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PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DLA RADY

w sprawie czynników sprzyjających wspieraniu terroryzmu i rekrutowaniu terrorystów
(2006/2092(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt zalecenia dla Rady, który złożył Antoine Duquesne w imieniu 
grupy politycznej ALDE w sprawie czynników sprzyjających wspieraniu terroryzmu i
rekrutowaniu terrorystów (B6-0677/2005),

– uwzględniając Tytuł VI Traktatu UE, a w szczególności artykuły 29 i 30,

– uwzględniając Tytuł IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a w 
szczególności artykuły 29 i 30 ust. 2,

– uwzględniając strategię UE na rzecz walki z radykalizacją postaw i rekrutacją terrorystów 
z dnia 24 listopada 2005 r., jak również plan działań UE na rzecz zwalczania terroryzmu 
z dnia 13 lutego 2006 r.,

– uwzględniając decyzję ramową Rady 2002/475/JAI z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie 
zwalczania terroryzmu1,

– uwzględniając dyrektywę Rady 89/552/WE z dnia 3 października 1989 r. w sprawie 
wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej („Telewizja bez granic”)2, 

– uwzględniając dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego3,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
rekrutacji terrorystów: analiza czynników wpływających na gwałtowną radykalizację 
postaw (COM (2005) 313),

– uwzględniając konwencję Rady Europy o zwalczaniu terroryzmu,

– uwzględniając Konwencję o Europolu, a w szczególności jej art. 2 ust. 2, 

– uwzględniając rezolucję 1624(2005) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, 

– uwzględniając art. 114 ust. 3, oraz art. 94 Regulaminu,

  
1 Dz. U. L 164 z 22.6.2002, str. 3
2 Dz. U. L 298 z 17.10.1989, str. 23. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 97/36/WE (Dz. U. L 202 z 30.7.1997, 
str. 60).
3 Dz. U. L 178 z 17.7.2000, str.1.
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– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że terroryzm, a w szczególności terroryzm bojowników dżihadu jest 
dziś głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej,

B. mając na uwadze, że zwalczanie terroryzmu musi być prowadzone przy ścisłym 
przestrzeganiu praw człowieka i podstawowych wolności, i że te dwa pojęcia bynajmniej 
nie sprzeczne, uzupełniają się wzajemnie, jako że obrona praw człowieka jest ostatecznym 
uzasadnieniem walki z terroryzmem, 

C. mając na uwadze, że terroryzm ogólnie, a terroryzm bojowników dżihadu w 
szczególności, wymagają całościowej strategii obejmującej nie tylko walkę z osobami 
dokonującymi zamachów, ale zjawisko terroryzmu jako całość, począwszy od rekrutacji 
terrorystów, do sytuacji ofiar, z uwzględnieniem roli środowiska społecznego, które 
wspiera terroryzm i jest jego źródłem,

D. mając na uwadze, że rekrutacja terrorystów i czynniki sprzyjające gwałtownej 
radykalizacji postaw są kluczowymi aspektami terroryzmu ogólnie a terroryzmu 
bojowników dżihadu w szczególności, i że niezbędne jest przyjęcie na szczeblu 
europejskim strategii zdolnej zneutralizować zjawisko radykalizacji pewnych osobników,

E. mając jednak na uwadze, że zjawisko radykalizacji jest dość słabo poznane i że konieczne 
jest dokładniejsze jego zbadanie przy użyciu większych środków,  

F. mając na uwadze, że dla uniknięcia radykalizacji osób i w następstwie ich rekrutacji przez 
grupy terrorystyczne, główny priorytet stanowi zlikwidowanie sieci lub zatrzymanie osób, 
które w jakikolwiek sposób (poprzez rekrutację i szkolenie innych osób, ale też 
propagując opinie prowadzące niektóre osoby do popełniania aktów terrorystycznych) i 
przy wykorzystaniu jakichkolwiek środków (Internetu, środków przekazu, ale i miejsc 
kultu, więzień bądź szkół) próbują zwerbować inne osoby;

G. mając na uwadze, że oprócz podżegania do terroryzmu (które w Unii Europejskiej już jest 
uważane za przestępstwo) również sławienie (apologia) i usprawiedliwianie terroryzmu 
stanowią czynniki przyczyniające się do gwałtownej radykalizacji,

H. mając na uwadze, że sławienie (apologia) i usprawiedliwianie terroryzmu nie są zawarte 
w decyzji ramowej 2002/475/JAI i że konieczne jest by te zachowania były uznawane za 
przestępstwa we wszystkich państwach członkowskich, 

I. mając na uwadze, że wjazd i pobyt na terytorium UE osób, które przyczyniają się do 
radykalizacji i podżegają do popełniania aktów terrorystycznych stanowi kluczowy aspekt 
walki z gwałtowną radykalizacją i że konieczne jest przestudiowanie możliwości 
przyjęcia środków prawnych na szczeblu UE w celu ujednolicenia we wszystkich 
państwach członkowskich warunków wjazdu, pobytu i wydalania tych osób,

