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PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU AO 
CONSELHO

referente aos factores que favorecem o apoio ao terrorismo e o recrutamento de 
terroristas
(2006/2092(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de recomendação destinada ao Conselho apresentada por
Antoine Duquesne em nome do Grupo ALDE sobre os factores que favorecem o apoio ao 
terrorismo e o recrutamento de terroristas (B6-0677/2005),

– Tendo em conta o Título VI do Tratado UE e especialmente os artigos 29º e 30º,

– Tendo em conta o Título IV do Tratado que institui a CE especialmente o artigo 29º e o
nº 3 do artigo 30º,

– Tendo em conta a Estratégia da UE para combater a radicalização e o recrutamento de 
terroristas de 24 de Novembro de 2005 bem como o Plano de acção da UE contra o 
terrorismo de 13 de Fevereiro de 2006,

– Tendo em conta a Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho de 13 de Junho de 2002 
relativa à luta contra o terrorismo1,

– Tendo em conta a Directiva 89/552/CEE do Conselho, de 3 de Outubro de 1989, relativa 
à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros relativas ao exercício de actividades de radiodifusão televisiva
("Televisão sem Fronteiras")2, 

– Tendo em conta a Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de 
Junho de 2000 relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, 
em especial do comércio electrónico, no mercado interno ("Directiva sobre o comércio 
electrónico")3,

– Tendo em conta Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
relativa ao recrutamento de terroristas: análise dos factores que contribuem para a 
radicalização violenta (COM (2005) 313),

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa sobre a Prevenção do Terrorismo,

– Tendo em conta a Convenção Europol, e em particular o nº 2 do seu artigo 2º,

– Tendo em conta a Resolução 1624(2005) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 

  
1 JO L 164 de 22.6.2002, p. 3
2 JO L 298 de 17.10.1989, p. 23. Directiva modificada pela Directiva 97/36/CE (JO L 202 de 30.7.1997, p. 60).
3 JO L 178, 17.7.2000, p.1.
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– Tendo em conta o nº 3 do artigo 114º e o artigo 94º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A6-0000/2007),

A. Considerando que o terrorismo, e em particular o terrorismo jihadista, constitui 
actualmente a principal ameaça que pesa sobre a segurança dos cidadãos da União 
Europeia;

B. Considerando que a luta contra o terrorismo deve ser levada a acabo no respeito 
escrupuloso dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e que ambos os 
conceitos, longe de serem incompatíveis são realidades complementares dado que a defesa 
dos direitos humanos é a justificação última da luta contra o terrorismo;

C. Considerando que o terrorismo em geral e o terrorismo jihadista em particular exigem
uma estratégia global que abarque, não apenas a luta contra os indivíduos que cometem os 
atentados, mas o fenómeno terrorista no seu conjunto; desde o recrutamento de terroristas 
à situação das vítimas, passando pelo papel desempenhado pela estrutura social que apoia 
e dá origem ao terrorismo;

D. Considerando que o recrutamento de terroristas e os factores que levam à radicalização
violenta são aspectos-chave do terrorismo em geral e do terrorismo jihadista em particular, 
e que a adopção a nível europeu de una estratégia capaz de neutralizar o fenómeno da 
radicalização de alguns indivíduos é imprescindível;

E. Considerando não obstante que o fenómeno da radicalização é relativamente 
desconhecido e que é necessário investigá-lo com mais seriedade e mais meios; 

F. Considerando que para impedir a radicalização dos indivíduos e o seu posterior 
recrutamento por grupos terroristas, a principal prioridade consiste em desmantelar as 
redes ou deter os indivíduos que, de qualquer modo (recrutando outros indivíduos e
treinando-os mas também inculcando ideias que levem certas pessoas a perpetrar actos 
terroristas) e através de qualquer meio (Internet, meios de comunicação, mas também
lugares de culto, prisões ou escolas) pretendem recrutar outros indivíduos;

G. Considerando que juntamente com o incitamento ao terrorismo (que está já tipificado
como delito a nível da UE), o enaltecimento (apologia) e a justificação do terrorismo são 
factores que contribuem para a radicalização violenta;

