Příspěvek skupiny ALDE k plánu EU pro boj proti terorismu

Nedávné tragické události v Paříži se staly připomínkou toho, že Evropská unie čelí stálé a
šířící se hrozbě terorismu, která během posledního desetiletí vážně zasáhla několik z jejích
členských států prostřednictvím útoků mířících nejen na obyvatele, ale také na hodnoty a
svobody, na kterých se Unie zakládá.
Evropská unie nyní musí více než kdy jindy zajistit bezpečnost pro všechny obyvatele na
celém svém území a současně zaručit práva a svobody, které tvoří základní zásady
evropského projektu. Zdá se, že činnost teroristů a sítě radikálů stále více spočívá na
strategii, která se neomezuje jen na státní hranice, což si žádá ráznou odpověď směřující k
efektivnímu řešení těchto hrozeb ze strany Evropy a celého světa. Jelikož má hrozba
terorismu jak vnitřní, tak vnější rozměr, musí být navrhovaná řešení ucelená.
Skupina ALDE je odhodlána aktivně přispět k vypracování účinného evropského plánu
boje proti terorismu a radikalizaci vedoucí k násilí, pomocí něhož by bylo možné reagovat
jak na vnitřní, tak i na vnější nově vyvstávající výzvy a také na poptávku po Evropské unii,
jež by byla schopna zabezpečit spravedlnost, bezpečnost a svobodu pro všechny, ze strany
veřejnosti. Za tímto účelem skupina ALDE navrhuje přijetí řady opatření týkajících se
řešení různých oblastí politiky, která směřují k dosažení výsledků vzešlých z účinné
politiky zajišťující odpovídající vyváženost mezi bezpečností a základními právy. Je
rovněž nezbytné, aby se budoucí opatření opírala o kritické zhodnocení stávajících
nástrojů, jejich optimální použití, přiměřenost a celkovou účinnost v boji s terorismem a
při posilování unijní bezpečnosti.
Poptávka po bezpečnosti je oprávněným požadavkem veřejnosti a také jedním z práv
garantovaných Listinou základních práv Evropské unie. To si žádá otevřenou a
transparentní diskuzi za účelem dosažení konečného cíle spočívajícího v zajištění
bezpečnosti všech osob a v zabezpečení právní přijatelnosti opaření, která mají být
zavedena, a jejich přijetí ze strany veřejnosti. Jak prokázala ve svých předchozích
prohlášeních, je skupina ALDE z těchto důvodů odhodlána bránit a prosazovat dvojí
koncepci bezpečnosti a jejího uplatňování v rámci budoucí politiky Unie:
bezpečnost zajišťující bezpečí a fyzickou integritu obyvatel a celistvost území Unie;
bezpečnost zajišťující základní práva a soulad zavedených opatření s právními předpisy.
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Skupina ALDE si zároveň přeje konstruktivním způsobem odpovědět na výzvu k přijetí
odpovědnosti všemi institucemi EU stejně jako členskými státy a místními a regionálními
orgány. Šíře problému, kterému Unie čelí, si vyžaduje takovou reakci, která by jasně
pojmenovala nejvhodnější a nejvíce odpovídající způsob jednání, aniž by byla vyloučena
případná změna Smlouvy v případě nutnosti, při zohlednění potřeby zabezpečit
mechanismy demokratického dohledu na všech úrovních. Dlouhodobý boj proti terorismu
a radikalizaci se musí opírat o průřezovou reakci na všech úrovních a na základě politiky
soudržnosti, vzdělání a v širším smyslu také na základě sociálně-ekonomické politiky.
Kritické posouzení uplatňování stávajících nástrojů a účinnosti kroků členských států a
Evropy k zabránění terorismu a boji proti němu
Definování obnovené strategie boje proti terorismu na úrovni EU si v první řadě žádá
kritické zhodnocení stávajících politik a nástrojů, což je požadavek, který Evropský
parlament v posledních letech opakovaně předkládal a který podpořila skupina ALDE.