J. mając na uwadze, że w przypadku terroryzmu bojowników dżihadu, aby zapobiec 
radykalizacji konieczne jest również promowanie dialogu między władzami państw 
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członkowskich i nieradykalnymi wspólnotami muzułmańskimi, zachęcanie ich do 
uczestnictwa społecznego i zapewnienie ich pełnej integracji w naszych społeczeństwach, 

1. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia przez Radę strategii Unii Europejskiej na rzecz 
walki z radykalizacją postaw i rekrutacją terrorystów, jak również wspomniany 
komunikat Komisji;

2. z zadowoleniem przyjmuje postępy osiągnięte w ubiegłym roku w dziedzinie zwalczania 
radykalizacji i wyraża zadowolenie z powodu nasilenia współpracy państw 
członkowskich między sobą oraz z Europolem i SitCen; 

3. występuje do Rady z następującymi zaleceniami w odniesieniu do walki z gwałtowną 
radykalizacją postaw i rekrutacją terrorystów:

− podnieść walkę z terroryzmem do rangi priorytetu UE; 

− zdecydowanie zachęcać do prowadzenia badań naukowych i uniwersyteckich nad 
zjawiskiem gwałtownej radykalizacji i przeznaczyć na nie konieczne środki; 

− wzmocnić czujność wobec propagandy terrorystycznej, w szczególności propagandy 
związanej z terroryzmem bojowników dżihadu, która rozpowszechniana w Internecie 
popycha do popełniania aktów terrorystycznych:

– nalegając, by państwa członkowskie w pełni korzystały z możliwości oferowanych 
przez środki zawarte w prawie wtórnym; 

− wzmacniając środki nadzoru w Internecie, zarówno na szczeblu krajowym, jak i
europejskim oraz prowadząc ścisłą współpracę z Europolem w tej dziedzinie; 

− uniemożliwić rozpowszechnianie propagandy terrorystycznej, zwłaszcza propagandy 
związanej z terroryzmem bojowników dżihadu rozpowszechnianej poprzez media 
audiowizualne, nalegając szczególnie, by państwa członkowskie stosowały i w pełni 
wykorzystywały mechanizmy kontroli przewidziane w dyrektywie dotyczącej 
telewizji bez granic; 

− nasilić w każdym państwie członkowskim kontrolę każdego miejsca (miejsc kultu, 
szkół, więzień), gdzie rozpowszechnia się propagandę mogącą popychać osoby do 
popełniania aktów terrorystycznych;

− uczynić ze zwalczania terroryzmu, a w szczególności z walki z gwałtowną 
radykalizacją, jeden z najważniejszych elementów polityki zewnętrznej UE, w tym 
polityki pomocy na rzecz rozwoju oraz polityki sąsiedztwa; 

− nalegać na państwa członkowskie, które dotychczas tego nie uczyniły, by jak 
najszybciej ratyfikowały konwencję Rady Europy o zwalczaniu terroryzmu;

− nalegać, by państwa członkowskie zachęcały swoje właściwe organy do wymiany 
informacji z Europolem w dziedzinie walki z gwałtowną radykalizacją postaw;
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− nalegać, by wszystkie państwa członkowskie zachęcały do uczestnictwa w 
społeczeństwie i do dialogu ze społecznościami muzułmańskimi reprezentującymi 
umiarkowany Islam;

− zachęcać do integrowania mniejszości w państwach członkowskich i zapobiegać ich 
odizolowaniu czy dyskryminacji;

− zmienić decyzję ramową 2002/475/JAI w celu zakwalifikowania sławienia (apologii) 
i usprawiedliwiania terroryzmu jako przestępstw we wszystkich państwach 
członkowskich, w taki jednak sposób, by owa zmiana nie naruszała wolności słowa w 
UE; 

4. nalega, by Komisja zaproponowała konieczne środki prawne dla ujednolicenia we 
wszystkich państwach członkowskich warunków wjazdu, pobytu i wydalania obywateli 
państw trzecich, których zachowanie prowadzi lub może prowadzić do radykalizacji 
postaw, uzupełniając w ten sposób art. 4 decyzji ramowej 2002/475/JAI, który nakłada 
na państwa członkowskie obowiązek uznawania za przestępstwo podżegania do 
popełniania aktów terrorystycznych; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie 
oraz przedstawienia go do wglądu Komisji.
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UZASADNIENIE

1) Terroryzm bojowników dżihadu, główne zagrożenie bezpieczeństwa UE

a. Zagrożenie bez precedensu

Terroryzm nie jest w UE problemem nowym. Niektóre państwa członkowskie go 
doświadczyły lub nadal go doświadczają. Niemniej jednak ostatnie zamachy pokazały, że w 
dniu dzisiejszym Unia Europejska musi zmierzyć się z dotychczas jej nieznanym zagrożeniem 
terrorystycznym: terroryzmem bojowników dżihadu, który, jak przyznają Rada1 i Komisja 
Europejska2, stanowi główne zagrożenie terrorystyczne dla UE. 

