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PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA SVETU

o dejavnikih, ki spodbujajo terorizem in novačenje teroristov
(2006/2092(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga priporočila Svetu, ki ga vlaga Antoine Duquesne v imenu 
skupine ALDE o dejavnikih, ki spodbujajo terorizem in novačenje teroristov 
(B6-0677/2005),

– ob upoštevanju naslova VI Pogodbe o EU in še posebej členov 29 in 30,

– ob upoštevanju naslova IV Pogodbe o ustanovitvi ES in še posebej členov 29 in 30(2),

– ob upoštevanju Strategije EU za boj proti radikalizaciji in novačenju teroristov s 24. 
novembra 2005 kot tudi Akcijskega načrta EU za boj proti terorizmu s 13. februarja 
2006,

– ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ s 13. junija 2002 o boju proti 
terorizmu1,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 89/552/ES s 3. oktobra 1989 o opravljanju dejavnosti 
razširjanja televizijskih programov ("Televizija brez meja")2, 

– ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja 
na notranjem trgu3,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o novačenju v 
teroristične organizacije: obravnavanje dejavnikov, ki prispevajo k nasilni radikalizaciji 
(KOM (2005) 313),

– ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma,

– ob upoštevanju Konvencije Europola, še posebej člena 2(2),

– ob upoštevanju resolucije 1624 (2005) Varnostnega Sveta Združenih narodov,

– ob upoštevanju členov 114(3) in 94 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A6-0000/2007),

  
1 UL L 164 22.6.2002, str. 3
2 UL L 298 17.10.1989, str. 23. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/36/ES (UL L 202, 

30.7.1997, str. 60.)
3 UL L 178 17.7.2000, str. 1
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A. ker je terorizem, in še posebej džihadski terorizem, danes glavna grožnja za varnost 
državljanov Evropske unije;

B. ker morajo biti v boju proti terorizmu dosledno spoštovane človekove pravice in temeljne 
svoboščine in ker se oba koncepta, ki še zdaleč nista nezdružljiva, dopolnjujeta, saj je boj 
za človekove pravice temeljno opravičilo boja prosti terorizmu; 

C. ker terorizem na splošno, še posebej džihadski terorizem, zahteva obsežno strategijo, ki 
poleg boja proti posameznim povzročiteljem atentatov, zajema celoten pojav terorizma; 
od novačenja teroristov do položaja žrtev, vključno s vlogo družbenega povezovanja za 
podporo in širjenje terorizma;

D. ker so novačenje teroristov in dejavniki, ki povzročajo nasilno radikalizacijo, ključni 
vidiki terorizma na splošno, še posebej džihadskega terorizma, in ker je nujno potrebna 
strategija na ravni EU, ki bo sposobna nevtralizirati pojav radikalizacije določenih 
posameznikov;

E. ker je pojav radikalizacije relativno nepoznan in ga je treba preučiti z več pozornosti in 
višjimi sredstvi; 

F. ker je za preprečevanje radikalizacije posameznikov in kasnejše novačenje v teroristične 
skupine glavna prednostna naloga razorožitev mrež ali pridržanje posameznikov, ki želijo 
na kakršenkoli način (z novačenjem in usposabljanjem posameznikov in tudi s širjenjem 
idej, ki določene osebe vodijo v izvajanje terorističnih dejanj) in preko kateregakoli 
medija (internet, mediji, vendar tudi v molilnicah, zaporih in šolah) novačiti druge 
posameznike;

G. ker sta poleg napeljevanja k terorizmu (ki je že opredeljeno kot kaznivo dejanje na ravni 
EU), poveličevanje (apologija) in opravičevanje terorizma dejavnika, ki prispevata k 
nasilni radikalizaciji;

H. ker poveličevanje (apologija) in opravičevanje terorizma nista vključena v Okvirni sklep 
2002/475/PNZ in ker je treba takšno ravnanje obravnavati kot terorizem v vseh državah 
članicah; 

