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Resolucija Evropskega parlamenta o memorandumu o soglasju med EU in Ligo 
arabskih držav za sodelovanje pri preprečevanju terorizma
(2015/2573(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju, da sta podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini, ki predstavlja Evropsko unijo, in 
generalni sekretar Lige arabskih držav Nabil Elaraby, ki predstavlja slednjo, 19. januarja 
2015 podpisala memorandum o soglasju,

– ob upoštevanju člena 21 Lizbonske pogodbe,

– ob upoštevanju strategije notranje varnosti Evropske unije, ki jo je sprejel Svet 
25. februarja 2010,

– ob upoštevanju resolucije z dne 11. februarja 2015 o protiterorističnih ukrepih1,

– ob upoštevanju resolucije z dne 15. februarja 2015 o razmerah v Egiptu2,

– ob upoštevanju nujnih resolucij v zvezi s kršenjem človekovih pravic v državah, ki so 
članice Lige arabskih držav,

– ob upoštevanju ženevskih konvencij iz leta 1949 in njihovih dodatnih protokolov iz 
leta 1977 ter dolžnosti vseh strani v oboroženem konfliktu, da ne glede na okoliščine 
spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in zagotavljajo njegovo spoštovanje,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker sta terorizem in nasilni ekstremizem med največjimi grožnjami za varnost in 
svoboščine v Evropi;

B. ker sta varnost in svoboda celostno povezani;

C. ker se preprečevanje terorizma in nacionalna varnost vedno bolj navajata kot razloga za 
upravičenost zatrtja opozicijskih predstavnikov, civilne družbe in novinarjev;

D. ker se dogajajo resne in sistematične kršitve človekovih pravic v vseh državah članicah 
Lige arabskih držav;

E. ker vlade članic Lige arabskih držav pogosto označujejo organizacije, o katerih EU 
meni, da izvajajo svoje univerzalne človekove pravice in temeljne svoboščine, kot 
teroristične organizacije; 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0032.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0012.
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F. ker EU obsoja uporabo smrtne kazni ter uporabo krutega in nečloveškega kaznovanja po 
vsem svetu, tudi za tiste, ki so bili obsojeni za kazniva dejanja terorizma;

G. ker vsebina  memoranduma o soglasju iz leta 2015 med Ligo arabskih držav in EU o 
skupnem preprečevanju terorizma ni dostopna javnosti;

H. ker Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) v izjavi za javnost o podpisu 
memoranduma o soglasju ni omenila, da je treba  v boju proti terorizmu spoštovati 
človekove pravice;

I. ker so bile pretekle preiskave v zvezi z vpletenostjo nekaterih držav članic EU v 
izjemne izročitve terorističnih osumljencev članicam Lige arabskih držav onemogočene 
na podlagi zahtev po državni skrivnosti;

1. zahteva objavo memoranduma o soglasju, da se omogoči demokratični in pravni pregled 
njegove vsebine;

2. poudarja, da je treba pri preprečevanju terorizma spoštovati človekove pravice; 

3. pozdravlja na splošno sodelovanje in partnerstvo med EU in tretjimi državami, 
namenjeno preprečevanju terorizma in tesnemu sodelovanju z regionalnimi akterji, kot 
so Afriška unija, Svet za sodelovanje v Zalivu in Liga arabskih držav, ter z ZN, zlasti 
njihovim protiterorističnim odborom; vendar opozarja, da se protiterorističnih ukrepov 
nikoli ne sme zlorabiti za zatiranje legitimnega soglasja ali kršenje univerzalnih 
človekovih pravic; svari pred uporabo sodelovanja z EU v tretjih državah za  
legitimizacijo takšne zlorabe protiterorističnih ukrepov, kot kaže na primer prisilna 
odstranitev Ahmeda Agize in Mohameda Alzery s Švedske in izročitev Egiptu 
decembra 2001;

4. poziva EU, naj vgradi jasne zaščitne ukrepe v svoje sodelovanje s tretjimi državami, da 
bi zagotovili, da ne neposredno ali posredno podpira ali upravičuje represije nad 
legitimnimi organizacijami in posamezniki v imenu boja proti terorizmu;

5. poziva ESZD, naj sprejme zunanjo strategijo EU za boj proti mednarodnemu terorizmu, 
da bi se spoprijeli z izvorom mednarodnega terorizma ter vključili preprečevanje 
terorizma, obenem pa zagotovili spoštovanje mednarodnih standardov na področju 
človekovih pravic;

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko ter generalnemu sekretarju Lige arabskih držav.


