Eiropas Savienības
Padome
Briselē, 2017. gada 19. jūnijā
(OR. en)
10384/17

COTER 52
COPS 205
ENFOPOL 322
COSI 147
DARBA REZULTĀTI
Sūtītājs:

Padomes Ģenerālsekretariāts

Datums:
Saņēmējs:

2017. gada 19. jūnijs
delegācijas

Iepr. dok. Nr.:

10383/17

Temats:

Padomes secinājumi par ES ārējo darbību terorisma apkarošanā
(2017. gada 19. jūnijs)

Pielikumā ir pievienoti Padomes secinājumi par ES ārējo darbību terorisma apkarošanā, kurus
Padome pieņēma 3551. sanāksmē 2017. gada 19. jūnijā.

10384/17

jbr/JBR/ir
DGC 2C

1

LV

PIELIKUMS

Padomes secinājumi par ES ārējo darbību terorisma apkarošanā
1.

Padome atkārtoti pauž stingru un viennozīmīgu nosodījumu terorismam visās tā formās un
izpausmēs neatkarīgi no tā, kurš to izdarījis un kādā nolūkā. Terorisms ir viens no
visnopietnākajiem draudiem starptautiskajam mieram un drošībai. Padomi satriec šaušalīgie
teroristu uzbrukumi, kas notikuši it visur pasaulē, tā piemin terorisma upurus un izsaka
visdziļāko līdzjūtību upuru ģimenēm un draugiem. Padome arī apstiprina, ka terorismu nevar
saistīt ne ar vienu reliģiju, nacionalitāti, civilizāciju vai etnisku grupu un to nevajadzētu darīt.
Nesenie teroristu uzbrukumi Eiropas Savienībā un citviet, ārpus tās mums atgādina, ka
terorisma apkarošana un radikalizācijas novēršana joprojām ir Eiropas Savienības un tās
pilsoņu prioritāri uzdevumi. Pašmāju teroristi, kas darbojas tīklos, teroristi, kas rīkojas vieni
paši, ārvalstu kaujinieki teroristi, kas atgriežas savās valstīs, neatkarīgi no tā, vai runa ir par
vīriešiem, sievietēm vai nepilngadīgajiem; uzbrukumi, ko vada, veicina vai iedvesmo Da’esh
un Al Qaeda, kiberproblēmas un tādu ideoloģiju un uzskatu izplatīšana, kas noved pie
radikalizācijas un vardarbīga ekstrēmisma, – tas viss kopā ir daļa no arvien mainīgās draudu
ainas.

2.

ES ir vitāli ieinteresēta turpināt strādāt kopā ar divpusējiem, reģionāliem un daudzpusējiem
partneriem, stājoties pretī strauji mainīgajiem, globālajiem un arvien dažādākajiem draudiem,
un ir gatava pret šiem draudiem vērsties vērienīgi, taču arī reālistiski. ES sadarbosies ar
partnervalstīm un starptautiskajām organizācijām, taču, ievērojot to, ka draudu raksturs
nemitīgi mainās, izvērtēs un pielāgos arī pati savas stratēģijas. ES ārējiem centieniem jābūt
specifiskiem un, ja vajadzīgs, izstrādātiem soli pa solim, ņemot vērā tās partneru vajadzības
un spējas. Svarīgi ir panākt papildināmību ar citiem starptautiskajiem un reģionālajiem
partneriem un ES dalībvalstu divpusējiem centieniem.
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3.

Atgādinot par to, ka galvenā atbildība cīņā pret terorismu gulstas uz dalībvalstīm, ES arī pati
var dažādos veidos pievienot papildu vērtību. Terorisma apkarošana un vardarbīga
ekstrēmisma apkarošana/novēršana būtu jāintegrē dažādajās ES stratēģijās un politikās.
Plašais instrumentu klāsts, kas ir ES rīcībā, padara to īpaši efektīvu terorisma un vardarbīga
ekstrēmisma apkarošanai unikālā un integrētā veidā. Šie instrumenti Eiropas Savienībai ļauj
pievērsties radikalizācijas pamatcēloņiem un atbalstīt sociālo un ekonomisko attīstību,
tiesiskumu, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu. Šajā ziņā svarīga vieta ir attīstības un
drošības instrumentiem. Būtu jāņem vērā sieviešu un meiteņu īpašā situācija.