I. ker vstop in bivanje na ozemlju EU za osebe, ki prispevajo k radikalizaciji in spodbujajo k 
terorističnim dejanjem, predstavlja ključni vidik v boju proti nasilni radikalizaciji in ker je 
treba analizirati možnosti za sprejem pravnih ukrepov na ravni EU za uskladitev pogojev 
v vseh državah članicah za vstop, bivanje in izgon teh oseb;

J. ker je, v zvezi z džihadskim terorizmom, za preprečevanje radikalizacije treba okrepiti 
tudi dialog med oblastmi držav članic in zmernimi muslimanskim skupnostmi, spodbujati 
njihovo socialno vključenost in jim zagotoviti polno integracijo v naše družbe;

1. pozdravlja sprejetje Strategije Evropske unije za boj proti radikalizaciji in novačenju 
teroristov, ki jo je pripravil Svet, in omenjenega sporočila Komisije;

2. pozdravlja napredek na področju boja proti radikalizaciji v zadnjem letu in okrepitev 
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sodelovanja med državami članicami, Europolom in Situacijskim centrom;

3. v zvezi z bojem proti nasilni radikalizaciji in novačenju teroristov Svetu priporoča:

− naj boj proti terorizmu pomakne navzgor po prednostni lestvici EU; 

− naj odločno okrepi znanstveno in akademsko raziskovanje pojava nasilne 
radikalizacije in ga podpre s potrebnimi finančnimi sredstvi;

− naj okrepi nadzor nad teroristično propagando, še posebej tisto, ki promovira 
džihadski terorizem in preko interneta spodbuja teroristična dejanja:

- države članice poziva, naj v celoti izrabijo možnosti, ki jih ponujajo ukrepi 
sekundarnega prava; 

− naj poveča nadzor nad internetom, tako na nacionalni kot na evropski ravni in naj na 
tem področju tesno sodeluje z Europolom; 

− naj prepreči širjenje teroristične propagande, še posebej propagande povezane z 
džihadskim terorizmom, preko avdiovizualnih medijev, naj od držav članic zahteva, 
da v celoti izvajajo in uporabljajo mehanizme za nadzor iz Direktive "Televizija brez 
meja";

− naj v vseh državah članicah okrepi nadzor nad katerimkoli krajem (molilnice, šole, 
zapori), ki širi propagando za spodbujanje posameznikov k terorističnim dejanjem;

− naj boj proti terorizmu, še posebej boj proti nasilni radikalizaciji, pretvorijo v enega 
od ključnih elementov zunanje politike EU ter tudi politike razvojne pomoči in 
sosedske politike; 

− naj od držav članic, ki še niso ratificirale konvencije Sveta Evrope o preprečevanju 
terorizma, zahteva, da to storijo čim prej;

− naj od držav članic zahteva, da spodbujajo izmenjavo informacij med pristojnimi 
organi in Europolom na področju boja proti nasilni radikalizaciji;

− naj od držav članic zahteva, da spodbujajo družbeno vključenost in dialog s 
skupnostmi zmernega islama;

− naj v državah članicah spodbujajo integracijo manjšin in preprečujejo njihovo 
odtujenost ali diskriminacijo;

− naj spremeni Okvirni sklep 2002/475/PNZ in vključi poveličevanje (apologijo) in 
opravičevanje terorizma kot kaznivo dejanje v vseh državah članicah, ne da bi ta 
sprememba ogrozila svobodo izražanja v EU; 

4. poziva Komisijo, naj predlaga potrebne pravne ukrepe za uskladitev pogojev za vstop, 
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bivanje in izgon državljanov tretjih držav, katerih dejanja vodijo ali lahko vodijo v 
radikalizacijo posameznikov in tako dopolni člen 4 Okvirnega sklepa 2002/475/PNZ, ki 
od držav članic EU zahteva, da kot kaznivo dejanje opredelijo napeljevanje k 
terorističnim dejanjem; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu ter v vednost Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

1) Džihadski terorizem, glavna grožnja za varnost EU

a. Nepoznana grožnja

Terorizem v EU ni novost. Nekatere države članice so se z njim spopadale in se še spopadajo. 
Kljub temu pa zadnji atentati kažejo, da se mora danes Evropska unija soočiti z njej neznano 
novo teroristično grožnjo: džihadski terorizem, ki po mnenju Sveta1 in Evropske komisije2 za 
EU predstavlja glavno teroristično grožnjo. 