Útoky provedené na území Unie za poslední desetiletí vrhly světlo na řadu mezer a skulin,
které by měly být vzaty v potaz za účelem zlepšení účinnosti reakce potřebné k zabránění
teroristickým útokům v budoucnu. Skupina ALDE proto žádá okamžitou revizi
uplatňování stávajících nástrojů a účinnosti a přiměřenosti evropských opatření a kroků
členských států k předcházení terorismu a boji proti němu. Takový postup by se měl týkat
všech členských států a institucí EU a měl by posloužit jako základ pro přijetí
přepracovaného plánu boje proti terorismu. V souladu s řádnou legislativní praxí by mělo
být představení každého nového nástroje doprovázeno podrobným vyhodnocením
stávajících nástrojů a jejich použití s cílem určit nedostatky v jejich uplatňování a
legislativní mezery, které je nutné dále řišit.
Skupina ALDE žádá, aby byl tento přezkumný proces součástí balíčku opatření, která mají
být přijata na úrovni EU, o což požádal Evropský parlament ve svém sdělení o politice EU
pro boj proti terorismu již 14. prosince 2011.
Nedostatky ve výměně informací a koordinaci. V případě všech útoků za posledních deset
let byly pachatelé známy několika zpravodajským službám a v důsledku předchozího
odsouzení za vážnější či méně závažné trestné činy někdy dokonce také orgánům činným
v trestním řízení. Byly zjištěny jasné nedostatky ve sdílení a předávání informací
dostupných úřadům, a to ať už na evropské úrovni nebo na úrovni členských států. Tříštění
informací, které mají k dispozici členské státy, nedovoluje využít jejich plného potenciálu.
Dodatečné informace by mohly být generovány prostřednictvím sdílení těchto informací na
úrovni členského státu. Je proto důležité zdůraznit, že hlavní potřeba ve spojení s
informacemi vedoucími k zajištění optimální prevence teroristických útoků je kvalitativní,
nikoli kvantitativní povahy. Budoucí politické iniciativy v této oblasti by se proto měly
více zaměřit na sdílení informací, jejích zpracování a koordinaci spíše než na jejich
hromadný sběr.
Potřeby zpravodajství v oblasti lidských zdrojů a efektivní nakládání se zdroji ze strany
zpravodajských služeb. V digitální éře znatelně narostl objem informací dostupných

2

zpravodajským službám v návaznosti na trend obnovený v USA po útocích 11. září. To
vedlo ve zpravodajských službách k posunu při práci se zdroji směrem k vyššímu důrazu
na nahodilý sběr dat a ke zřízení mnohačetných databází shromažďujících výsledky
programů hromadného sběru dat. Vzhledem k omezeným kapacitám byla taková změna
škodlivá pro výkon zpravodajských služeb s ohledem na sběr zpravodajských informací o
osobách, tedy na nástroj, který poučení vzešlá z minulých teroristických útoků, zdá se,
zásadně neobsahoval.
Vymáhání práva a schopnost soudních orgánů řešit závažné přeshraniční trestné činy.
Evropská unie postupně zavedla v oblasti policejní a justiční spolupráce řadů mechanismů
a vytvořila mnoho orgánů. Zde se jedná zejména o zřízení Europolu a Eurojustu. Rychlý
rozmach závažných trestných činů s přeshraničním rozměrem, jako je terorismus, nicméně
příliš často odhaloval omezení těchto evropských možností, což jde na vrub nedostatku
integrace v oblasti spolupráce při vymáhání práva a omezené harmonizace soudního rámce
za účelem efektivního stíhání pachatelů.
Pluralita preventivních strategií. Prevence terorismu se zaměřuje v první řadě na přímé
kroky směřující proti přípravám útoků na území Unie, což je priorita, která by samozřejmě
měla zůstat klíčovým prvkem evropské reakce na terorismus. Je ovšem nezbytné, aby se
nedílnou součástí preventivních strategií stala nutnost řešit samotné příčiny terorismu,
přičemž činnost v tomto ohledu již byla na evropské úrovni a v několika členských státech
zahájena. Příčiny terorismu lze řešit např. prostřednictvím boje s radikalizací, reagováním
na teroristickou propagandu, řešením nedostatků v oblasti sociálního začleňování
a zjišťováním kritických faktorů (např. sítí radikálů ve věznicích). Při navrhování
preventivních opatření by měl být zohledněn rovněž vnější rozměr terorismu.
Bezpečnost členských států a zásada subsidiarity. Absence jasné definice pojmu
bezpečnosti členských států vedla zpravidla členské státy k omezené výměně odborných
zkušeností a informací či k omezenému rozšiřování spolupráce na evropské úrovni z toho
důvodu, že dotyčná záležitost, tj. bezpečnost, spadá do jejich výlučné pravomoci.
