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NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU PRE RADU

o faktoroch podporujúcich terorizmus a nábor teroristov
(2006/2092(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh odporúčania pre Radu o faktoroch podporujúcich terorizmus a nábor 
teroristov predložený Antoinom Duquesneom v mene skupiny ALDE (B6-0677/2005),

– so zreteľom na hlavu VI Zmluvy o Európskej únii, a najmä jej články 29 a 30,

– so zreteľom na hlavu IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej články 
29 a 30 ods. 2,

– so zreteľom na stratégiu Európskej únie na boj proti radikalizácii a náboru teroristov z 24. 
novembra 2005, ako aj na akčný plán Európskej únie na boj proti terorizmu z 13. februára 
2006,

– so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/JAI z 13. júna 2002 o boji proti 
terorizmu1,

– so zreteľom na smernicu Rady 89/552/ES z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých 
ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských 
štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania („televízia bez 
hraníc“)2, 

– so zreteľom na smernicu 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o 
určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o 
elektronickom obchode3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o nábore teroristov –
Boj proti faktorom, ktoré prispievajú k násilnej radikalizácii (KOM(2005)313),

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu,

– so zreteľom na Dohovor o Europole, najmä jeho článok 2 ods. 2,

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1624(2005),

– so zreteľom na článok 114 ods. 3 a článok 94 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A6-0000/2007),

  
1 Ú v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3.
2 Ú v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23. Smernica zmenená a doplnená smernicou 97/36/ES (Ú v. ES L 202, 
30.7.1997, s. 60).
3 Ú v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
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A. keďže terorizmus, a najmä džihádistický terorizmus, je dnes hlavnou hrozbou, ktorá 
ohrozuje bezpečnosť občanov Európskej únie,

B. keďže boj proti terorizmu sa musí viesť pri čo najprísnejšom dodržiavaní ľudských práv 
a základných slobôd, a keďže tieto dva koncepty nie sú navzájom v rozpore, ale dopĺňajú 
sa, pretože ochrana ľudských práv je konečným zdôvodnením boja proti terorizmu,

C. keďže terorizmus všeobecne a džihádistický terorizmus osobitne si vyžadujú zavedenie 
celkovej stratégie, ktorá by nezahŕňala len boj proti osobám, ktoré páchajú atentáty, ale 
aj proti fenoménu terorizmu ako celku, od náboru teroristov cez úlohu sociálnej vrstvy, 
ktorá podporuje a podnecuje terorizmus, až po situáciu obetí,

D. keďže nábor teroristov a faktory vedúce k násilnej radikalizácii sú prvoradými stránkami 
terorizmu všeobecne a džihádistického terorizmu osobitne, a keďže je nevyhnutné prijať 
na európskej úrovni novú stratégiu, ktorá by bola schopná neutralizovať fenomén 
radikalizácie niektorých jednotlivcov,

E. keďže však fenomén radikalizácie je relatívne málo známy a keďže je potrebné prehĺbiť 
jeho štúdium a venovať naň viac prostriedkov,

F. keďže, aby sa predišlo radikalizácii jednotlivcov a ich náboru zo strany teroristických 
skupín, je v prvom rade potrebné rozložiť siete alebo zatknúť jednotlivcov, ktorí sa, nech 
už akýmkoľvek spôsobom (náborom iných jednotlivcov a ich vycvičením, ale 
aj rozširovaním myšlienok, ktoré isté osoby vedú k páchaniu teroristických činov) 
a akýmikoľvek prostriedkami (internet, komunikačné prostriedky, ale aj bohoslužobné 
priestory, väznice či školy), pokúšajú získavať ďalších jednotlivcov,   

G. keďže súčasne s nabádaním k terorizmu (ktoré je už v rámci Európskej únie považované 
za delikt) patria medzi faktory, ktoré prispievajú k násilnej radikalizácii, aj chválenie 
(schvaľovanie) a ospravedlňovanie terorizmu,

H. keďže chválenie (schvaľovanie) a ospravedlňovanie terorizmu nie sú uvedené 
v rámcovom rozhodnutí 2002/475/JAI a keďže je potrebné, aby tieto činy boli považované 
za delikty vo všetkých členských štátoch,  

I. keďže vstup osôb, ktoré prispievajú k radikalizácii a ktoré nabádajú k páchaniu 
teroristických činov, na územie Európskej únie a ich pobyt na tomto území predstavujú 
kľúčový aspekt boja proti násilnej radikalizácii a keďže je potrebné preštudovať možnosti 
prijatia na úrovni Spoločenstva právnych krokov na harmonizáciu podmienok vstupu, 
pobytu a vyhosťovania týchto osôb, ktoré sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch,