H. Considerando que o enaltecimento (apologia) e a justificação do terrorismo não estão
incluídos na Decisão-Quadro 2002/475/JAI  e que é necessário que esses comportamentos 
sejam considerados como delitos em todos os Estados-Membros; 

I. Considerando que a entrada e a permanência no território da UE de pessoas que 
contribuam para a radicalização e incitem a cometer actos terroristas constitui um aspecto 
crucial na luta contra a radicalização violenta e que é necessário analisar as possibilidades 
de adoptar medidas legais a nível da UE para aproximar em todos os Estados-Membros as 
condições de entrada, estadia e expulsão destas pessoas,
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J. Considerando que, no que respeita ao terrorismo jihadista, para impedir a radicalização é 
também necessário fomentar o diálogo entre as autoridades dos Estados-Membros e as 
comunidades muçulmanas não radicais, incentivar a sua participação social e assegurar a 
sua plena integração nas nossas sociedades; 

1. Acolhe favoravelmente a adopção, por parte do Conselho, da Estratégia da União 
Europeia para combater a radicalização e o recrutamento de terroristas bem como a 
referida Comunicação da Comissão;

2. Acolhe favoravelmente os progressos realizados durante o último ano em matéria de luta 
contra a radicalização e saúda o reforço da cooperação entre os Estados-Membros e 
destes com a Europol e o SitCen.

3. Dirige as seguintes recomendações ao Conselho tendo em vista a luta contra a 
radicalização violenta e o recrutamento de terroristas:

− Considerar a luta contra o terrorismo como uma prioridade da UE; 

− Fomentar com determinação a investigação científica e académica sobre o fenómeno 
da radicalização violenta e dotá-la de meios financeiros necessários; 

− Reforçar a vigilância da propaganda terrorista, em particular a propaganda relativa ao
terrorismo jihadista, que induza a cometer actos terroristas, difundida por Internet :

- Instando os Estados-Membros a utilizarem plenamente as possibilidades 
proporcionadas pela medidas de direito secundário; 

− Alargar os meios de vigilância de Internet, tanto a nível nacional como a nível 
europeu, e colaborando estreitamente com a Europol neste âmbito; 

− Impedir a difusão de propaganda terrorista, em particular a propaganda relativa ao
terrorismo jihadista difundida através dos meios audiovisuais, instando especialmente 
os Estados-Membros a aplicarem e utilizarem plenamente os mecanismos de controlo
previstos na Directiva "Televisão sem Fronteiras";

− Reforçar em cada Estado-Membro a vigilância de todos os locais (locais de culto,
escolas, prisões) que difundam propaganda susceptível de levar certas pessoas a 
cometerem actos terroristas;

− Converter a luta contra o terrorismo, e em particular, a luta contra a radicalização
violenta, num dos elementos essenciais da política externa da UE, incluída na política 
de ajuda ao desenvolvimento e na política de vizinhança; 

− Instar os Estados-Membros que ainda não o fizeram a ratificar quanto antes a 
Convenção do Conselho da Europa sobre Prevenção do Terrorismo;
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− Instar os Estados-Membros a fomentarem o intercâmbio de informação entre as suas 
autoridades competentes e a Europol em matéria de luta contra a radicalização
violenta;

− Instar todos os Estados-Membros a fomentarem a participação social e o diálogo com
as comunidades representativas de um Islão moderado;

− Fomentar a integração nos Estados-Membros das minorias e evitar o isolamento ou a 
discriminação das mesmas;

− Modificar a Decisão-Quadro 2002/475/JAI a fim de incluir o enaltecimento 
(apologia) e a justificação do terrorismo como um delito em todos os 
Estados-Membros sem que esta modificação implique qualquer entrave à liberdade de 
expressão na UE; 

4. Insta a Comissão a propor as medidas jurídicas necessárias para aproximar em todos os 
Estados-Membros as condições de entrada, estadia e expulsão de nacionais de Estados 
terceiros cujo comportamento conduza ou possa conduzir à radicalização de indivíduos, 
complementando assim o artigo 4º da Decisão-Quadro 2002/475/JAI que obriga os 
Estados-Membros a tipificarem como delito a indução a cometer actos terroristas; 

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação ao Conselho e, para 
conhecimento, à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1) O terrorismo jihadista, a principal ameaça para a segurança da UE

a. Uma ameaça inédita

O terrorismo não é um problema novo para a UE. Alguns Estados-Membros já foram e 
continuam a ser o seu alvo. No entanto, os últimos atentados demonstraram que, actualmente, 
a União Europeia se vê confrontada com uma ameaça terrorista inédita: o terrorismo 
jihadista, que tal como o reconhecem o Conselho1 e a Comissão Europeia2 constitui a 
principal ameaça terrorista para a UE. 