4.

Ārlietu padomes 2015. gada 9. februāra secinājumi joprojām ir stūrakmens ES ārējām
saistībām terorisma apkarošanas jomā. Instrumenti, kas radīti ar minētajiem secinājumiem, ir
pierādījuši savu lietderību un būtu jāstiprina un jāpielāgo, lai reaģētu uz jaunajām tendencēm
un izaicinājumiem. ES pilsoņi joprojām sagaida atbildīgu un apņēmīgu rīcību. ES centieni
terorisma apkarošanā ir viena no prioritātēm ES globālajā stratēģijā, kurā atgādināts, ka
drošība pašu mājās ir atkarīga no miera un stabilitātes uz mūsu robežām, un tiek uzsvērts, ka
ES ārējai darbībai ir jāatspoguļo, jāpapildina un jāsekmē ES iekšpolitika.

Terorisma apkarošanas struktūras
5.

Padome atzinīgi vērtē to, ka tiek konsolidētas un veidotas specializētas ES spējas stiprināt
sadarbību terorisma apkarošanā – jo īpaši Eiropas Terorisma apkarošanas centrs Eiropolā,
Terorisma apkarošanas nodaļa Eiropas Ārējās darbības dienestā (EĀDD) un uz 13 ES
delegācijām norīkoto terorisma apkarošanas/drošības ekspertu tīkls. Šīs struktūras lietišķi
papildina terorisma apkarošanas darbības, ko pašlaik veic dalībvalstis, Eiropas Komisija, ES
terorisma apkarošanas koordinators un ES aģentūras, kas darbojas tieslietu un iekšlietu jomā.
Padome vēlreiz apstiprina ES Izlūkdatu analīzes centra (INTCEN) kā stratēģisko izlūkdatu
izvērtēšanas centra lomu ES līmenī, tostarp terorisma apkarošanā.
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6.

Atbilstoši tam, ka ES pilsoņi pašlaik no ES sagaida, lai tā spēcīgāk reaģētu uz nepārejošajiem
terorisma draudiem, Padome aicina turpināt stiprināt ES spējas, lai nodrošinātu to ilgtermiņa
ilgtspēju un darbības nepārtrauktību. Ņemot vērā līdz šim gūtās pieredzes izvērtējumu,
Padome aicina, kur vajadzīgs, paplašināt terorisma apkarošanas/drošības ekspertu tīkla
ģeogrāfisko pārklājumu un funkcionālo segumu, lai iekļautu Āfrikas ragu, Vidusāziju un
Dienvidaustrumāziju. Būtu vēl jāpastiprina to vietējā koordinācija, atbalsts un politikas
izstrādes loma starp dalībvalstu misijām.

Iekšējās un ārējās drošības mezglpunkts
7.

Padome atzinīgi vērtē darbu, kas pašlaik tiek veikts, lai vēl vairāk stiprinātu saiknes starp
iekšējo un ārējo drošību un panāktu progresu Globālās stratēģijas īstenošanā un ceļā uz
efektīvu un patiesu ES Drošības savienību. Tas atbilst atjaunotajai ES iekšējās drošības
stratēģijai un Ceļvedim saikņu stiprināšanai starp kopējo drošības un aizsardzības politiku
(KDAP) un brīvību, drošību un tiesiskumu. Padome arī atzinīgi vērtē Eiropas Drošības un
migrācijas programmu un Paziņojumu par Drošības savienību.
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8.