J. keďže, pokiaľ ide o džihádistický terorizmus, je na zabránenie radikalizácii potrebné tiež 
podporovať dialóg medzi orgánmi členských štátov a neradikálnymi moslimskými 
komunitami, podnecovať ich sociálnu účasť a zabezpečiť ich úplnú integráciu do našich 
spoločností,

1. sa teší z toho, že Rada prijala stratégiu Európskej únie na boj proti radikalizácii a náboru 
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teroristov, a z vyššie spomínaného oznámenia Komisie;

2. chváli pokrok dosiahnutý počas roku 2006 v oblasti boja proti radikalizácii a teší sa 
z posilnenia spolupráce medzi členskými štátmi, ako aj medzi nimi a Europolom a 
SitCenom;

3. predkladá Rade tieto odporúčania týkajúce sa boja proti radikalizácii a náboru teroristov:

– povýšiť boj proti terorizmu na úroveň priority Európskej únie;

– výrazne podporovať vedecký a univerzitný výskum fenoménu násilnej radikalizácie 
a dodať mu potrebné finančné prostriedky;

– zvýšiť dohľad nad teroristickou propagandou, najmä propagandou týkajúcou sa 
džihádistického terorizmu, šírenou internetom, ktorá nabáda k páchaniu teroristických 
činov, a to tým, že:

– bezodkladne požiada členské štáty, aby plne využívali možnosti, ktoré ponúka 
sekundárne právo;

– posilnia dohľad nad internetom, a to na vnútroštátnej aj európskej úrovni, za 
úzkej spolupráce s Europolom v tejto oblasti;

– zabrániť šíreniu teroristickej propagandy, najmä propagandy týkajúcej sa 
džihádistického terorizmu šírenej audiovizuálnymi médiami, a to tým, že bude naliehať na 
členské štáty, aby aplikovali a plne využívali kontrolné mechanizmy uvedené v smernici o 
„televízii bez hraníc“;

– posilniť v každom členskom štáte dohľad nad všetkými lokalitami (bohoslužobné 
priestory, školy, väznice), kde sa šíri propaganda podozrivá z nabádania na páchanie 
teroristických činov;

– urobiť z boja proti terorizmu, a najmä z boja proti násilnej radikalizácii, jeden 
zo základných prvkov vonkajšej politiky Európskej únie vrátane politiky rozvojovej 
pomoci a politiky susedstva;

– zaviazať členské štáty, ktoré tak ešte neučinili, aby čo najskôr ratifikovali Dohovor 
Rady Európy o prevencii terorizmu;

– tlačiť na členské štáty, aby svoje príslušné orgány nabádali k výmenám informácií 
v oblasti boja proti násilnej radikalizácii s Europolom;

– vyzvať všetky členské štáty, aby podporovali sociálnu účasť a dialóg s komunitami
predstavujúcimi umiernený islam;   

– podporovať integráciu menšín v členských štátoch a predchádzať ich izolácii alebo 
diskriminácii;
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– upraviť rámcové rozhodnutie 2002/475/JAI tak, aby sa doň doplnilo uznanie 
schvaľovania (chválenia) a ospravedlňovania terorizmu za delikty vo všetkých členských 
štátoch, a to bez toho, aby sa táto zmena čo i len minimálne dotkla slobody prejavu 
v Európskej únii;   

4. dôrazne žiada Komisiu, aby navrhla právne opatrenia potrebné na harmonizáciu vo 
všetkých členských štátoch vnútroštátnych podmienok na vstup, pobyt a vyhostenie 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých správanie so sebou prináša alebo by mohlo 
prinášať radikalizáciu niektorých jednotlivcov, čím sa dopĺňa článok 4 rámcového 
rozhodnutia 2002/475/JAI, ktoré členské štáty zaväzuje k tomu, aby nabádanie 
k teroristickým činom považovali za delikt; 

5. poveruje svojho predsedu, aby toto odporúčanie postúpil Rade a pre informáciu Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1) Džihádistický terorizmus, hlavná hrozba pre bezpečnosť Európskej únie

a) Doposiaľ neznáma hrozba

Terorizmus nie je pre Európsku úniu novým problémom. Niektoré členské štáty ním trpeli 
alebo sú naďalej jeho obeťou. Posledné atentáty však ukázali, že Európska únia dnes musí 
čeliť teroristickej hrozbe dosiaľ neznámej na jej území: džihádistický terorizmus, ktorý, ako 
to uznáva Rada1 i Európska komisia2, je pre Európsku úniu hlavnou teroristickou hrozbou.