Ten typ terroryzmu, ze względu na motywacje ideologiczne jakie nim kierują, sposób 
działania, stopień rozwoju (jest to zjawisko coraz bardziej widoczne), poparcie społeczne 
jakim się cieszy, jego wymiar światowy i wyzwania geopolityczne jakie stawia, jest inny od 
jakiejkolwiek innej formy terroryzmu znanej wcześniej w UE. Dlatego niezwykle ważne jest 
stawienie czoła temu zagrożeniu przy użyciu odpowiedniego projektu politycznego, innego 
od projektów prowadzonych dotychczas. 

Ponadto jest to dziś jedyne wspólne zagrożenie dla wszystkich państw członkowskich UE, 
ponieważ znajduje pożywkę głównie w nienawiści do społeczeństw zachodnich i wartości, 
na których się one opierają, takich jak demokracja i prawa człowieka. Każde państwo 
członkowskie stanowi potencjalny cel tego typu terroryzmu.

b. Prawa podstawowe, nie tyle przeciwwaga, ile ostateczne uzasadnienie 
walki z terroryzmem bojowników dżihadu

Prawa podstawowe są kamieniem węgielnym systemu wartości UE. Ich przestrzeganie i 
obrona odbijają się w porządku prawnym Unii, w jej polityce i funkcjonowaniu jej instytucji. 
Oczywiście absolutnie konieczne jest by walka z terroryzmem fundamentalistów islamskich 
była prowadzona w jak najściślejszym poszanowaniu praw podstawowych. To uściślenie jest 
prawie niepotrzebne, jako że walka z terroryzmem i prawa podstawowe są ze sobą w pełni 
zgodne, nie stoją ze sobą w sprzeczności: zwalczanie terroryzmu oznacza ochronę prawa do 
życia i integralności fizycznej. W konsekwencji obrona i przestrzeganie tych praw stanowi 
ni mniej ni więcej jak ostateczne uzasadnienie walki z terroryzmem.

2) Podejście proponowane w niniejszym sprawozdaniu

a. Warunki wjazdu, pobytu i wydalania osób podżegających do 
radykalizacji

Strategia i plan działania przedstawione przez Radę omawiają w sposób kompleksowy i 
  

1 Strategia Unii Europejskiej na rzecz walki z radykalizacją postaw i rekrutacją terrorystów z dnia 24 listopada 
2005 r.
2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rekrutacji terrorystów: analiza czynników 
wpływających na gwałtowną radykalizację postaw, COM (2005) 313 końcowy, z dnia 21 września 2005 r., 
str. 1. 



PR\640286PL.doc PE 380.987v01-008/10 PR\640286PL.doc

PL

spójny gwałtowną radykalizację i rekrutację terrorystów. Komunikat Komisji Europejskiej 
również zasługuje na pozytywną ocenę. 

Skuteczna koordynacja między państwami członkowskimi jest kluczowa dla zwalczania 
terroryzmu i w tej dziedzinie UE musi odegrać ważną rolę. Oprócz zwykłej współpracy 
istnieją konkretne aspekty walki z radykalizacją, w przypadku których działania 
podejmowane na szczeblu europejskim stanowią oczywistą wartość dodaną. Tak jest w 
przypadku harmonizacji warunków wjazdu, pobytu i wydalania obywateli państw trzecich w 
ramach walki z gwałtowną radykalizacją postaw.

Obecnie definicja aktu terrorystycznego, przepisy karne dotyczące terroryzmu i innych 
związanych z nim przestępstw (podżeganie, współudział, próba popełnienia, przestępstwa 
związane z działalnością terrorystyczną), jak również stosowane kary zostały całkowicie bądź 
częściowo zharmonizowane w decyzji ramowej z dnia 13 czerwca 2002 r. Wspólne przepisy 
UE dotyczące wjazdu, pobytu i wydalania w ramach walki z gwałtowną radykalizacją 
stanowią kluczowy środek, który uzupełniłby istniejący system prawny i znacząco go 
wzmocnił. Dlatego, za pośrednictwem niniejszego sprawozdania, zwracamy się do Komisji 
Europejskiej o przeanalizowanie proponowanych tu możliwości i o uruchomienie 
odpowiednich inicjatyw w celu przyjęcia środków prawnych koniecznych dla 
zharmonizowania w państwach członkowskich warunków wjazdu, pobytu i wydalania 
obywateli państw trzecich, którzy podżegają do popełniania zamachów terrorystycznych i w 
ten sposób dodatkowego jakościowego pobudzenia strategii Unii Europejskiej w tej 
dziedzinie.