Eiropola un jo īpaši Eiropas Robežu un krasta apsardzes pārskatītās pilnvaras arī šīm
aģentūrām ļaus efektīvāk palīdzēt cīņā pret terorismu un nodrošināt lielāku saskaņotību starp
iekšējo un ārējo darbību drošības jomā. Padome uzsver, ka tā savos 2017. gada maija
secinājumos ir apstiprinājusi Feirā noteikto misiju uzdevuma loka paplašināšanu, iekļaujot arī
cīņu pret terorismu, un ka šādai paplašināšanai būtu jāstiprina saikne starp iekšējo un ārējo
drošību. Tādēļ Padome atgādina par KDAP civilo un militāro misiju un operāciju lomu
terorisma apkarošanā, stiprinot drošību, stabilitāti, robežkontroli un drošības sektora reformas,
terorisma apkarošanas spēju veidošanā un informācijas apmaiņā. Tā aicina veidot ciešāku
sadarbību un apzināt sinerģiju starp KDAP un TI darbībām. Neskarot to, ka tikai dalībvalstis
vien ir atbildīgas par nacionālo drošību, Padome atzinīgi vērtē pašreizējos centienus stiprināt
ES rīcību terorisma apkarošanā, veicinot tiesībaizsardzības un militāro sadarbību tiesiskumā
balstītā kārtībā, tostarp ar informācijas apmaiņu starp attiecīgajiem valstu dalībniekiem, kas ir
svarīga tiesiskumā balstītas reakcijas daļa. Padome uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt Interpolu,
attiecīgos gadījumos un tad, kad tas ir tiesiski iespējams, daloties ar atbilstošu informāciju, un
izstrādāt rīkus, kas ļauj dalīties ar informāciju, tādus kā iepriekšējas pasažieru informācijas
(API) sistēmas un automātiskās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (AFIS).

Pastiprināta sadarbība ar Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionu, Rietumbalkāniem,
Turciju, Sāhelu un Āfrika ragu
9.

Padome atzinīgi vērtē ES paplašināto un pastiprināto terorisma apkarošanas sadarbību,
izmantojot specifisku politisko dialogu par terorisma apkarošanu ar prioritārajām
partnervalstīm Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā. Šie centieni būtu jāuztur un prioritārā
kārtā jāpadara intensīvāki, lai veidotu efektīvas terorisma apkarošanas partnerības ar šīm
prioritārajām valstīm, mērķtiecīgi izmantojot iekšējās drošības rīkus. Sadarbībai ar
Rietumbalkāniem un Turciju būtu jāturpinās atbilstoši Vispārējo lietu padomes 2015. gada
decembra secinājumiem.
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10.

Padome atgādina, ka terorisma apkarošanai ir svarīgi pievērsties attiecīgajā ārējās sadarbības
instrumentu plānošanā. Padome atzinīgi vērtē reģionālos terorisma apkarošanas projektus, kas
tikuši ieviesti, un aicina tos pilnībā īstenot. Padome aicina dalībvalstis mobilizēt ekspertu
zināšanas, lai īstenotu ES terorisma apkarošanas programmas, un aicina Komisiju pēc iespējas
plašāk izmantot visas pieejamās iespējas terorisma apkarošanas projektu ātrai un koordinētai
īstenošanai. Būtu vairāk jāizmanto mērķsadarbības un tehniskās palīdzības un informācijas
apmaiņas (TAIEX) projekti. Padome atzinīgi vērtē terorisma apkarošanai un vardarbīga
ekstrēmisma novēršanai un apkarošanai paredzētā finansējuma nozīmīgu palielinājumu –
2016. gada beigās tas sasniedza € 225 miljonus.

11.

Atbilstoši tās secinājumiem par ES iekšējās drošības ārējās dimensijas stiprināšanu
Rietumbalkānos Padome vēlreiz apstiprina, ka ir svarīgi stiprināt ES operatīvo partnerību ar
Rietumbalkānu reģiona valstīm terorisma apkarošanā un vardarbīga ekstrēmisma novēršanā
un apkarošanā ar Rietumbalkānu terorisma apkarošanas iniciatīvu (WBCTi) un integrējošu
iekšējās drošības pārvaldību (IISG), kas ietver arī cīņu pret transnacionālo organizēto
noziedzību un robežu drošību. Padome arī uzsver kopīgu un efektīvu centienu svarīgumu,
vēršoties pret ieroču kontrabandu un ārvalstu kaujinieku pārvietošanos, kā arī apkarojot
ekstrēmistu ideoloģisko ietekmi Rietumbalkānos.

12.