Tento typ terorizmu sa z dôvodov ideologických pohnútok, ktoré ho podporujú, spôsobu 
fungovania, stupňa rozvinutosti (ide o vytvárajúci sa fenomén), sociálnej podpory, ktorej sa 
mu dostáva, jeho planetárneho rozmeru a geopolitických problémov, ktoré so sebou prináša, 
veľmi líši od všetkých ostatných foriem terorizmu, ktorými Európska únia v minulosti čelila. 
V dôsledku toho je podstatné čeliť tejto hrozbe riadnym politickým projektom, odlišným od 
doterajších projektov. 

Okrem toho ide k dnešnému dňu o jedinú hrozbu spoločnú pre všetky členské štáty 
Európskej únie, keďže je v prvom rade živená nenávisťou voči západným spoločnostiam 
a hodnotám, na ktorých spočívajú, ako demokracia a ľudské práva. Preto je každý členský 
štát Európskej únie potenciálnym cieľom tohto druhu terorizmu.  

b) Základné práva – nielen protiváha, ale konečné zdôvodnenie boja proti
 džihádistickému terorizmu

Základné práva predstavujú základný kameň systému hodnôt Európskej únie. Ich 
dodržiavanie a obrana sa odrážajú v právnom poriadku Spoločenstva, v jeho politikách a vo 
fungovaní jeho inštitúcií. Je zrejmé, že je mimoriadne dôležité, aby sa pri boji proti 
islamskému fundamentalistickému terorizmu čo najprísnejšie dodržiavali základné práva. 
Toto spresnenie je takmer zbytočné, pretože boj proti terorizmu a tieto práva sú dve úplne 
kompatibilné skutočnosti a nie dva protikladné koncepty: boj proti terorizmu vyplýva 
z ochrany práva na život a fyzickej integrity. Preto obrana a dodržiavanie týchto práv nie sú 
ničím viac ani menej než konečným zdôvodnením protiteroristického boja.

2) Prístup navrhovaný v tejto správe

a) Podmienky pre vstup, pobyt a vyhostenie osôb, ktoré nabádajú k radikalizácii

Stratégia a predchádzajúci akčný plán predložené Radou sa vyčerpávajúcim a celistvým 
spôsobom zaoberajú násilnou radikalizáciou a náborom teroristov. Aj oznámenie Komisie si 
zaslúži pochvalu.

  
1 Stratégia Európskej únie na boj proti radikalizácii a náboru teroristov z 24. novembra 2005.
2 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o nábore teroristov – Boj proti faktorom, ktoré 
prispievajú k násilnej radikalizácii (KOM(2005)313) z 21. septembra 2005, s. 1.
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Účinná koordinácia medzi členskými štátmi je v boji proti terorizmu prvoradá a Európska 
únia musí v tejto oblasti zohrať veľmi významnú úlohu. Okrem jednoduchej koordinácie 
zahŕňa boj proti radikalizácii konkrétne aspekty, ktorým by kroky prijaté na európskej úrovni 
zjavne dodali pridanú hodnotu. To je prípad harmonizácie podmienok pre vstup, pobyt 
a vyhostenie štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci boja proti násilnej radikalizácii.

V súčasnosti boli definícia teroristického činu, trestnoprávny režim terorizmu a iné s ním 
súvisiace delikty (nabádanie, spolupáchateľstvo, pokus, delikty spojené s teroristickými 
aktivitami), ako aj príslušné sankcie, harmonizované alebo čiastočne harmonizované 
rámcovým rozhodnutím z 13. júna 2002. Zavedenie spoločného režimu v Európskej únii pre 
vstup, pobyt a vyhostenie v rámci boja proti násilnej radikalizácii je zásadným opatrením, 
ktoré by doplnilo a výrazne posilnilo súčasný právny režim. Prostredníctvom tejto správy 
žiadame Európsku komisiu, aby preštudovala jednotlivé navrhované kroky úvahy a aby 
iniciovala vhodné kroky vedúce k prijatiu právnych opatrení potrebných na aproximáciu 
vnútroštátnych podmienok pre vstup, pobyt a vyhostenie štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí nabádajú na páchanie teroristických činov, v členských štátoch, a aby tak 
dodala stratégii Európskej únie v tejto oblasti ďalší kvalitatívny elán.

