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PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW LILL-
KUNSILL

dwar il-fatturi li jinkoraġġixxu t-terroriżmu u jiffavorixxu r-reklutaġġ ta’ terroristi

(2006/2092(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-mozzjoni ta' rakkomandazzjoni lill-Kunsill, ippreżentata minn Antoine 
Duquesne f’isem il-Grupp Alde, dwar il-fatturi li jinkoraġġixxu t-terroriżmu u r-reklutaġġ 
ta’ terroristi (B6-0677/2005),

– wara li kkunsidra t-Titolu VI tat-Trattat ta’ l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikulari l-
Artikoli 29 u 30 tiegħu,

– wara li kkunsidra t-Titolu IV tat-Trattat KE, u b’mod partikulari l-Artikoli 29 u 30 (2) 
tiegħu,

– wara li kkunsidra l-istrateġija ta’ l-UE li għall-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni u r-
reklutaġġ ta’ terroristi, ta' l-24 ta' Novembru 2005, kif ukoll il-Pjan ta' Azzjoni tal-ġlieda 
kontra t-terroriżmu ta' l-Unjoni Ewropea, tat-13 ta' Frar 2006,

– wara li kkunsidra id-Deċiżjoni ta’ Qafas 2002/475/JHA tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-
ġlieda kontra t-terroriżmu1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 89/552/KE tal-Kunsill tat-3 ta’ Ottubru 1989 dwar il-
koordinazzjoni ta ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti mil-liġi, minn regolamenti jew azzjoni 
amministrattiva fl-Istati Membri dwar l-eżerċizzju ta’ l-attivitajiet tax-xandir televiżivi2,  

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 
ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà ta' l-informazzjoni, 
partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (Direttiva dwar il-kummerċ 
elettroniku)3,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar ir-reklutaġġ ta’ terroristi: nindirizzaw il-fatturi li jagħtu kontribut għar-
radikalizzazzjoni vjolenti (COM (2005) 313),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa dwar il-prevenzjoni tat-
terroriżmu, 

  
1 ĠU L 164, 22.6.2000, p. 3.
2 ĠU L 298, 17.10.1989, p. 23. Direttiva modifikata permezz tad-direttiva 97/36/KE (ĠU L 202, 30.7.1997, p. 
60).
3 ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.
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– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Europol, u b’mod partikulari l-Artikolu 2 (2) tagħha,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 1624(2005) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet 
Uniti(NU),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 114 (3) u l-Artikolu 94 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
(A6-0000/2007),

A. billi t-terroriżmu, u b’mod partikulari t-terroriżmu ġiħadist, illum huwa t-theddida 
ewlenija għas-siġurtà taċ-ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea,

B. billi l-ġlieda kontra t-terroriżmu għandha ssir b’rispett mill-aktar strett tad-drittijiet tal-
bniedem u tal-libertajiet fundamentali, u billi dawn iż-żewġ kunċetti mhux talli mhumiex 
inkompatibbli, iżda huma realtajiet kumplimentarji, għax id-difiża tad-drittijiet tal-
bniedem hija l-ġustifikazzjoni aħħarija tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, 

C. billi t-terroriżmu b'mod ġenerali u t-terroriżmu ġiħadist b'mod partikulari, jitolbu għat-
tħejjija ta’ strateġija globali li tinkludi mhux biss il-ġlieda kontra l-individwi li jagħmlu l-
attentati, iżda wkoll il-fenomenu tat-terroriżmu kollu kemm hu, mir-reklutaġġ tat-terroristi 
sas-sitwazzjoni tal-vittmi, kif ukoll l-irwol tat-kuntest soċjali li jinkoraġixxi u jiġġenera t-
terroriżmu,

