Džihāda terorisms ― galvenais drauds Eiropas Savienības drošībai

a) jauna veida draudi

Eiropas Savienībai terorisms nav jauna problēma. No tā ir cietušas un joprojām cieš vairākas 
dalībvalstis. Tomēr pēdējie uzbrukumi ir pierādījuši, ka šodien Eiropas Savienībai ir 
jāsaskaras ar tāda veida terorismu, kāds tās teritorijā vēl nav pieredzēts ― džihāda terorisms, 
kā atzīst Padome1 un Eiropas Komisija2, ir galvenais terorisma drauds Eiropas Savienībai.

Šis terorisma tips tā pamatā esošās ideoloģiskās motivācijas dēļ, tā darbības veida un attīstības 
līmeņa (tā ir jauna parādība) dēļ, sociālā atbalsta dēļ, ko tam izrāda, tā globālā mēroga dēļ un 
tā radīto ģeopolitisko problēmu dēļ atšķiras no visiem pārējiem terorisma veidiem, ar kuriem 
Eiropas Savienībai līdz šim ir nācies saskarties. Tāpēc pret šiem draudiem jāvēršas ar 
atbilstošu politisku projektu, kas atšķiras no agrāk izstrādātajiem projektiem. 

Turklāt šodien runa ir par vienīgo draudu, kas ir kopīgs visām Eiropas Savienības 
dalībvalstīm, jo tā pamatā pirmkārt ir naids pret rietumu sabiedrībām un to vērtībām, 
piemēram, demokrātiju un cilvēktiesībām. Tādējādi ikviena Eiropas Savienības dalībvalsts ir 
šā terorisma veida potenciālais mērķis.  

b) pamattiesības ir ne vien pretsvars, bet pats svarīgākais pamatojums  
cīņai pret džihāda terorismu

Pamattiesības ir Eiropas Savienības vērtību sistēmas stūrakmens. To ievērošana un 
aizsardzība caurauž Kopienas juridisko sistēmu, tās politiku un tās iestāžu darbību. Ir skaidrs, 
ka cīņa pret islāma fundamentālisma terorismu ir jāveic, pilnībā ievērojot pamattiesības. Šāds 
precizējums ir gandrīz lieks, jo cīņa pret terorismu un minētās tiesības ir divas pilnīgi 
saderīgas realitātes, nevis pretrunīgas koncepcijas ― cīnīties pret terorismu nozīmē aizsargāt 
tiesības uz dzīvību un fizisko neaizskaramību. Tāpēc šo tiesību aizsardzība un ievērošana 
nav nekas cits kā cīņas pret terorismu svarīgākais pamatojums.

2) Šajā ziņojumā ierosinātā pieeja

a) ieceļošanas, uzturēšanās un izraidīšanas nosacījumi personām, kas kūda uz 
 radikalizāciju

Agrākā stratēģija un rīcības plāns, kurus iesniedza Padome, izsmeļoši un konsekventi risina 
jautājumus, kas saistīti ar vardarbīgu radikalizāciju un teroristu vervēšanu. Atzinīgi jāvērtē arī 
Komisijas paziņojums.

  
1 Eiropas Savienības 2005. gada 24. novembra stratēģija radikalizācijas un teroristu 
vervēšanas apkarošanai.
2 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par teroristu vervēšanu: vēršanās 
pret vardarbīgu radikalizāciju sekmējošiem faktoriem (COM (2005) 313, 2005. gada 
21. septembrī, 1. lpp.
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Cīņā pret terorismu efektīvai koordinācijai starp dalībvalstīm ir izšķiroša nozīme, un Eiropas 
Savienībai šajā jomā jābūt ļoti svarīgai lomai. Papildus vienkāršai sadarbībai cīņā pret 
radikalizāciju ir daži konkrēti aspekti, kuriem pasākumi, ko veic Eiropas līmenī, piešķir 
acīmredzamu pievienoto vērtību. Tas attiecas uz ieceļošanas, uzturēšanās un izraidīšanas 
nosacījumiem trešo valstu iedzīvotājiem saistībā ar cīņu pret vardarbīgu radikalizāciju.

Pašlaik terorisma akta definīcija, terorisma un citu ar to saistīto noziegumu (kūdīšana, 
līdzdalība, mēģinājums, noziegumi, kas saistīti ar teroristu darbību) krimināltiesiskais 
regulējums, kā arī piemērojamās sankcijas ir pilnībā vai daļēji saskaņoti ar 2002. gada 
13. jūnija pamatlēmumu. Kopīga režīma ieviešana Eiropas Savienībā attiecībā uz 
iebraukšanu, uzturēšanos un izraidīšanu saistībā ar cīņu pret vardarbīgu radikalizāciju ir 
svarīgs solis, kas ievērojami papildinās un pastiprinās pašreizējo juridisko režīmu. Ar šo 
ziņojumu mēs prasām, lai Eiropas Komisija apsver šeit ierosinātos pārdomu virzienus un 
izvirza atbilstošas iniciatīvas ar mērķi pieņemt juridiskos pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai 
dalībvalstīs tuvinātu ieceļošanas, uzturēšanās un izraidīšanas nosacījumus trešo valstu 
iedzīvotājiem, kuri kūda izdarīt teroristiskus uzbrukumus, un tādējādi sniegt kvalitatīvu 
papildu stimulu Eiropas Savienības stratēģijai šajā jomā.

