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SUGGESTIES
De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar
ontwerpresolutie op te nemen:
1. is van mening dat nauwere en meer doeltreffende internationale samenwerking, het
onderschrijven van de belangrijkste Europese waarden en normen zoals de
mensenrechten, de rechtsstaat en de beginselen van het internationaal recht, actieve
uitwisseling van standpunten en informatie, resolute nationale actie tegen armoede en
ongelijkheid, alsmede stabiel en inclusief bestuur in derde landen van essentieel belang
zijn om de dreiging van terroristische groeperingen af te wenden en te bestrijden en om
radicalisering van Europese burgers tegen te gaan;
2. moedigt de lidstaten aan om samen te werken en consequent steun te verlenen aan elkaars
inspanningen ter bestrijding van gewelddadig extremisme, onder meer door coördinatie
van plannen en inspanningen en het delen van geleerde lessen; wijst op de noodzaak om
de controles aan de buitengrenzen van het Schengengebied te verbeteren;
3. moedigt de EU aan verdere richtlijnen en beginselen te ontwikkelen voor
terrorismebestrijding op basis van de desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad
(met name resolutie 2178/2014);
4. vraagt om internationale bijdragen aan het door het ontwikkelingsprogramma van de VN
(UNDP) onderschreven financieringsmechanisme om de gebieden waaruit Da'esh is
verjaagd onmiddellijk te kunnen stabiliseren;
5. is bezorgd dat, wanneer de omstandigheden die bijdragen tot de verspreiding van
terrorisme niet worden aangepakt, het verschijnsel van EU-burgers die naar andere landen
reizen om zich aan te sluiten bij jihadistische of andere extremistische groeperingen,
alsook het veiligheidsrisico dat ze vertegenwoordigen wanneer ze terugkeren naar de EU,
de komende jaren waarschijnlijk zal toenemen, met name gezien de aanhoudende militaire
escalatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (de MENA-regio); dringt aan op een
uitgebreid onderzoek naar de doeltreffendheid van nationale en EU-maatregelen ter
voorkoming en bestrijding van terrorisme;
6. benadrukt nogmaals dat terrorisme niet kan en niet mag worden geassocieerd met welke
godsdienst, nationaliteit of beschaving dan ook;
7. pleit voor de ontwikkeling van preventieve en regelmatig bijgewerkte initiatieven op het
vlak van veiligheid, terrorismebestrijding en deradicalisering op nationaal, Europees en
internationaal niveau; dringt aan op betere coördinatie van het interne en externe beleid,
met als doel te zorgen voor passende antwoorden op opkomende dreigingen; pleit voor
krachtigere samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding met buurlanden en
regionale spelers; erkent dat radicalisering ook een aan geopolitiek en nabuurschapsbeleid
gerelateerde kwestie is; herinnert eraan dat van alle financiële steun moet worden
nagegaan of deze een ondersteunende invloed op terroristische activiteiten kan uitoefenen,
en dringt erop aan dat de herkomst van alle externe financieringsstromen wordt
vastgesteld;
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8. moedigt de EU aan om nauwer samen te werken met derde landen met het doel
maatregelen te treffen om reizen van buitenlandse strijders te ontmoedigen en te
belemmeren, met inbegrip van nieuwe projecten voor capaciteitsopbouw (bijv.
