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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de recente terroristische aanslagen 
in Europa

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat op 13 oktober 2021 in Kongsberg (Noorwegen) een islamistische 
terroristische aanslag heeft plaatsgevonden, waarbij vijf mensen gedood en twee 
mensen verwond werden; overwegende dat op 15 oktober 2021 Sir David Amess, een 
lid van het Britse parlement, 17 keer met een mes is gestoken door Ali Harbi Ali, een 
moslim van Somalische origine, en aan zijn verwondingen is overleden;

B. overwegende dat de verdachten in beide gevallen radicale moslims zijn; overwegende 
dat het islamistische extremisme de afgelopen decennia ontelbaar veel slachtoffers heeft 
gemaakt;

C. overwegende dat het islamistische extremisme een groter wordend probleem in de EU is 
en in omvang toeneemt door de grootschalige migratie vanuit islamitische landen;

1. spreekt zijn grote ontzetting uit over de vijf dodelijke slachtoffers in Noorwegen en de 
gewelddadige moord op Sir David Amess;

2. stelt vast dat beide verdachten islamisten zijn, de één een bekeerling en de ander een 
moslim met een bevoorrechte sociaal-economische achtergrond;

3. benadrukt dat er voor islamisme geen plaats is in Europa en dat het islamisme de 
grootste bedreiging voor de veiligheid in de EU vormt;

4. verzoekt de Commissie deze terreurdaden te veroordelen, het radicaal islamistische 
terrorisme aan te pakken, en een beveiligingsstrategie tegen het islamisme te 
ontwikkelen; verzoekt de Commissie verder immigranten uit islamitische landen 
zorgvuldig te screenen.