Uplatnění zásady subsidiarity na koncept bezpečnosti členských států by mělo zahrnovat
také hledání nejvhodnějšího způsobu jednání za účelem dosažení předpokládaného cíle.
Tváří v tvář mezinárodnímu a přeshraničnímu problému, jakým je terorismus, by měly
členské státy využít příležitosti, kterou jim Evropská unie nabízí, k hlubšímu zajištění
jejich vlastní státní bezpečnosti tím, že se zapojí do diskuse směřující k vymezení
pravomocí Unie v oblasti bezpečnosti ve Smlouvách. Zásada subsidiarity nemůže dále
představovat překážku či břemeno z hlediska vyšší míry zajištění bezpečnosti a svobody
pro občany.
Řádná legislativní praxe, přiměřenost a respekt k základním právům. Protiteroristická
opatření přijatá od útoků 11. září nebyla v některých případech efektivní uplatňována nebo
z důvodu specifických souvislostí v době jejich přijetí nedostatečně zohlednila potřebu
garantovat všechna základní práva a omezit jakékoli potenciální porušování těchto práv
dodržováním zásad nutnosti a proporcionality ve vztahu ke sledovaným cílům. Některé z
těchto nástrojů, jako bylo uchovávání údajů, byly následně Soudním dvorem Evropské
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unie zrušeny a spolutvůrcům právních předpisů bylo připomenuto, že mají mít na zřeteli
dodržování primárního práva EU a základních práv, což je nezbytným prvkem jejich práce
při zabezpečování právní jistoty u nástrojů, které schvalují.
Za účelem nezbytného vyhodnocení současných nástrojů a uplatňovaných politik skupina
ALDE navíc žádá Evropskou komisi a Evropskou radu, aby se zasadily o přepracovaný
plán boje proti terorismu a radikalizaci, čímž účinně odpoví na stávající hrozbu a přispějí
k efektivní bezpečnosti pro všechny. Skupina ALDE navrhuje za účelem přispění k rozvoji
přepracovaného evropského plánu boje proti terorismu a proti radikalizaci postup o 5
bodech.
1- Řešení potřeb zpravodajství a sdílení informací na úrovni EU
Skupina ALDE je toho názoru, že první směr rozvoje této politiky by se měl vypořádat s
tím, jak nejlépe vyřešit stávající nedostatky ve zpravodajské činnosti a ve výměně
informací v rámci členských států a mezi nimi. S cílem uspokojit informační potřebu v
případě přeshraničních problémů, jako je boj proti terorismu, by měl být navržen postup na
evropské úrovni. Skupina ALDE proto požaduje:
EuroIntel – zřízení evropské platformy pro sdílení, výměnu a aktivní předávání informací
od zpravodajských služeb členských států s dlouhodobým cílem zavedení povinného
sdílení zpravodajských informací o teroristických hrozbách členskými státy. Taková služba
by mohla být vybudována na základě stávajícího Střediska EU pro analýzu zpravodajských
informací (EU INTCEN), které se v současné době soustřeďuje na výměnu zpravodajských
údajů
o
vnějších
hrozbách
a
informací
jako
součást
ESVČ.
Za účelem zabezpečení účinné křížové kontroly informací dostupných na evropské úrovni
je důležité, aby byla zajištěna centralizace a aby se předešlo masovému sledování.
Pravomoc provádět křížovou kontrolu a analýzu informací by měla být svěřena EuroIntelu,
jehož kroky by se měly zakládat na ustavených národních odděleních, která by schvalovala
výměnu zpravodajských informací mezi členskými státy. Struktura EuroIntelu by tedy
měla odrážet strukturu Europolu, jehož úkolem je zjednodušení výměny dat a informací
pro účely vymáhání práva. Při zjednodušování spolupráce mezi EuroIntelem a Europolem
by se mělo jasně rozlišovat mezi druhem informací, s nimiž každý z orgánů nakládá, a
nutnými právními zárukami pro využívání těchto informací. Musí se jasně rozlišovat mezi
vymáháním práva a sběrem zpravodajských informací pro účely bezpečnosti země. Zřízení
EuroIntelu by mělo být doprovázeno vytvořením řádné smluvní základny a právním
rámcem, který by obsahoal záruky dodržování občanských práv a mechanismy
demokratického dohledu. Musí být rychle přijata společná definice pojmu „národní
bezpečnost“. Skupina ALDE po Komisi žádá, aby do roku 2017 předložila návrh řešení
tohoto požadavku.