grenscontroles) met partners en beter gerichte EU-steun, onder meer via de ontwikkeling
van actieplannen inzake terrorismebestrijding; benadrukt dat de mensenrechten de kern
moeten vormen van strategieën op het gebied van terrorismebestrijding; wenst dat de EU
haar politieke dialoog met de Arabische Liga, de Organisatie voor Islamitische
Samenwerking, de Afrikaanse Unie en andere relevante spelers en coördinatiestructuren,
zoals de Sahel G5, intensiveert; spoort de EU aan de uitvoer van wapens die kunnen
worden gebruikt door terroristen nauwlettend te volgen;
9. is zeer verheugd dat VV/HV Mogherini projecten ter voorkoming van radicalisering in
derde landen, met name in Jordanië, Libanon en Irak, alsmede in de Maghreb en de Sahel,
wil steunen, zoals aangegeven in het verslag over de uitvoering van de maatregelen
waartoe de Europese Raad van 12 februari 2015 heeft besloten; merkt op dat nu dient te
worden gewaarborgd dat deze projecten zo snel mogelijk de noodzakelijke financiering
ontvangen;
10. verzoekt de EU om de samenwerking met de regionale partners te versterken teneinde de
wapenhandel te beteugelen en daarbij de aandacht met name te richten op de landen waar
het terrorisme zijn oorsprong vindt, en om de uitvoer van wapens die kunnen worden
gebruikt door terroristen nauwlettend te volgen; roept ook op tot versterking van de
instrumenten van buitenlands beleid en grotere betrokkenheid bij derde landen om de
financiering van terroristische organisaties tegen te gaan;
11. moedigt de EU aan om gerichte en verbeterde dialogen over beveiliging en
terrorismebestrijding te voeren met Algerije, Egypte, Irak, Israël, Jordanië, Marokko,
Libanon, Saoedi-Arabië, Tunesië en de Samenwerkingsraad van de Golf; ook dient de
samenwerking met Turkije te worden verbeterd, in overeenstemming met de conclusies
van de Raad Algemene Zaken van december 2014;
12. roept de Raad op de op 16 maart 2015 goedgekeurde EU-strategie inzake
terrorismebestrijding/buitenlandse strijders voor Syrië en Irak doorlopend te toetsen en uit
te breiden in het licht van de ontwikkeling van de veiligheidssituatie in de zuidelijke
buurlanden van de EU, samen met preventieve andere initiatieven, zoals het netwerk van
de Commissie inzake voorlichting over radicalisering; verzoekt de lidstaten voorts om
onderling respect en begrip te bevorderen als essentiële elementen van de strijd tegen het
terrorisme, zowel binnen de EU en haar lidstaten als in derde landen;
13. verzoekt de VV/HV en de Raad om tot een duidelijke veroordeling te komen van de
financiële en ideologische steun die sommige overheden en invloedrijke personen in de
Golfstaten al een decennium lang verlenen aan extremistische islamitische bewegingen;
roept de Commissie op tot een herbeoordeling van de betrekkingen tussen de EU en derde
landen teneinde de materiële en immateriële steun aan terrorisme effectiever te bestrijden;
herinnert eraan dat in het kader van de huidige herziening van het ENB de
veiligheidsdimensie en de capaciteit van ENB-instrumenten om bij te dragen aan een
verbetering van de veerkracht en capaciteiten van partners om te voorzien in hun eigen
veiligheid, met eerbiediging van de rechtsstaat, moeten worden versterkt;
14. merkt op dat de diepere oorzaken van terrorisme vaak liggen in slecht en niet-inclusief
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bestuur; is van mening dat teneinde op de lange termijn vooruitgang te boeken, de
internationale inspanningen gericht moeten zijn op het bevorderen van de rechtsstaat, de
democratische beginselen en de mensenrechten; benadrukt hoe belangrijk het is dat
dergelijke doelstellingen in de samenwerkingsovereenkomsten van de EU met derde
landen worden opgenomen; moedigt de EU aan nog meer projecten en activiteiten voor
capaciteitsopbouw te starten met belangstellende landen in het Midden-Oosten en NoordAfrika, waarbij de aandacht moet uitgaan naar rechtshandhaving, strafrecht en hervorming
van de veiligheidssector, in nauwe samenwerking met Europol, Eurojust, Frontex en
CEPOL; is van mening dat er steeds dringender behoefte is aan een dialoog met