Padome uzsver, ka ir svarīgi veidot ciešāku sadarbību terorisma apkarošanā, tostarp
attiecīgajos reģionālajos forumos un mehānismos, ar Sāhelu un Āfrikas ragu, attīstot to spējas
un daloties ar ekspertu zināšanām par terorisma apkarošanu un vardarbīga ekstrēmisma
novēršanu un apkarošanu, un risinot reģionālu drošības draudu problēmas. Padome atgādina
par atbalstu, kas Āfrikas iniciatīvām, spējām un operācijām cīņai pret terorismu un vardarbīga
ekstrēmisma novēršanai un apkarošanai sniegts ar dažādiem ES instrumentiem (Āfrikas Miera
nodrošināšanas fonds, KDAP, Stabilitātes un miera veicināšanas instruments, Eiropas
Savienības Ārkārtas trasta fonds Āfrikai), un vēlreiz atkārto to, cik svarīgas ir tādas iniciatīvas
kā Sāhelas G5 apvienotie spēki, daudznacionālā apvienotā taktiskā grupa vai Āfrikas
Savienības misija Somālijā (AMISOM), kuru mērķis ir sekmēt koordinētu reģionālo reakciju
un attiecīgo darbību apgūšanu vietējā līmenī. Padome uzsver, ka ir svarīgi, lai ES uzlabotu
savu spēju veidot drošības un aizsardzības spējas Āfrikā un, kur vajadzīgs, KDAP misijās un
operācijās iekļautu terorisma apkarošanu.
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13.

Padome atzinīgi vērtē darbu, ko Augstā pārstāve un Komisija pašlaik veic, lai intensificētu
stratēģisko komunikāciju, un aicina tās turpināt stiprināt ES instrumentus, lai efektīvāk
risinātu komunikācijas problēmas. Šajā sakarā tā atzinīgi vērtē jaunos palīgspēkus, kas
paredzēti, lai stiprinātu StratComms darba grupas "Dienvidi" spējas, kuru izveidoja
2015. gadā ar mērķi uzlabot komunikāciju un kontaktus dienvidu kaimiņreģionā, tostarp
arābu valodā, un attīstīt un veicināt pozitīvu diskursu par ES un tās politiku. Šajā procesā mēs
varam izmantot Eiropas Stratēģiskās komunikācijas tīkla (ESCN) ekspertu zināšanas.

14.

Padomei raisa bažas neaizsargātu jauniešu radikalizācija, un tā aicina Augsto pārstāvi un
Komisiju pievērst vairāk uzmanības izglītībai, starpkultūru dialogam, patstāvīgas un kritiski
domājošas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, darbvietu radīšanai un reģionālām apmaiņas
programmām jauniešiem no Eiropas Savienības un Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas
reģiona – būtu pēc iespējas ātrāk un vērienīgāk jāuzsāk virtuālā Erasmus programma starp
Eiropas un arābu jauniešiem, ar ko Komisija nāca klajā 2016. gadā. Turklāt būtu jāturpina
attīstīt apmaiņas starp Eiropas Savienības skolām un Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas
reģiona valstu, Turcijas un Rietumbalkānu skolām, izmantojot e-mērķsadarbības platformu,
un būtu jāpalielina jauniešiem no arābu pasaules pieejamo stipendiju skaits.

Pastiprināta starptautiskā sadarbība
15.

Padome atzinīgi vērtē ES centienus stiprināt kontaktus, sadarbību un koordināciju par
terorisma apkarošanu ar svarīgākajiem stratēģiskajiem partneriem, tādiem kā ASV, Austrālija,
Kanāda un Šengenas partneri. Joprojām svarīga ir sadarbība ar reģionālām un daudzpusējām
struktūrām, tostarp ar Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO), EDSO, Eiropas Padomi,
NATO, Interpolu, Āfrikas Savienību (AS), Globālo koalīciju pret Da'esh, Globālo terorisma
apkarošanas forumu (GCTF) un tā Āfrikas raga darba grupu, Finanšu darbību darba grupu
(FATF), ECOWAS, G7, Sāhelas G5, ASEAN, Arābu valstu līgu (LAS) un Persijas līča
sadarbības padomi (GCC). Padome atzīmē, ka ir svarīgi veidot sadarbību ar citiem svarīgiem
dalībniekiem, tostarp ar Persijas līča valstīm, Izraēlu un – atbilstoši mūsu vadošajiem
principiem – arī ar Krieviju. Padome arī uzsver, ka ir svarīgi turpināt kontaktus, dialogu un
sadarbību ar Afganistānu, Vidusāziju un Dienvidaustrumāziju, Ķīnu, Indiju, Indonēziju, Irānu,
Nigēriju un Pakistānu.
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16.