Systematická výměna informací za účelem vyšší míry využívání informačních nástrojů
k vymáhání práva. Na evropské úrovni již existuje řada platforem, databází a výstražných
systémů, které však členské státy optimálně nevyužívají ani je optimálně nedoplňují. Jedná
se o Schengenský informační systém (SIS), Informační systém Europolu (SIS), cestovatelé
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ústředního bodu Europolu a Evropský informační systém rejstříků trestů (SIS). Skupina
ALDE požaduje, aby v zájmu zvýšení účinnosti těchto stávajících nástrojů byly pro
členské státy zavedeny další úkoly týkající se povinné výměny informací o závažných
trestných činech a terorismu prostřednictvím hlášení v systému SIS. Naše skupina
požaduje také větší vzájemné sladění těchto nástrojů v rámci odpovídajícího zvážení
nutných právních záruk týkajících se přístupu k informacím a jejich výměny.
Právní jistota, nutnost a přiměřenost sběru údajů. Přijetí jakéhokoli budoucího nástroje,
jenž by se týkal shromažďování, zpracovávání a ukládání osobních údajů pro účely
policejní práce, by se mělo zakládat na komplexním rámci, jenž by měl být pro tyto účely
jasně definován. Takový přepracovaný rámec by měl být výsledkempřijetí přepracované
směrnice o ochraně údajů, kterou stále po jejím představení Komisí před třemi lety
projednává Rada. Skupina ALDE je otevřena novým návrhům harmonizovaného rámce
pro shromažďování údajů jmenné evidence cestujících napříč Unií, který má Evropská
komise předložit, aby vyhověla primárnímu právu EU a přizpůsobila ho nedávné
judikatuře. Současně by měla být v Radě schválena Směrnice o ochraně údajů. Každý z
budoucích nástrojů týkající se shromažďování osobních údajů, který by se v budoucnu
uplatňoval, by měl dodržovat zásady nezbytnosti a proporcionality.
2 - Rozšíření kapacit vnitřní bezpečnosti a kapacit pro prosazování práva
Evropská unie počítá s již existujícími orgány a nástroji přispívajícími k lepší koordinaci
kapacit vymáhání práva na úrovni EU, čímž otvírá prostor pro strategii, která se může
zabývat trestnou činností s přeshraničním rozměrem a řešit ji. Takový přístup musí být
posílen, přičemž se musí stavět na úspěšné praxi a podporovat společné využívání zdrojů a
informací z této oblasti pocházejících z členských států. Skupina ALDE proto požaduje:
Prohloubení spolupráce donucovacích orgánů a posílené postavení Europolu. Nové
nařízení zavádějící právní a operační rámec pro Europol se v současné době nachází v
závěrečném stádiu projednávání mezi institucemi (tzv. trialog). Skupina ALDE žádá
členské státy, aby za účelem naplnění společného cíle prohloubené policejní spolupráce na
úrovni EU odváděly během tohoto závěrečného procesu konstruktivní práci. Je nutné
náležitě posílit společný postup při boji proti terorismu, organizovanému zločinu a
pašování (zejména zbraní). v blízké budoucnosti by se mělo rovněž počítat se zřízením
evropského protiteroristického centra při Europolu, které by odráželo strukturu stávajícího
evropského centra pro boj proti počítačové kriminalitě. Je rovněž nezbytné a strategické
zajistit, aby právní řád členských států zaručoval profesionalitu policejních sborů a aby byl
také zajištěn na evropské úrovni a úrovni členských států soulad policejní a sledovací
činnosti se základními právy. V tomto ohledu je skupina ALDE odhodlána konstruktivně
pracovat na nově navrženém právním rámci pro Evropskou policejní akademii (CEPOL).
Optimalizace zabezpečení hranic a ochrana schengenského prostoru. Schengenské acquis
by mělo být zachováno a chráněno proti jakémukoli pokusu o politické využití současných
bezpečnostních hrozeb k podkopání svobody pohybu. Členské státy musí použít všechny
nástroje, které jsou jim dostupné, k zabezpečení schengenského prostoru a území Unie.
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Členské státy musí na základě Schengenského hraničního kodexu a jeho možné flexibilní
interpretace ověřovat cestovní doklady všech osob, bez ohledu na jejich státní příslušnost,
na vnějších hranicích za účelem zjištění totožnosti všech cestujících. Členské státy musí za
tímto účelem při každé kontrole nahlížet do příslušných databází (včetně databáze SIS).