Esta forma de terrorismo, pelos fundamento ideológicos que estão na sua base, o seu modo de 
operar, o seu grau de desenvolvimento (é um fenómeno emergente), o apoio social de que 
beneficia, a sua dimensão planetária e os desafios geopolíticos que provoca, é diferente de
qualquer outra forma de terrorismo até agora conhecida na UE. É, pois, essencial enfrentar 
esta ameaça com um projecto político próprio, diferente dos projectos até agora
desenvolvidos. 

Além disso, é actualmente a única ameaça comum a todos os Estados-Membros da UE dado 
que se baseia principalmente no ódio às sociedades ocidentais e aos valores nos quais estas 
se fundamentam como a democracia e os direitos humanos. Qualquer Estado-Membro da 
UE é um objectivo potencial desta forma de terrorismo.

b. Os direitos fundamentais, mais do que a contrapartida, a justificação
última da luta contra o terrorismo jihadista

Os direitos fundamentais são a pedra de toque do sistema de valores da UE. O seu respeito e a
sua defesa impregnam o ordenamento jurídico da União, as suas políticas e o funcionamento 
das suas instituições. Consequentemente, é imperativo que a luta contra o terrorismo 
fundamentalista islâmico se processe no respeito mais escrupuloso dos direitos fundamentais. 
Esta precisão é quase uma redundância uma vez que a luta contra o terrorismo e estes direitos
são duas realidades perfeitamente compatíveis, e não conceitos contraditórios: combater o
terrorismo significa proteger o direito à vida e à integridade física. Portanto, a defesa e o
respeito destes direitos são apenas a justificação última da luta antiterrorista.

2) Abordagem proposta neste relatório

a. Condições de entrada, estadia e expulsão das pessoas que incitam à
radicalização

A Estratégia e o posterior Plano de Acção apresentados pelo Conselho abarcam de uma forma
completa e coerente a radicalização violenta e o recrutamento de terroristas. A Comunicação

  
1 Estratégia da União Europeia para combater a radicalização e o recrutamento de terroristas de 24 de Novembro 
de 2005.
2 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o recrutamento de terroristas: análise 
dos factores que contribuem para a radicalização violenta, COM (2005) 313 final, de 21 de Setembro de 2005, 
pág. 1. 
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da Comissão Europeia também merece uma avaliação positiva. 

A coordenação eficiente entre Estados-Membros é essencial para lutar contra o terrorismo e
neste âmbito, a UE tem que assumir um papel importante. Para além da mera cooperação, 
existem aspectos concretos da luta contra a radicalização que, nas acções a nível europeu,
trariam um valor acrescentado. É o caso da harmonização das condições de entrada, estadia 
e expulsão de cidadãos de países terceiros no âmbito da luta contra a radicalização
violenta.

Actualmente, a definição de acto terrorista, o regime penal do terrorismo e outros delitos 
conexos (indução, cumplicidade, tentativa, delitos ligados a actividades terroristas) bem como 
as sanções aplicáveis foram total ou parcialmente harmonizados pela Decisão-Quadro de 13 
de Junho de 2002. Um regime comum de entrada, estadia e expulsão na UE no âmbito da 
luta contra a radicalização violenta és uma medida essencial que completaria o regime 
jurídico actual e reforçá-lo-ia consideravelmente. Portanto, nas páginas deste relatório, 
instamos a Comissão Europeia a analisar as pistas de reflexão aqui propostas e a lançar as 
iniciativas necessárias para adoptar as medidas jurídicas necessárias para aproximar  nos 
Estados-Membros as condições de entrada, estadia e expulsão de nacionais de Estados 
terceiros que induzam a cometer atentados terroristas e assim conferir um impulso 
qualitativo suplementar à Estratégia da União Europeia nesta matéria.