Padome pauž gandarījumu par pašreizējiem ANO un ģenerālsekretāra veiktajiem reformu
centieniem, lai izveidotu terorisma apkarošanas biroju. Padome atkārtoti uzsver savu
ieinteresētību un atbalstu tam, ka ANO ir spēcīga un efektīva organizācija, kas virza svarīgo
globālo terorisma apkarošanas programmu, piemērojot līdzsvarotu pieeju visiem četriem
ANO Vispārējās terorisma apkarošanas stratēģijas pīlāriem. Padome mudina gan stratēģiskā,
gan taktiskā līmenī starp ES un ANO savstarpēju interešu jomās izvērst praktisku sadarbību
un koordināciju, proti, cieši sadarboties ar terorisma apkarošanā iesaistītajām ANO
struktūrām, tostarp ar jaunizveidoto Terorisma apkarošanas biroju un ANO Terorisma
apkarošanas komitejas izpilddirektorātu (UNCTED), cita starpā par pamatu ES palīdzībai
izmantojot spēju vajadzību novērtējumus, ko UNCTED izstrādā kopā ar attiecīgo trešo valstu
valdībām. Padome uzsver, ka tā pilnībā atbalsta ANO ģenerālsekretāra Vardarbīga
ekstrēmisma novēršanas rīcības plānu.

17.

Padome pauž gandarījumu par GCTF centieniem pievērsties mainīgajiem vardarbīga
ekstrēmisma draudiem un optimizēt īstenošanu un koncentrēties uz to, un cieši sadarboties ar
ANO. ES turpinās visaptveroši atbalstīt dažādos GCTF darba virzienus, tostarp tos, ko īsteno
institūti, kuru darbību rosinājis GCTF, piemēram, – Starptautiskais Tiesiskuma un tiesiskas
valsts institūts Maltā; Hedayah, Starptautiskais vardarbīga ekstrēmisma apkarošanas izcilības
centrs Abū Dabī; un Globālais kopienu iesaistes un noturības fonds (GCERF) Ženēvā. ES
izmantos līdzpriekšsēdētāja statusu, kas tai ir Āfrikas raga spēju veidošanas darba grupā, lai
palīdzētu pievērsties mērķtiecīgām spēju vajadzībām, izmantojot ciešāku koordināciju,
resursu mobilizāciju un apsverot iespējas pastiprināt reģionālās iniciatīvas.

18.

Padome atgādina par potenciālu, kāds ir ES sadarbībai ar NATO attiecīgajās jomās, kā tas
norādīts 2016. gada decembra Padomes secinājumos attiecībā uz kopējo priekšlikumu
kopumu, ar ko īsteno Kopīgo deklarāciju, kuru 2016. gada 8. jūlijā Varšavā parakstīja
priekšsēdētājs Tusks, priekšsēdētājs Junkers un NATO ģenerālsekretārs Stoltenbergs. Padome
pauž gandarījumu par NATO lēmumu palielināt alianses ieguldījumu globālā terorisma
apkarošanā, sniedzot atbalstu Globālai koalīcijai pret Da'esh, un arī ES ir šīs koalīcijas
partneris.
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19.

Padome pauž gandarījumu par centieniem, ko izvērš globālā koalīcija pret Da'esh. Laikposmā
pēc Da'esh Irākā un Sīrijā izšķirīgi svarīgs būs ES atbalsts leģitīmu un iekļaujošu politisko
struktūru tūlītējai un ilgtermiņa stabilizācijai. Padome piekrīt, ka atbilstoši ANO veiktajam
Irākas terorisma apkarošanas vajadzību novērtējumam ir jāpastiprina spēju veidošanas un
drošības sektora reformas darbs Irākā, tostarp izmantojot sinerģiju ar esošo Irākas
tiesībaizsardzības un izlūkošanas dienestu koordinācijas un informācijas apmaiņas
programmu un citiem projektiem, kuru mērķis ir attīstīt Irākas terorisma apkarošanas un
tiesībaizsardzības spējas. Izšķirīgi svarīgi arī būs pastiprināt darbu, lai liegtu iespēju Da'esh
un citām teroristu organizācijām rast jaunas patvēruma vietas. Tāpat vitāli svarīga ir
stratēģiskā komunikācija, un būtu jāattīsta potenciālā papildināmība starp esošajiem globālās
koalīcijas Komunikācijas grupas projektiem un projektiem, ko ES īsteno, piemēram,
Jordānijā, Libānā un Tunisijā.