D. billi r-reklutaġġ ta’ terroristi u l-fatturi li jwasslu għar-radikalizzazzjoni vjolenti huma 
aspetti primordjali tat-terroriżmu b’mod ġenerali u tat-terroriżmu ġiħadist b’mod 
partikulari, u billi huwa indispensabbli li fil-livell Ewropew tiġi adottata strateġija ġdida li 
jkollha l-ħila tinnewtralizza l-fenomenu tar-radikalizzazzjoni ta’ ċerti individwi,

E. billi l-fenomenu tar-radikalizzazzjoni huwa relattivament mhux magħruf u huwa meħtieġ 
li jiġi studjat aktar fil-fond, u li jiġu ddedikati aktar mezzi għal dan l-istudju,

F. billi biex tiġi evitata r-radikalizzazzjoni ta’ l-individwi u r-reklutaġġ tagħhom minn gruppi 
terroristiċi, il-prijorità ewlenija hi li jiżżarmaw in-netwerks jew li jitwaqqfu l-individwi li 
bi kwalunkwe mod (billi jirreklutaw persuni oħra u jħarrġuhom, iżda wkoll billi jxerrdu 
ideat li jwasslu lil ċerti persuni sabiex iwettqu atti ta' terroriżmu) u bi kwalunkwe mezz (l-
internet, mezzi ta' komunikazzjoni, postijiet ta' qima, ħabsijiet u skejjel), jippruvaw jiġbru 
aktar segwaċi,   

G. billi b’mod parallel għat-tixwix għat-terroriżmu (li diġà huwa kkunsidrat bħala reat fi 
ħdan l-UE), il-glorifikazzjoni (l-apoloġija ta’) u l-ġustifikazzjoni tat-terroriżmu huma 
fatturi li jikkontribwixxu għar-radikalizzazzjoni vjolenti,

H. billi l-glorifikazzjoni (l-apoloġija ta’) u l-ġustifikazzjoni tat-terroriżmu ma jissemmewx 
fid-Deċiżjoni ta’ Qafas 2002/475/JHA u billi huwa meħtieġ li kull wieħed minn dawn 
għandhom jiġi meqjusa bħala reati fl-Istati Membri kollha,  

I. billi d-dħul u l-waqfa fl-Unjoni Ewropea ta’ persuni li jikkontribwixxu għar-
radikalizzazzjoni u li jxewxu sabiex jitwettqu atti terroristiċi jirrappreżentaw aspett 
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kruċjali tal-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni vjolenti, u billi huwa meħtieġ li jiġu 
mistħarrġa l-possibilitajiet li jiġu adottati miżuri legali fil-livell komunitarju għall-
armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet applikabbli fl-Istati Membri kollha fir-rigward tad-
dħul, tal-waqfa u tat-tkeċċija ta' dawn il-persuni, 

J. billi fir-rigward tat-terroriżmu ġiħadist, sabiex tixxekkel ir-radikalizzazzjoni, huwa 
meħtieġ ukoll li jiġi nkoraġġut id-djalogu bejn l-awtoritajiet ta’ l-Istati Membri u l-
komunitajiet Musulmani mhux radikali, li tiġi mħeġġa l-parteċipazzjoni soċjali tagħhom u 
li tiġi assigurata l-integrazzjoni sħiħa tagħhom fis-soċjetajiet tagħna, 

1. Jifraħ li l-Kunsill adotta l-istrateġija ta’ l-UE għall-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni u r-
reklutaġġ ta’ terroristi, kif ukoll il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni msemmija qabel;

2. Ifaħħar il-progress li sar tul is-sena 2006 fil-qasam tal-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni u 
jifraħ dwar it-tisħiħ tal-koperazzjoni bejn l-Istati Membri, kif ukoll bejn l-istess Stati 
Membri u l-Europol u s-SitCen;

3. Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u r-reklutaġġ 
ta' terroristi lill-Kunsill:

- li l-ġlieda kontra t-terroriżmu titpoġġa fil-livell prijoritarju ta' l-UE;