gematigde islamitische stromingen die extremisme afwijzen, en dat culturele
samenwerking moet worden gestimuleerd;
15. steunt intensievere internationale samenwerking en het delen van informatie van nationale
inlichtingendiensten om EU-burgers te identificeren die dreigen te radicaliseren,
gerekruteerd te worden en af te reizen om zich aan te sluiten bij jihadistische
extremistische groeperingen; benadrukt dat landen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika
en de Westelijke Balkan moeten worden ondersteund bij hun inspanningen om de stroom
van buitenlandse strijders in te dammen;
16. verzoekt de Commissie om zelf alles in het geweer te brengen om de lidstaten steun te
verlenen bij de aanpak van de factoren die ten grondslag liggen aan radicalisering en
extremisme en bij het uitstippelen van preventiestrategieën die onderwijs,
maatschappelijke integratie, anti-discriminatiemaatregelen en een interculturele en
interreligieuze dialoog moeten omvatten; beveelt een intensievere samenwerking aan met
organisaties voor de dialoog tussen culturen; benadrukt het belang van samenwerking met
gematigde leiders van de moslimgemeenschap, waaronder vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld, zowel in de EU als in derde landen, ter bestrijding van
radicalisering; roept de internationale gemeenschap van religieuze leiders op om een
nieuwe interreligieuze top te organiseren naar het voorbeeld van de top in Assisi in 2011;
is van mening dat de EU en de lidstaten het toezicht op de activiteiten van EU-burgers in
de landen in kwestie moeten verbeteren; verzoekt de VV/HV en de Commissie te blijven
zorgen voor voldoende middelen en een coherent gebruik van de instrumenten om de
terrorismedreiging aan te pakken en om effectiever over te schakelen van vroegtijdige
waarschuwing op vroegtijdig optreden;
17. is van mening dat het laten horen van tegengeluiden, ook in derde landen, een essentieel
middel is om de aantrekkingskracht van terreurgroepen in de MENA-regio te bestrijden;
verzoekt de Unie haar steun aan initiatieven als het SCATT-project (Syria Strategic
Communication Advisory Team) te vergroten en de ontwikkeling en financiering van dit
soort projecten in derde landen te bevorderen;
18. verwelkomt de inzet van deskundigen op het gebied van beveiliging/terrorismebestrijding
in een aantal belangrijke EU-delegaties teneinde de capaciteit van die delegaties om aan
de Europese inspanningen inzake terrorismebestrijding bij te dragen te vergroten en
doeltreffender met de desbetreffende lokale instanties te kunnen samenwerken, terwijl de
capaciteit voor terrorismebestrijding binnen de Europese Dienst voor extern optreden
verder wordt opgebouwd;
19. moedigt de ontwikkeling aan van programma's die streven naar het bezweren van zowel
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gewelddadige als sektarische confrontaties; meent dat deradicaliseringsprogramma's
belangrijke instrumenten kunnen zijn om de aanwerving van EU-burgers door
terroristische organisaties te verminderen; stelt vast dat sommige lidstaten onderzoeken of
ze voormalige buitenlandse strijders kunnen aanwerven om te helpen bij
deradicaliseringsprogramma's; roept de lidstaten op de invoering van dergelijke
programma's te heroverwegen;
20. is zeer ingenomen met de in het verslag aan de lidstaten gedane aanbeveling om
geradicaliseerde gevangenen binnen het strafrechtelijk systeem te scheiden; maant echter
tot voorzichtigheid om dat op grote schaal te doen vanwege het risico dat bekende
radicalen zich verenigen en contacten leggen die mogelijk bedreigend zijn zodra ze
vrijkomen; spoort de Commissie aan plannen te ontwikkelen ten behoeve van de reintegratie van personen die gerekruteerd dreigen te worden en van degenen die erin
geslaagd zijn terug te keren;
21. wijst erop dat een uitgebreide preventiestrategie van de EU ook ten volle gebruik moet
maken van het buitenlands beleid om eerbiediging van de mensenrechten, democratie,
vrijheid van godsdienst en goed bestuur te bevorderen en om conflicten te voorkomen en
op te lossen teneinde de ruimte voor extremistische propaganda te verkleinen;