b. Kwalifikacja sławienia i usprawiedliwiania terroryzmu

Decyzja ramowa z dnia 13 czerwca 2002 r. stanowiła znaczący krok w walce z terroryzmem 
na szczeblu europejskim i nadal stanowi podstawowe narzędzie prawne. Niemniej jednak 
uważamy, że można ją uzupełnić dodając do jej postanowień pojęcie sławienia (apologii) i 
usprawiedliwiania terroryzmu, aby zakwalifikować je jako przestępstwa we wszystkich 
państwach członkowskich UE. Niniejsza propozycja ma na celu ulepszenie arsenału 
prawnego wszystkich państw członkowskich i dzięki temu skuteczne zwalczanie gwałtownej 
radykalizacji. Jak na razie wspomniana decyzja ramowa kwalifikuje podżeganie do 
popełniania aktów terrorystycznych jako przestępstwo, jednak nie zajmuje się pojęciami 
sławienia (apologii) czy usprawiedliwiania terroryzmu.

Podżeganie stanowi kluczowy aspekt prawny, ale zakres jego stosowania nie obejmuje 
deklaracji sławiących i usprawiedliwiających terroryzm, zachowań, które bez najmniejszej 
wątpliwości mogą podżegać do popełniania aktów terrorystycznych. W imię większego 
bezpieczeństwa prawnego i większej skuteczności zasadnicze wydaje nam się upewnienie się 
(tak jak ma to miejsce w niektórych państwach członkowskich), że sławienie i 
usprawiedliwianie terroryzmu kwalifikowane są jako przestępstwa w całej UE. W tym celu 
proponujemy wprowadzenie zmian do decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania 
terroryzmu z dnia 13 czerwca 2002 r. 
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PROJEKT ZALECENIA DLA RADY (B6-0677/2005)

projekt zgodnie z art. 114 ust. 1 Regulaminu

złożył Antoine Duquesnew imieniu grupy politycznej ALDE

w sprawie czynników sprzyjających wspieraniu terroryzmu i rekrutowaniu terrorystów
B6-0677/2005

Parlament Europejski,

– uwzględniając deklaracje w sprawie walki z terroryzmem przyjętą przez Radę Europejską 
w dniach 24 i 25 marca 2004 r.,

– uwzględniając zrewidowany plan działania Unii Europejskiej w sprawie walki z 
terroryzmem przyjęty przez Radę Europejską w dniach 17 i 18 czerwca 2004 r.,

– uwzględniając Program Haski na rzecz wzmocnienia obszaru wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości w Unii Europejskiej przyjęty przez Radę Europejską w dniu 5 listopada 
2004r.,

– uwzględniając konkluzje szczytu Rady Europejskiej w dniach 16 i 17 grudnia 2004 r.,

– uwzględniając konkluzje szczytu Rady Europejskiej w dniach 16 i 17 czerwca 2005 r.,

– uwzględniając art. 114 ust. 1 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że terroryzm stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa obywateli UE oraz, że walka z nim wymaga ogólnych odpowiedzi 
opartych na właściwej współpracy pomiędzy instytucjami UE,

B. mając na uwadze, że Unia Europejska musi skonfrontować poprzez przyjęcie właściwej 
polityki, ściśle powiązane czynniki sprzyjające wspieraniu terroryzmu, gwałtowną 
radykalizację niektórych osób i ich rekrutację do popełniania aktów terrorystycznych,

1. przekazuje Radzie Europejskiej i Radzie następujące zalecenia:

a) konieczne jest określenie czynników tworzących podatny grunt dla rekrutowania 
terrorystów zarówno w Europie jak i na całym świecie oraz przygotowanie specjalnej 
długoterminowej strategii i planu działania dla jej rozwoju w celu zwalczania tych 
czynników;

b) konieczne jest podjęcie szczegółowych badań związków pomiędzy aktami 
terrorystycznymi i ekstremalnymi przekonaniami politycznymi i religijnymi, warunkami 
społeczno-gospodarczymi i innymi potencjalnymi czynnikami;

c) konieczne jest stosowanie i rozszerzanie programów pomocy zewnętrznej w celu 
zwalczania czynników, które w niektórych krajach sprzyjają tworzeniu klimatu 
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wspierania terroryzmu i jego legalizacji ze szczególną uwagą skupioną na dobrym 
rządzeniu, praworządności i uczestnictwie społeczeństwa obywatelskiego;

d) konieczne jest rozwijanie strategii rozwoju międzykulturowego i międzyreligijnego 
porozumienia pomiędzy Europą i światem muzułmańskim.

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie 
oraz przedstawienia go do wglądu Radzie Europejskiej i Komisji.