b) Začlenenie uznania trestného charakteru schvaľovania a ospravedlňovania 
 terorizmu

Keď rámcové rozhodnutie z 13. júna 2002 nadobudlo účinnosť, predstavovalo významný 
posun v boji proti terorizmu na európskej úrovni a je naďalej právnym nástrojom najvyššieho 
významu. Domnievame sa však, že je možné ho doplniť začlenením pojmov schvaľovanie 
(chválenie) a ospravedlňovanie terorizmu do normatívnych ustanovení tak, aby boli uznané 
za delikty vo všetkých krajinách Európskej únie. Cieľom tohto návrhu je zlepšiť právnu 
výzbroj všetkých členských štátov a tak účinne bojovať proti násilnej radikalizácii. V tejto 
chvíli uvedené rámcové rozhodnutie považuje za delikt nabádanie na spáchanie teroristického 
činu, ale nezaoberá sa pojmami schvaľovanie (chválenie) a ospravedlňovanie terorizmu.  

Nabádanie je kľúčovým právnym aspektom, ale jeho pole pôsobnosti nepokrýva vyjadrenia 
schvaľujúce či ospravedlňujúce terorizmus, teda skutky, ktoré nepochybne môžu nabádať na 
spáchanie teroristických činov. Pre väčšiu právnu istotu a vyššiu účinnosť považujeme za 
mimoriadne dôležité zaručiť, aby (ako to v niektorých členských štátoch už platí) 
schvaľovanie a ospravedlňovanie terorizmu boli uznané za delikty v celej Európskej únii. 
Práve na tento účel navrhujeme úpravu rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji 
proti terorizmu.
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NÁVRH ODPORÚČANIA (B6-0677/2005)

ktorý v súlade s článkom 114 ods. 1 rokovacieho poriadku

predkladá Antoine Duquesne

v mene skupiny ALDE

o faktoroch podporujúcich terorizmus a nábor teroristov

Európsky parlament,

– so zreteľom na vyhlásenie o boji proti terorizmu, ktoré prijala Európska rada na svojom 
zasadnutí v dňoch 24. a 25. marca 2004,

– so zreteľom na revidovaný akčný plán EÚ pre boj proti terorizmu, ktorý prijala Európska 
rada na svojom zasadnutí v dňoch 17. a 18. júna 2004,

– so zreteľom na Haagsky program posilnenia slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
v Európskej únii, ktorý prijala Európska rada na svojom zasadnutí dňa 5. novembra 2004,

– so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo 16. a 17. decembra 
2004,

– so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo 16. a 17. júna 2005,

– so zreteľom na článok 114 ods. 1 rokovacieho poriadku,

A. keďže terorizmus predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre bezpečnosť občanov EÚ 
a boj proti nemu vyžaduje globálne opatrenia založené na lojálnej spolupráci medzi 
inštitúciami Únie,

B. keďže EÚ sa musí prostredníctvom prijatia príslušných politických opatrení postaviť voči 
úzko prepojeným faktorom, ktoré napomáhajú terorizmus, násilnú radikalizáciu 
niektorých osôb a ich nábor na účely páchania teroristických činov,

1. predkladá Európskej rade a Rade tieto odporúčania:

a) je potrebné určiť faktory, ktoré vytvárajú liahne na nábor teroristov v Európe, ako aj 
vo svete, a vymedziť konkrétnu dlhodobú stratégiu a akčný plán na jej rozvoj, 
prostredníctvom ktorých by bolo možné bojovať proti týmto faktorom;

b) je potrebné vykonať podrobnú štúdiu o prepojení teroristických činov 
a extrémistických politických alebo náboženských názorov, sociálno-ekonomických 
podmienok a iných možných faktorov;
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c) je potrebné využívať a rozširovať programy vonkajšej pomoci, ktoré by mohli pôsobiť 
proti faktorom, ktoré v niektorých krajinách napomáhajú vznik podmienok na podporu 
a legitimizáciu terorizmu, pričom by sa mala venovať osobitná pozornosť dobrej správe, 
právnemu štátu a účasti občianskej spoločnosti;

d) je potrebné vypracovať stratégiu rozvoja porozumenia medzi kultúrami 
a náboženstvami medzi Európou a islamským svetom;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade a pre informáciu Komisii, 
ako aj Európskej rade.

 