Měla by být nastolena také otázka souhlasu rodičů udělovaného nezletilým k opuštění
území jejich domovského členského státu, která se napříč Unií řeší rozdílně, s cílem
zhodnotit, zda je povinný souhlas na úrovni EU nutný.
Operační spolupráce mezi členskými státy při boji proti kybernetickým útokům.
Kybernetické útoky a terorismus jsou v současné době úzce spjaty. V týdnu, kdy k útokům
došlo, bylo zasaženo například 19 000 francouzských internetových stránek. Komise
navrhla komplexní strategii kybernetické bezpečnosti, která zosobňuje vizi EU, jak nejlépe
zabránit kybernetickým útokům a jak na ně reagovat. Parlament tuto iniciativu podpořil a
přivítal legislativní návrh na řešení zabezpečení internetové sítě a informací. Rada v tomto
ohledu nicméně zaujímá velmi váhavý postoj a blokuje tento dokument tím, že odmítá
jakékoli formy operační spolupráce zaměřené na potírání hrozeb v oblasti bezpečnosti sítí
a informací a zavrhuje koordinaci strategií týkajících se této oblasti ze strany Evropské
komise. Skupina ALDE bude nadále usilovat o prosazení cílevědomé strategie a věří, že
členské státy by v tomto ohledu měly přijmout svůj díl odpovědnosti.
3 - Úprava evropského soudního rámce za účelem řešení závažných přeshraničních
trestných činů
Co se týká intenzivnější spolupráce mezi donucovacími orgány, zdá se, že evropský soudní
rámec vytvořený k účinnému stíhání závažné přeshraniční trestné činnosti, jako je
terorismus, bude muset být uzpůsoben a vylepšen. Skupina ALDE proto požaduje podporu
soudní spolupráce prostřednictvím posíleného právního rámce pro Eurojust. V červenci
2013 předložila Evropská komise návrh na reformu Eurojustu a na zlepšení výměny
informací o trestních řízeních a udělených trestech. Skupina ALDE plně podporuje
aktualizovaný právní rámec a žádá jak po Radě, tak po Parlamentu, aby pokračovaly v
legislativním postupu týkajícím se tohoto návrhu bez jakýchkoli dalších prodlev. Navíc by
se měly prozkoumat možnosti povinného předávání informací o případech trestního stíhání
týkajícího se terorismu agentuře Eurojust a také musí být posíleno vzájemné sladění
Eurojustu a Europolu v oblastech jejich příslušných pravomocí.
Průzkum pole působnosti rozšířeného mandátu Úřadu evropského veřejného žalobce
(EPPO). Rozhodnutí o posílení Eurojustu musí být přijato souběžně s návrhem na zřízení
Úřadu evropského veřejného žalobce. Skupina ALDE se domnívá, že by se mělo zvážit a
navrhnout rozšíření mandátu Úřadu evropského veřejného žalobce s cílem pokrýt určité
kategorie závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem, jako je terorismus a
organizovaný zločin, a tím otevřít cestu účinnější reakce ze strany justice a efektivnějšímu
preventivnímu nástroji v oblasti spravedlnosti.
Posílení opatření k potírání praní špinavých peněz a dalších zdrojů financování terorismu.
Nadcházející přijetí aktualizovaného evropského právního rámce pro boj s praním
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špinavých peněz je rozhodným krokem, který musí být přijat na všech úrovních za účelem
zajištění jeho účinnosti, čímž bude moci být řešena otázka významných zdrojů financování
terorismu. Monitorování a boj proti financování terorismu, organizovanému zločinu a
pašování musí být vystupňovány pomocí komplexní strategie, která by byla účinně
zaměřena na různé zdroje financování, které jsou v současné době využívány k podpoře
teroristických organizací a projektů.
Aktualizace právního rámce pro boj s pašováním střelých zbraní. Tzv. „Směrnice o
střelných zbraních“ (2008/51/ES) musí být revidována s cílem zlepšit výměnu informací v
této oblasti a lépe koordinovat evropskou reakci na tento fenomén. Měl by se předpokládat
větší důraz na boj proti pašování obecně, jelikož pašování představuje významný zdroj
finančních příjmů pro teroristické organizace a nemusí nutně v současné době spadat do
působnosti stávajících nástrojů na potírání financování terorismu.