22. roept de EU en haar lidstaten op om voldoende waarborgen in te bouwen in hun
samenwerkingsmechanismen op het gebied van terrorismebestrijding teneinde ervoor te
zorgen dat veiligheid, mensenrechten en wetshandhaving elkaar niet uitsluiten maar
aanvullen en gebaseerd zijn op de rechtsstaat en de eerbiediging van de grondrechten van
burgers van de EU en van haar partnerlanden; verzoekt de lidstaten om te onderzoeken op
welke manieren de opleiding en training van religieuze leiders onder toezicht van de staat
kunnen worden gebracht en hoe godsdienstonderwijs formeler kan worden
geïnstitutionaliseerd om te voorkomen dat extremisten voet aan de grond krijgen; erkent
de noodzaak van internationaal gecoördineerd toezicht op de media dat is gericht op
beperking van de toegang tot terroristische propaganda en verbetering van het proces van
openbaarmaking van extremistische content online; pleit voor het opzetten van websites of
hotlines voor burgers ter ondersteuning van positieve verhalen en
bewustmakingscampagnes als tegenwicht voor online- en offline-radicalisering;
23. is ervan overtuigd dat het belangrijk is om voor een holistische benadering te kiezen die
de diepere oorzaken van radicalisering in Europa aan de orde stelt en aanpakt; benadrukt
dat het aanvechten van het ideologische verhaal dat ten grondslag ligt aan de acties van
extremistische groeperingen en het laten horen van een tegengeluid een essentieel middel
is om de aantrekkingskracht van terreurgroepen te bestrijden; spreekt zijn bezorgdheid uit
over het feit dat in heel Europa de betrekkingen tussen gemeenschappen in toenemende
mate onder druk komen te staan en moedigt een dialoog tussen de geloofsovertuigingen
aan; verwelkomt de verwijzingen in het verslag naar de noodzaak van het opleiden van
religieuze leiders om te voorkomen dat zij haatpredikers worden; roept de lidstaten op om
buiten hun jurisdictie gepleegde terroristische daden strafbaar te stellen en deelt de
mening dat dit een van de meest effectieve instrumenten is om terrorisme en extremisme
te bestrijden; roept imams en moslimleiders op om het voortouw te nemen in de strijd
tegen radicalisering en haatdragende uitspraken door fundamentalistische en terroristische
propaganda tegen te gaan met een op theologie gebaseerd verhaal; roept de EU op om
steun te verlenen aan onderzoeks- en informatieprojecten die zijn gericht op bestrijding
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van fundamentalisme en deradicalisering door middel van een intensievere dialoog met
moslimgemeenschappen, met het doel onze inspanningen te bundelen;
24. merkt op dat er behoefte is aan nauwere samenwerking met niet-EU-landen om beter zicht
te krijgen op EU-burgers die vertrekken om voor terroristische organisaties te gaan
vechten en daarna terugkeren; steunt tevens de oproepen in het verslag aan de EDEO om
het Arabisch onderwijs aan haar ambtenaren te intensiveren teneinde deze doelstellingen
te ondersteunen;
25. onderstreept dat de EU en de landen in de Westelijke Balkan, Turkije, de Golfstaten en
andere Arabische staten zich gezamenlijk moeten inspannen om radicalisering en
rekrutering te bestrijden, de financieringsbronnen van terrorisme op te sporen en een
nieuw verhaal te ontwikkelen als tegenwicht voor moslimfundamentalisme; benadrukt dat
het samenwerken en delen van informatie op het vlak van terrorismebestrijding essentiële
elementen dienen te zijn in de betrekkingen tussen de EU en die landen; benadrukt dat het
ook van essentieel belang is om de samenwerking met regionale organisaties zoals de
Arabische Liga, de Afrikaanse Unie en de Samenwerkingsraad van de Golf te versterken;
26. verzet zich krachtig tegen elke poging om aspecten die zich richten op de bestrijding van
terroristische en extremistische daden op zich uit het verslag te verwijderen; is van mening
dat het nutteloos en contraproductief is om de koppeling tussen het bestrijden van
radicalisering en het bestrijden van uitingen ervan te verbreken; verzoekt de Raad om een
zwarte lijst op te stellen van Europese jihadisten en jihadistische terrorismeverdachten.
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