Ta oblika terorizma se razlikuje od vseh drugih oblik, prej poznanih v EU, zaradi ideoloških 
vzgibov, načina delovanja, stopnje razvoja (pojav v razvoju), družbene podpore, ki jo uživa, 
svetovne razsežnosti in geopolitičnih izzivov, ki jih zastavlja. Zato se je s to grožnjo treba 
spopasti s pomočjo ustreznega političnega projekta, ki se razlikuje od dosedanjih projektov.

Poleg tega trenutno predstavlja edino skupno grožnjo državam članicam EU, saj temelji 
predvsem na sovražnosti do zahodnih družb in vrednot, na katerih temeljijo, kot so 
demokracija in človekove pravice. Katerakoli država članica EU je potencialna žrtev te oblike 
terorizma.

b. Temeljne pravice so temeljno opravičilo boja proti džihadskemu 
terorizmu in ne zgolj njegova protiutež 

Temeljne pravice so temelj sistema vrednot EU. Spoštovanje in obramba teh pravic prežemata 
pravni red Unije, njene politike in delovanje njenih institucij. Vsekakor je v boju proti 
fundamentalističnemu islamskemu terorizmu treba kar najbolj dosledno spoštovati temeljne 
pravice. Ta doslednost je skoraj odveč, saj sta koncepta boja proti terorizmu in temeljnih 
pravic v celoti združljiva in si ne nasprotujeta: boj proti terorizmu pomeni zaščito življenja in 
telesne celovitosti. Zato sta obramba in spoštovanje teh pravic ne več ne manj kot temeljno 
opravičilo za boj proti terorizmu.

2) Predlagani vidik v poročilu

a. Pogoji za vstop, bivanje in izgon oseb, ki spodbujajo radikalizacijo

Strategija in naknadni Akcijski načrt, ki ju je predstavil Svet, na celovit in skladen način 
zajemata nasilno radikalizacijo in novačenje teroristov. Tudi sporočilo Evropske komisije 
zasluži pozitivno oceno.

Učinkovito usklajevanje med državami članicami je ključnega pomena za boj proti terorizmu 
in na tem področju mora EU prevzeti pomembno vlogo. Poleg samega sodelovanja obstajajo 
konkretni vidiki boja proti radikalizaciji, kjer bi ukrepi na evropski ravni imeli jasno dodano 

  
1 Strategija Evropske unije za boj proti radikalizaciji in novačenje teroristov s 24. novembra 2005.
2 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o novačenju v teroristične organizacije: obravnavanje 
dejavnikov, ki prispevajo k nasilni radikalizaciji (KOM (2005) 313 končno) z 21. septembra 2005, str.1.
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vrednost. To velja v primeru harmonizacije pogojev vstopa, bivanja in izgona državljanov 
tretjih držav v okviru boja proti nasilni radikalizaciji.

Z Okvirnim sklepom s 13. junija 2002 so bili dokončno ali delno usklajeni opredelitev pojma 
teroristično dejanje, kazenski režim za terorizem in druga povezana kazniva dejanja 
(napeljevanje, sokrivda, poskus, kazniva dejanja povezana s teroristično dejavnostjo) ter tudi 
veljavne kazni. Skupni sistem EU za vstop, bivanje in izgon v okviru boja proti nasilni 
radikalizaciji je ključni ukrep, ki bi dopolnil trenutni pravni sistem in ga znatno okrepil.
Zato s tem poročilom pozivamo Evropsko komisijo, naj preuči naše predloge in sproži 
ustrezne iniciative za sprejetje pravnih ukrepov, ki so potrebni za približevanje pogojev v 
državah članicah za vstop, bivanje in izgon državljanov tretjih držav, ki napeljujejo k 
terorističnim napadom in naj dodatno spodbudi strategijo Evropske unije na tem področju. 