4 - Boj proti základním příčinám terorismu a radikalizace vedoucí k násilí
Současná debata o vylepšení bezpečnostních a dohlížecích opatření k potírání terorismu
nesmí být jedinou oblastí, na kterou by se měla budoucí evropská reakce soustředit. Boj
proti příčinám terorismu a potřeba předcházet a potírat radikalizaci vedoucí k násilí mají
pro účely stanovení dlouhodobého cíle spočívajícího v ochraně Evropské unie před
teroristickými útoky prvořadý význam. Skupina ALDE proto požaduje:
Řešení problematiky základních faktorů radikalizace vedoucí k násilí. Evropská komise
musí podporovat členské státy při řešení problematiky základních faktorů radikalizace a
extremismu a navrhovat strategie prevence, které by zahrnovaly oblast vzdělávání,
sociálního začleňování, boje proti diskriminaci, mezikulturní dialog a dialog mezi
náboženstvími. Zvláštní pozornost musí být věnována vězeňským zařízením a podmínkám
pobytu v nich a také cíleným opatřením na řešení problému radikalizace v tomto prostředí.
Skupina ALDE podporuje přijetí doporučení Rady ohledně vnitrostátních strategií
zaměřených na prevenci radikalizace, která by se zabývala širokou škálou základních
faktorů radikalizace a rovněž poskytla členským státům doporučení k přípravě programů
zaměřených na radikály vracející se z boje, jejich začlenění do běžného života
a deradikalizaci.
Za účelem další výměny osvědčených postupů a účinných metod v této oblasti je nutné
zintenzivnit evropskou strategii na potírání teroristické propagandy, sítí radikálů a snahy o
nábor jejich členů prostřednictvím internetu a iniciativu, která již vznikla na mezivládním a
dobrovolném základě. Evropská komise by měla stavět na práci, která již byla pomocí sítě
pro zvyšování povědomí o radikalizaci (RAN) odvedena. Na evropské úrovni se také musí
zavést koordinace a výměna osvědčených postupů s cílem přispět k rozvoji
protiargumentace zaměřené na jednotlivce, na které náboráři zpravidla cílí. Za tímto
účelem musí být aktivovány technické a finanční prostředky. Strategická pozornost by se
měla zaměřit na podporu vedoucích osob společenství podporujících deradikalizaci
a prioritou by se měla stát politika mířící na místní a komunitní úroveň spolu s rozvojem a
vytvářením protiargumentačních a komunikačních strategií pro specifické cílové skupiny.
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Aby byla obrana a podpora základních zásad EU, právnío státu a základních práv efektivní
a důvěryhodná, musí strategie zaměřená na základní příčiny terorismu a radikalizace
vedoucí k násilí vycházet i ze zřetelného důrazu na základní hodnoty, na nichž se Unie
zakládá. Skupina ALDE proto volá po závazném a odstupňovaném nástroji k zajištění
účinného dodržování demokratických zásad a základních práv uvnitř EU, jak uvádí ve
svém navrhovaném paktu EU o demokratické správě.
Propojení se všemi subjekty zainteresovanými na správě internetu a zavedení společných
pravidel na úrovni EU za účelem definování odpovědi na terorismus a kybernetickou
trestnou činnost při současném zabránění fragmentace internetu. Zvýšené užívání internetu
a sociálních médií teroristickými organizacemi si žádá koordinovanou akci, která by byla v
souladu s právem, jelikož internet má celosvětový, a nikoli jen státní rozměr. V rámci
jakékoli takové reakce je nutné zajistit, aby lidská práva a základní svobody, jako je právo
na soukromí, právo na ochranu osobních údajů, právo na spravedlivý proces a právo na
přístup k opravným prostředkům, dostala stejnou ochranu jak v režimu online, tak offline.
Skupina ALDE proto doporučuje zřízení řídící skupiny složené z odborníků a zástupců
společností, kteří by vypracovali koordinované strategické řešení problémů týkajících se
přístupu k internetu, odstraňování jeho obsahu a spolupráce s policií a soudními orgány, a
doporučuje rovněž, aby EU následně stanovila pro společnosti soubor jednotných norem,
které by se týkaly provádění politiky v oblasti přístupu k internetu, jeho obsahu
a odstraňování tohoto obsahu jednotným způsobem.