- li tiġi mħeġġa b’mod sħiħ ir-riċerka xjentifika u universitarja dwar il-fenomenu tar-
radikalizzazzjoni vjolenti, u li tingħata l-mezzi finanzjarji meħtieġa;

- li tissaħħaħ is-sorveljanza tal-propoganda terroristika, b’mod partikulari dik relatata mat-
terroriżmu ġiħadist mxerrda permezz ta’ l-internet, li twassal sabiex jitwettqu atti 
terroristiċi:

- filwaqt li jitlob lill-Istati Membri sabiex jużaw b’mod sħiħ il-possibilitajiet li 
joffru d-dispożizzjonijiet tad-dritt derivat;

- filwaqt li jkabbar il-miżuri ta’ sorveljanza ta’ l-internet, kemm fil-livell 
nazzjonali kif ukoll fil-livell Ewropew, b'koperazzjoni stretta ma' l-Europol f'dan il-
qasam;

- ma jkunx permess it-tixrid ta’ propoganda terroristika, b’mod partikulari l-propoganda 
relatata mat-terroriżmu ġiħadist mxerred permezz tal-mezzi awdjoviżivi, filwaqt li jinsistu 
b’mod partikulari ma’ l-Istati Membri sabiex japplikaw u jużaw b’mod sħiħ il-
mekkaniżmi ta’ kontroll maħsuba fid-Direttiva dwar l-eżerċizzju ta’ l-attivitajiet tax-
xandir televiżivi”;

- it-tisħiħ f’kull Stat Membru ta’ sorveljanza fil-postijiet kollha (postijiet ta’ qima, skejjel, 
ħabsijiet) fejn wieħed ixerred propoganda li tista’ twassal lill-persuni sabiex iwettqu atti 
terroristiċi;

- li ssir il-ġlieda kontra t-terroriżmu, u b’mod partikulari l-ġlieda kontra r-
radikalizzazzjoni vjolenti, wieħed mill-elementi essenzjali tal-politika barranija ta’ l-UE, u 
jinkludu l-politika ta’ għajnuna ta’ żvilupp u l-politika tal-viċinat;
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- jistieden lill-Istati Membri li għadhom m’għamlux dan, sabiex jirratifikaw il-
Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa dwar il-prevenzjoni tat-terroriżmu;

- jistieden lill-Istati Membri sabiex iħeġġu lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jagħmlu 
skambji ta’ informazzjoni ma’ l-Europol fil-qasam tal-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni 
vjolenti;

- iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha sabiex jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni soċjali u d-
djalogu mal-komunitajiet li jirrappreżentaw lill-Islam moderat;   

- li tiġi promossa l-integrazzjoni tal-minoranzi fl-Istati Membri u jiġu evitati l-iżolament 
jew id-diskriminazjoni tagħhom;

- li ssir modifika għad-Deċiżjoni ta’ Qafas 2002/475/JHA bil-għan li glorifikazzjoni (l-
apoloġija ta’) u l-ġustifikazzjoni tat-terroriżmu jiġu isiru reati fl-Istati Membri kollha, bla 
ħsara għal-libertà ta' l-espressjoni fi ħdan l-UE;   

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tipproponi l-miżuri legali neċessarji għall-
armonizzazzjoni fost l-Istati Membri kollha tal-kundizzjonijiet tad-dħul, tal-waqfa u tat-
tkeċċija ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li l-aġir tagħhom iwassal jew jista’ jwassal għar-
radikalizzazzjoni ta’ individwi, u b’hekk jikkumpletaw l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni Qafas 
2002/475/JHA, li taħtha l-Istati Membri huma obbligati li jikkriminalizzaw it-tixwix għat-
terroriżmu; 

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u, 
għall-informazzjoni, lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

1) It-terroriżmu ġiħadist, theddida ewlenija għas-sigurtà ta’ l-Unjoni Ewropea

a) Theddida bla preċedent

It-terroriżmu mhux problema ġdida għall-Unjoni Ewropea. Xi Stati Membri kienu u għadhom 
ikunu vittmi tat-terroriżmu.  Madankollu, l-aħħar attentati wrew li llum, l-UE għandha 
tiffaċċja theddida terroristika mingħajr preċedent fit-territorju tagħha:  it-terroriżmu ġiħadist 
li, bħalma jirrikonoxxu l-Kunsill1 u l-Kummissjoni Ewropea2, huwa t-theddida terroristika 
ewlenija għall-UE.