b) terorisma cildināšanas un attaisnošanas noziedzīgā rakstura atzīšanas  
iekļaušana

Kopš tā stāšanās spēkā 2002. gada 13. jūnija pamatlēmums bija svarīgs sasniegums cīņā pret 
terorismu Eiropas līmenī, un arī šodien tas ir viens no svarīgākajiem juridiskajiem 
instrumentiem. Tomēr mēs uzskatām, ka to var papildināt, tā rezolutīvajā daļā iekļaujot 
terorisma cildināšanas (apoloģijas) jēdzienu un terorisma attaisnošanas jēdzienu, lai visās 
Eiropas Savienības dalībvalstīs to atzītu par noziegumu. Šī priekšlikuma mērķis ir uzlabot 
visu dalībvalstu juridisko arsenālu un tādējādi efektīvi cīnīties pret vardarbīgu radikalizāciju. 
Šobrīd iepriekš minētajā pamatlēmumā ir atzīts, ka kūdīšana izdarīt terorisma aktus ir 
noziegums, bet tajā nav minēts terorisma cildināšanas (apoloģijas) jēdziens un terorisma 
attaisnošanas jēdziens.  

Kūdīšana ir ļoti svarīgs juridisks aspekts, bet tas neietver terorisma cildināšanas un 
attaisnošanas izteikumus ― uzvedību, kas, bez šaubām, var mudināt izdarīt terorisma aktus. 
Lai panāktu lielāku juridisko noteiktību un palielinātu efektivitāti, mums šķiet, ka ir ārkārtīgi 
svarīgi nodrošināt (kā tas jau ir dažās dalībvalstīs), lai terorisma cildināšanu un terorisma 
attaisnošanu atzītu par noziegumiem visā Eiropas Savienībā. Tāpēc mēs ierosinām grozīt 
Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumu par terorisma apkarošanu.
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IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI ( B6-0677/2005)

Ievērojot Reglamenta 114. panta 1. punktu,

iesniedza Antoine Duquesne

ALDE grupas vārdā

par faktoriem, kas veicina terorisma atbalstīšanu un teroristu piesaistīšanu

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2004. gada 24. un 25. marta Eiropadomes sanāksmē pieņemto deklarāciju par 
cīņu pret terorismu,

– ņemot vērā pārskatīto rīcības plānu terorisma apkarošanai, kuru pieņēma 2004. gada
17. un 18. jūnijā Eiropadomes sanāksmē,

– ņemot vērā 2004. gada 5. novembrī Eiropadomes sanāksmē pieņemto „Hāgas programmu 
brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai Eiropas Savienībā”,

– ņemot vērā 2004. gada 16. un 17. decembra Eiropadomes secinājumus,

– ņemot vērā 2005. gada 16. un 17. jūnija Eiropadomes secinājumus,

– ņemot vērā Reglamenta 114. panta 1. punktu,

A. tā kā terorisms ir viens no nopietnākajiem draudiem Eiropas Savienības pilsoņu drošībai 
un tā kā šīs problēmas risināšanai vajadzīga globāla rīcība ES iestāžu patiesas sadarbības 
veidā;

B. tā kā Eiropas Savienībai, pieņemot atbilstīgu politiku, ir jācīnās pret savā starpā cieši 
saistītajiem faktoriem, kuri veicina terorisma atbalstīšanu, noteiktu personu vardarbības 
pastiprināšanos un piekritēju piesaistīšanu, lai veiktu terorisma aktus,

1. izsaka šādus ieteikumus Eiropadomei un Padomei:

a) jānosaka faktori, kas rada labvēlīgu vidi teroristu vervēšanai gan Eiropas, gan 
starptautiskā līmenī, kā arī jāizstrādā konkrēta ilgtermiņa stratēģija un rīcības plāns tās 
attīstībai, lai pretdarbotos šiem faktoriem; 

b) rūpīgi jāizpēta ekstrēmistisku politisko un reliģisko uzskatu, sociālo un ekonomisko 
apstākļu un citu faktoru saikne ar terorisma aktiem;

c) jāizmanto un jāpaplašina ārējā atbalsta programmas, lai cīnītos pret faktoriem, kuri 
dažās valstīs veicina tādas vides rašanos, kas atbalsta un leģitimē terorismu, īpaši 
pievēršot uzmanību labai pārvaldei, tiesiskumam un pilsoniskās sabiedrības dalībai;

d) jāizstrādā stratēģija, lai veicinātu starpkultūru un starpreliģiju izpratnes palielināšanos 
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starp Eiropu un islāma pasauli;

2. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei un informēšanas nolūkā 
Eiropadomei un Komisijai.