b. Inclusão do enaltecimento e a justificação do terrorismo como delitos

A Decisão-Quadro de 13 de Junho de 2002 foi na altura um passo importante na luta contra o
terrorismo a nível europeu e continua a ser um instrumento jurídico de primeira ordem. No 
entanto, consideramos que pode ser completada acrescentando ao seu articulado as noções
de enaltecimento (apologia) e justificação do terrorismo para que estas se convertam em
delito em todos os Estados-Membros da UE. O objectivo desta proposta é melhorar o arsenal 
jurídico de todos os Estados-Membros e assim combater eficazmente a radicalização violenta. 
Neste momento, a referida Decisão-Quadro qualifica a indução a cometer actos terroristas 
como um delito, no entanto não contempla as noções de enaltecimento (apologia) ou
justificação do terrorismo. 

A indução é uma figura jurídica-chave embora o seu campo de aplicação não cubra as 
declarações de enaltecimento e justificação do terrorismo, comportamentos que, sem dúvida 
alguma, podem incitar a cometer actos terroristas. Tendo em vista uma maior segurança
jurídica e uma maior eficácia, parece-nos fundamental garantir que (tal como já acontece 
em alguns Estados-Membros) o enaltecimento e a justificação do terrorismo sejam 
qualificados como delitos em toda a UE. Com este objectivo, propomos modificar a Decisão-
Quadro do Conselho de 13 de Junho de 2002 sobre a luta contra o terrorismo. 
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PROPOSTA DE RECOMENDAÇAO (B6-0677/2005)

apresentada nos termos do nº 1 do artigo 114º do Regimento

por Antoine Duquesne em nome do Grupo ALDE

sobre os factores que favorecem o apoio ao terrorismo e o recrutamento de terroristas

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Declaração sobre a luta contra o terrorismo, adoptada na reunião do 
Conselho Europeu dos dias 24 e 25 de Março de 2004

– Tendo em conta o Plano de Acção revisto da União Europeia para combater o terrorismo, 
adoptado na reunião do Conselho Europeu dos dias 17 e 18 de Junho de 2004, 

– Tendo em conta o "Programa da Haia sobre o reforço da liberdade, da segurança e da 
justiça na União Europeia" adoptado pelo Conselho Europeu na sua reunião do dia 5 de 
Novembro de 2004

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu dos dias 16 e 17 de Dezembro de 
2004, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu dos dias 16 e 17 de Junho de 2004, 

– Tendo em conta o nº 1 do artigo 114º do seu Regimento,

A. Considerando que o terrorismo constitui uma das ameaças mais sérias dirigida contra a 
segurança dos cidadãos da União Europeia, e que a sua solução exige uma resposta global 
através da cooperação leal entre as Instituições da UE,

B. Considerando que é necessário que a União Europeia enfrente, com a adopção de uma 
política adequada, os factores, estreitamente vinculados, que favorecem o apoio ao 
terrorismo, a radicalização violenta de determinadas pessoas com o objectivo de 
cometerem actos terroristas e o seu recrutamento,

1. Dirige as seguintes recomendações ao Conselho Europeu e ao Conselho: 

a) identificar os factores que criam condições favoráveis ao recrutamento de terroristas 
tanto a nível europeu como internacional e definir uma Estratégia específica a longo prazo 
e um Plano de Acção de desenvolvimento da mesma, que se oponha a estes factores;

b) investigar em profundidade os vínculos entre as crenças políticas ou religiosas 
extremistas, as condições socioeconómicas e outros possíveis elementos, com os actos 
terroristas;

c) utilizar e ampliar os programas de ajuda externa para combater os factores que 
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favorecem, em alguns Estados, a criação de uma envolvência que apoia e legitima o 
terrorismo, com especial atenção à boa governação, ao Estado de direito e à participação 
da sociedade civil;

d) desenvolver uma estratégia para fomentar a compreensão intercultural e interreligiosa 
entre a Europa e o mundo islâmico;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação ao Conselho e, para 
conhecimento, ao Conselho Europeu e à Comissão.