Dan it-tip ta’ terroriżmu, minħabba l-motivazzjonijiet ideoloġiċi tiegħu, il-mod ta’ kif 
jiffunzjona, il-livell ta’ żvilupp tiegħu (huwa fenomenu li qed jitfaċċa), l-appoġġ soċjali li 
jgawdi minnu, id-dimensjoni dinjija tiegħu u l-isfidi ġeopolitiċi li joħloq, huwa differenti mis-
suriet l-oħra kollha ta’ terroriżmu li l-UE ffaċċat fil-passat. Għaldaqstant, huwa essenzjali li 
din it-theddida tiġi ffaċċata bi proġett politiku għalih, differenti mill-proġetti mħejjija s’issa. 

Barra minn hekk, llum huwa l-unika theddida komuni għall-Istati Membri ta’ l-UE kollha 
kemm huma, għax hija theddida li b’mod prinċipali tiġi mill-mibgħeda lejn is-soċjetajiet 
tal-Punent u l-valuri tagħhom, bħalma huma d-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem.
B’hekk, kull Stat Membru ta’ l-UE huwa mira potenzjali ta’ din ix-xorta ta’ terroriżmu.  

b) Id-drittijiet fundamentali, aktar milli l-kontrapiż, huma l-ġustifikazzjoni 
aħħarija tal-ġlieda kontra t-terroriżmu ġiħadist

Id-drittijiet fundamentali huma s-sisien tas-sistema ta’ valuri ta’ l-Unjoni Ewropa. Ir-rispett u 
d-difiża tagħhom huwa l-pedament ta’ l-ordni ġuridiku tal-Komunità, tal-politiki tagħha u l-
iffunzjonar ta’ l-istituzzjonijiet tagħha. Ovvjament, huwa imperattif  li l-ġlieda kontra t-
terroriżmu fundamendalist islamiku għandha ssir b’rispett l-aktar strett tad-drittijiet 
fundamentali. Din il-preċiżazzjoni hija kważi dekorattiva, għax il-ġlieda kontra t-terroriżmu u 
dawn id-drittijiet huma żewġ realtajiet perfettament kompatibbli, u mhux żewġ kunċetti 
kontradittorji: li tiġġieled kontra t-terroriżmu ifisser li tipproteġi d-dritt għall-ħajja u għall-
integrità fiżika. Għaldaqstant, id-difiża u r-rispett ta’ dawn id-drittijiet mhi xejn aktar u 
xejn inqas mill-ġustifikazzjoni aħħarija tal-ġlieda kontra t-terroriżmu. 

2) Approċċ propost f’dan ir-rapport

a) Kundizzjonijiet tad-dħul, tal-waqfa u tat-tkeċċija ta’ persuni li jxewwxu għar-
radikalizzazzjoni

L-Istrateġija u l-Pjan ta’ Azzjoni preċedenti ppreżentati mill-Kunsill jitkellmu b’mod dettaljat 

  
1 Strateġija ta’ l-Unjoni Ewropea għall-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni u r-reklutaġġ ta’ terroristi ta’ l-24 ta’ 
Novembru 2005.
2 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-reklutaġġ ta’ terroristi: 
nindirizzaw il-fatturi li jagħtu kontribut għar-radikalizzazzjoni vjolenti (COM (2005) 313), tal-21 ta’ Settembru 
2005, p. 1. 
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u koerenti dwar ir-radikalizzazzjoni vjolenti u r-reklutaġġ ta’ terroristi. Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni ukoll jixirqilha tifħir.

