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wzywające państwa członkowskie do umieszczenia Hezbollahu na unijnej liście 
organizacji terrorystycznych

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 116 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że UE jest zobowiązana do zapobiegania terroryzmowi i walki z nim oraz do 
zapewnienia bezpieczeństwa swoich obywateli,

B. mając na uwadze, że Hezbollah stanowi bezpośrednie zagrożenie terrorystyczne dla 
bezpieczeństwa UE,

C. mając na uwadze, że Hezbollah przeprowadził ataki na mieszkańców Europy, w tym ataki 
bombowe na: francuski kontyngent w Libanie (1983 r.), ambasadę Francji w Kuwejcie (1983 r.), 
restaurację w Madrycie (1985 r.) oraz 13 ataków bombowych na centra handlowe i infrastrukturę 
kolejową we Francji (1986 r.), zabijając 89 osób i raniąc ponad 250,

D. mając na uwadze, że Hezbollah rozwinął w Europie sieć komórek finansujących i wspierających 
jego działalność, które można przekształcić w komórki operacyjne zdolne do ataków na 
terytorium UE,

E. mając na uwadze, że zebrane fundusze pozwalają Hezbollahowi stanowić zagrożenie dla 
Wielkiego Bliskiego Wschodu,

F. mając na uwadze, że sześć krajów, w tym Wielka Brytania i Niderlandy, umieściły Hezbollah na 
listach organizacji terrorystycznych, a inne kraje takie jak Niemcy i Francja wszczęły kroki 
prawne przeciw Hezbollahowi,

G. mając na uwadze, że Hezbollah stanowi zagrożenie dla żołnierzy UE służących w siłach UNIFIL,

H. mając na uwadze, że Hezbollah wspiera ugrupowania terrorystyczne znajdujące się na unijnej 
liście organizacji terrorystycznych np. Hamas i współpracuje z nimi,

I. mając na uwadze, że Hezbollah transmituje program telewizji Al-Manar w Europie, zachęcając do 
nienawiści do Zachodu i przemocy przeciw niemu, gloryfikując zamachowców-samobójców oraz 
wykorzystując wersety Koranu do usprawiedliwiania i promowania przemocy,

1. wzywa państwa członkowskie do umieszczenia Hezbollahu na unijnej liście organizacji 
terrorystycznych;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej deklaracji – wraz z nazwiskami 
sygnatariuszy – Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.