b. Opredelitev poveličevanja in opravičevanja terorizma kot kaznivih dejanj

Okvirni sklep s 13. junija 2002 je v času sprejetja predstavljal pomemben korak naprej v boju 
proti terorizmu na evropski ravni in je še vedno pravni instrument prvega reda. Kljub temu 
menimo, da ga je moč dopolniti s pojmoma poveličevanja (apologije) in opravičevanja 
terorizma, tako da postaneta kaznivi dejanji v vseh državah članicah EU. Cilj tega predloga 
je izboljšanje pravnega arzenala vseh držav članic in učinkovitejši boj proti nasilni 
radikalizaciji. Trenutno Okvirni sklep napeljevanje k terorističnemu dejanju opredeljuje kot 
kaznivo dejanje, ne obravnava pa poveličevanja (apologije) ali opravičevanja terorizma. 

Napeljevanje je ključni pravni element, spekter uporabe pa ne pokriva poveličevanja in 
opravičevanja terorizma, ki nedvomno lahko vodita v povzročitev terorističnega dejanja. Za 
večjo pravno varnost in učinkovitost, se nam zdi nujno potrebno (kot se je že zgodilo v 
nekaterih državah članicah) opredeliti poveličevanje in opravičevanje terorizma kot kaznivo 
dejanje znotraj celotne EU. S tem ciljem predlagamo spremembo Okvirnega sklepa Sveta 
2002/475/PNZ o boju proti terorizmu s 13. junija 2002. 
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PREDLOG PRIPOROČILA (B6-0677/2005)

v skladu s členom 114(1) Poslovnika,

ki ga vlaga Antoine Duquesne v imenu skupine ALDE

o dejavnikih, ki spodbujajo terorizem in novačenje teroristov

Evropski parlament,

– ob upoštevanju izjave o boju proti terorizmu, ki jo je Evropski svet sprejel na zasedanju 
24. in 25. marca

– ob upoštevanju revidiranega Akcijskega načrta Evropske unije za boj proti terorizmu, ki 
ga je Evropski svet sprejel na zasedanju 17. in 18. junija 2004,

– ob upoštevanju haaškega programa za krepitev svobode, varnosti in pravice v Evropski 
uniji, ki ga je Evropski svet sprejel na zasedanju 5. novembra 2004,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta dne 16. in 17. decembra 2004,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta dne 16. in 17. junija 2005,

– ob upoštevanju člena 114(1) Poslovnika,

A. ker je terorizem ena najresnejših groženj varnosti državljanov Evropske unije in ker 
rešitev tega problema zahteva celovit odgovor, pri katerem morajo enakovredno 
sodelovati vse institucije EU,

B. ker mora Evropska unija sprejeti ustrezno politiko za spopad s tesno prepletenimi 
dejavniki, ki podpirajo terorizem, radikalizacijo posameznikov k nasilju in njihovo 
novačenje z namenom izvajanja terorističnih dejanj,

1. na Evropski svet in Svet naslavlja ta priporočila:

a) treba je opredeliti dejavnike, ki spodbujajo novačenje teroristov tako na evropski kot 
na mednarodni ravni, ter oblikovati posebno dolgoročno strategijo in akcijski načrt za 
njen razvoj, da bo mogoče te dejavnike izničiti; 

b) podrobno je treba preučiti povezave med skrajnimi političnimi in verskimi prepričanji, 
družbeno-gospodarskimi razmerami in drugimi morebitnimi dejavniki ter 
terorističnimi dejanji;

c) uporabljati in dopolniti je treba programe zunanje pomoči, zlasti za spodbujanje 
dobrega upravljanja, pravne države in udeležbe civilne družbe, kar bo omogočilo boj 
proti dejavnikom, ki v nekaterih državah ustvarjajo ugodno ozračje za terorizem in mu 
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dajejo legitimnost;

d) razviti je treba strategijo za spodbujanje kulturne in verske strpnosti med Evropo in 
islamskim svetom;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu ter v vednost Evropskemu 
svetu in Komisiji.