Il-koordinazzjoni effikaċi bejn l-Istati Membri hija primordjali fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, 
u l-Unjoni Ewropea għandu jkollha rwol importanti ħafna f’dan il-qasam.  Aktar milli 
sempliċiment koperazzjoni, jeżistu aspetti konkreti tal-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni li 
fiho, l-azzjonijiet meħuda fil-livell Ewropew għandha valur miżjud evidenti. Dan hu l-każ ta’ 
l-armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet tad-dħul, tal-waqfa u tat-tkeċċija ta’ ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi fil-qafas tal-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni vjolenti.

Fil-preżent, id-definizzjoni ta' att terroristiku, ir-reġim kriminali tat-terroriżmu u ta' reati oħra 
konnessi (tixwix, kompliċità, attentati, reati marbuta ma' attivitajiet terroristiċi) kif ukoll is-
sanzjonijiet applikabbli huma kompletament jew parzjalment armonizzati permezz tad-
Deċiżjoni Qafas tat-13 ta' Ġunju 2002. It-twettiq ta’ reġim komuni għad-dħul, il-waqfa u t-
tkeċċija fi ħdan l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni vjolenti 
hija miżura essenzjali li tikkompleta u ssaħħaħ ir-reġim ġuridiku attwali b’mod 
konsiderevoli. Għaldaqstant, mill-paġni ta’ dan ir-rapport, qed nitolbu lill-Kummissjoni 
Ewropea sabiex tistudja dawn il-proposti, u tniedi l-inizjattivi relevanti għall-adozzjoni tal-
miżuri ġuridiċi meħtieġa għat-tqarrib bejn l-Istati Membri tal-kundizzjonijiet nazzjonali 
tad-dħul, tal-waqfa u tat-tkeċċija ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jxewwxu sabiex jitwettqu 
attentati terroristiċi u biex b’dan il-mod jagħtu spinta kwalitattiva  supplimentari lill-
Istrateġija ta’ l-Unjoni Ewropea f’dan il-qasam.

b) Il-kriminalizzazzjoni tal-glorifikazzjoni u tal-ġustifikazzjoni tat-terroriżmu   

Sa minn meta daħlet fis-seħħ, id-Deċiżjoni Qafas tat-13 ta’ Ġunju 2002 kienet avvanz 
importanti fil-ġlieda kontra t-terroriżmu fil-livell Ewropew, u għadha tikkostitwixxi strument 
ġuridiku ta’ valur kbir;  Madankollu, aħna nqisu li tista’ tiġi kompluta billi fid-
dispożizzjonijiet tagħha jiġu miżjuda l-kunċetti tal-glorifikazzjoni (apoloġija ta’) u tal-
ġustifikazzjoni tat-terroriżmu, bil-għan li jiġu rikonoxxuti bħala reati fl-Istati Membri 
kollha ta’ l-Unjoni Ewropea. Din il-proposta għandha l-għan li ttejjeb il-“ħażna” ġuridika ta’ 
l-Istati Membri kollha u li b’hekk tiġġieled b’mod effikaċi kontra r-radikalizzazzjoni vjolenti.  
Għalissa, id-Deċiżjoni Qafas msemmija tqis it-tixwix għat-twettiq ta’ atti terroristiċi bħala 
reat, iżda ma tgħid xejn dwar il-kunċetti tal-glorifikazzjoni (apoloġija ta’) u l-ġustifikazzjoni 
tat-terroriżmu.  