5 - Přijetí vnější strategie EU pro boj proti mezinárodnímu terorismu
Vypracování plánu EU pro boj proti terorismu by při současném zohlednění skutečnosti, že
zdroje terorismu jsou ze své podstaty různé a vycházejí ze široké škály extremistických
směrů a ideologií, nemělo být omezeno jen na vnitřní perspektivu a ochranu hranic Unie.
Musí se vztahovat také na zdroje mezinárodního terorismu a upřednostňovat potírání
terorismu v rámci společné strategie zahraniční politiky EU. Skupina ALDE proto
požaduje vypracování protiteroristické strategie spolupráce se třetími zeměmi při
současném zajištění dodržování mezinárodních zásad v oblasti lidských práv. Zatímco
některá protiteroristická opatření musí zůstat důvěrná a tajná, v boji s terorismem a
základními příčinami terorismu a radikalizace má zásadní význam soudní a politická
odpovědnost a transparentnost. V tomto ohledu je nutné protiteroristickou spolupráci
a kontrolu hranic a migrace ve vztahu k Turecku považovat za prioritu. Vůči Turecku by
měla být také vedena společná evropská politika týkající se udělování víz pro cesty mezi
členskými státy EU a Tureckem. Skupina ALDE rovněž trvá na tom, že protiteroristické
strategie mohou být účinné pouze tehdy, pokud budou vedeny v souladu s přísným
dodržováním mezinárodních zásad a povinností v oblasti lidských práv se zvláštním
důrazem na právo na spravedlivý proces. Zvláštní pozornost by měla být věnována novým
fenoménům hybridní války, včetně rozměru státem podporovaného terorismu a nových
metod vedení války teroristickými způsoby, jako jsou ekonomické, informační a
kybernetické útoky.
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Je třeba více spolupracovat při ostraze hranic a sousedního území, což je nezbytný krok
pro zajištění ucelené strategie vnitřní i vnější ostrahy hranic za současného zapojení orgánů
sousedních zemí za účelem odstranění nedostatků, které v současné době oslabují
bezpečnost vnějších hranic EU.
Boj proti chudobě a nerovnosti po celém světě pomocí upevnění celosvětového postavení
EU a podpory udržitelného rozvoje. EU musí podporovat mírová řešení mezinárodních a
vnitřních krizí a zmírňovat lidské utrpení ve všech koutech světa. Při prosazování našich
hodnot a cílů v zahraniční politice by přitom EU neměla mít dvojí standardy. Naše
partnerské země by se měly řídit stejnou zásadou.
Podporu uplatňování Dohody arabských států o obranné spolupráci za účelem řešení
nebezpečí napříč arabským regionem, která vyvstala z vlny extrémního džihádistického
myšlení šířeného prostřednictvím organizace IS, Hútiů v Jemenu a dalších skupin, a
pokračování snah směřujících k tomu, aby se klíčový aktéři arabského světa vzdali účasti
na vzdálených válkách v Libyi, Sýrii, Iráku a Jemenu a aby přestali poskytovat finanční
pomoc milicím a začali hledat řešení založené na jednání a posléze vedoucí k míru a
stabilitě v regionu; EU musí vystupovat jednotně, zapojit každou regionální sílu do
prosazování tohoto cíle a přehodnotit v tomto ohledu zejména politiku vůči Saúdské Arábii
a Kataru. Současně by měla Evropská unie vypracovat strategii pro předcházení rizikům
zhroucení států v tomto regionu; nabídnout regionálním partnerům (včetně Tuniska,
Alžíru, Egypta, Iráku, Libanonu a sahelských zemí) v rámci SBOP projekty výcviku
a dodávek vybavení pro pomoc v jejich boji proti milicím. EU by se měla aktivně zapojit
do snah o dosažení konečného vyjednaného urovnání izraelsko-palestinského sporu a najít
řešení „zamrzlých konfliktů“, které mohou v jakýkoli okamžik vést k zahájení teroristické
činnosti nebo k vypuknutí regulérních válek.
Dále integrovat v rámci Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) boj proti terorismu
zejména prostřednictvím zřízení funkce bezpečnostního atašé při delegacích EU ve třetích
zemích.
Vystupňovat snahy o vytvoření evropské obranné kapacity a zvýšit míru vojenské
spolupráce se sousedními zeměmi stejně tak jako se třetími zeměmi majícími strategickou
důležitost, a to zejména poskytováním pomoci při výcviku a odborného poradenství v této
oblasti a podporou útočných kapacit a přímé vojenské spolupráce s místními silami.
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