It-tixwix huwa aspett ġuridiku kruċjali, iżda l-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu ma jkoprix id-
dikjarazzjonijiet tal-glorifikazzjoni u tal-ġustifikazzjoni tat-terroriżmu, li huwa aġir li, bla 
dubju, jista’ jħeġġeġ sabiex jitwettqu atti terroristiċi. Għal aktar sigurtà ġuridika u effettività, 
jidhrilna li huwa kruċjali li jiġi assigurat li (bħalma huwa l-każ f’ċerti Stati Membri), il-
glorifikazzjoni u l-ġustifikazzjoni tat-terroriżmu jiġu rikonoxxuti bħala reati fl-Unjoni 
Ewropea kollha kemm hi. Huwa b’dan il-għan li qed nissuġġerixxu l-modifika tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu.
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PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI (B6-0677/2005)

imressqa b'konformita ma' l-Artikolu 114(1) tar-Regoli tal-Proċedura

minn Antoine Duquesne

f'isem il-Grupp ALDE

dwar il-fatturi li jinkoraġġixxu t-terrroriżmu u jiffavorixxu r-reklutaġġ ta’ terroristi

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-istqarrija dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu adottata waqt il-Kunsill 
Ewropew ta’ l-24 u l-25 ta’ Marzu 2004,

– wara li kkunsidra l-Pjan ta’ Azzjoni rivedut ta’ l-UE dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu 
adottat waqt il-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta’ Ġunju 2004,

– wara li kkunsidra “l-Programm ta’ l-Aja” dwar it-tisħiħ tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja 
fl-UE adottat mill-Kunsill Ewropew fil-5 ta’ Novembru 2004,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-16 u s-17 ta’ Diċembru 2004,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-16 u s-17 ta’ Ġunju 2005,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 114(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi t-terroriżmu huwa wieħed mit-theddidiet l-aktar serji għas-sigurtà taċ-ċittadini 
Ewropej, u billi din il-problema tirrikjedi t-tħejjija ta’ soluzzjoni globali li tkun riżultat tal-
koperazzjoni leali bejn l-istituzzjonijiet Ewropej,

B. billi huwa meħtieġ għall-Unjoni Ewropea li tadotta politika xierqa li tippermettilha li 
titratta l-fatturi differenti u marbuta mill-qrib li jinkoraġġixxu t-terroriżmu, ir-
radikalizzazzjoni vjolenti ta’ ċerti persuni u r-reklutaġġ ta’ dawn l-istess persuni bl-għan li 
jwettqu atti terroristiċi,

1. jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kunsill u lill-Kunsill Ewropew:

a) huwa meħtieġ li jiġu identifikati l-fatturi li joffru art għammiela għar-reklutaġġ ta’ 
terroristi, kemm fil-livell Ewropew kif ukoll fil-livell internazzjonali, u tiġi definita 
strateġija speċifika fit-tul u pjan ta’ azzjoni għall-iżvilupp tagħha, sabiex jitneħħew il-
fatturi msemmija;

b) huwa meħtieġ li ssir riċerka fil-fond dwar ir-rabta li teżisti bejn, fuq in-naħa l-waħda, 
it-twemmin estremist politiku jew reliġjuż, il-kundizzjonijiet soċjo-ekonomiċi u l-elementi 
oħra possibbli kollha, u fuq in-naħa l-oħra, l-atti terroristiċi;

c) huwa meħtieġ li jintużaw u jikbru programmi ta’ għajnuna esterna sabiex jiġu 
miġġielda l-fatturi li f’ċerti Stati Membri, jiffavorixxu l-ħolqien ta’ ambjent li 
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jinkoraġġixxi u jilleġittimizza t-terroriżmu, filwaqt li b’mod partikulari jitpoġġa enfasi fuq 
il-governanza tajba, l-Istat tad-Dritt u s-sehem tas-soċjetà ċivili;

d) li tiġi żviluppata strateġija li tinkoraġġixxi il-ftehim interkulturali u interreliġjuż bejn 
l-Ewropa u d-dinja Musulmana;

2. Jagħti istruzzjoni lill-President tiegħu biex iressaq din ir-rakkomandazzjoni lill-Kunsill u, 
għall-informazzjoni, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-Kunsill Ewropew.

 