ES reakcijas pastiprināšana galvenajās tematiskajās jomās
20.

Padome aicina pastiprināti iesaistīties vardarbīga ekstrēmisma novēršanas un apkarošanas
jomā, tostarp globālajā līmenī. Padome uzsver, ka tā pilnībā atbalsta ANO ģenerālsekretāra
Vardarbīga ekstrēmisma novēršanas rīcības plānu un valstu un reģionālu vardarbīga
ekstrēmisma novēršanas rīcības plānu izstrādi. Padome norāda, ka vairākas valstis nesen ir
izstrādājušas vai pašlaik izstrādā vai pārskata savas terorisma apkarošanas un vardarbīga
ekstrēmisma novēršanas un apkarošanas stratēģijas un rīcībpolitiku. Tā aicina vardarbīga
ekstrēmisma novēršanu un apkarošanu sistemātiski integrēt politiskajos dialogos un
palīdzības programmās. Pilnībā būtu jāizmanto atjauninātās ESAO pamatnostādnes, kurās
paredzēts, ka vardarbīga ekstrēmisma novēršanas un apkarošanas fondi un programmas var
pretendēt uz oficiālo attīstības palīdzību (ODA). Īpaša uzmanība būtu jāpievērš lomai, kāda ir
sievietēm, jauniešiem, pilsoniskajai sabiedrībai, terorisma upuriem un reliģiskajiem un
kopienu vadītājiem kā pārmaiņu veicinātājiem sabiedrībā. Padome uzsver to, cik svarīgi ir
efektīvi koordinēt visas ar vardarbīga ekstrēmisma novēršanu un apkarošanu saistītās
darbības, tostarp apmaiņu ar pētniecības un analīzes rezultātiem, kolektīvu lobēšanu un
iesaistīšanos un to, ka tiek izstrādāti kopēji intervences pasākumi, programmas un projekti, lai
atbalstītu partneru vardarbīga ekstrēmisma novēršanas un apkarošanas rīcības plānus. Padome
atzinīgi novērtē, ka, izveidojot izcilības centru, ir pastiprināts Radikalizācijas izpratnes tīkls,
un tā ārējo sadarbību ar prioritārajām valstīm, kā arī notiekošo pārdomu procesu par turpmāku
ES spēju stiprināšanu šajā jomā.
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21.

Padome atzīmē pieaugošos izaicinājumus, ko rada tiešsaistē pieejams teroristisks un
ekstrēmistisks saturs, un uzver vajadzību efektīvi pievērsties tiešsaistē notiekošai vervēšanai
un radikalizācijai. Padome mudina komunikācijas pakalpojumu sniedzējus, sociālo mediju
uzņēmumus, raidorganizācijas un citas nozares struktūras nepārtraukti pastiprināt pašlaik
veiktos centienus, lai atbilstoši savām pilnvarām ātrāk un plašākā mērogā atrisinātu šīs
problēmas. Padome pauž gandarījumu par centieniem, ko nozare pašlaik veic, attīstot un darot
pieejamas jaunas tehnoloģijas un rīkus, lai uzlabotu to esošās nelikumīga satura automātiskās
atklāšanas un izdzēšanas sistēmas un lai atbalstītu pozitīvu alternatīvu diskursu atbilstoši
ANO DP Rezolūcijai 2354 un komunikācijas kampaņas. Padome atzinīgi vērtē un atbalsta ES
Interneta foruma centienus pulcēt vienkopus dalībvalstis un nozari, lai kopīgiem spēkiem
risinātu šo steidzamo problēmu. Padome atzīst lomu, ko plašsaziņas līdzekļi spēlē, atbalstot
diskursu, kas ir alternatīvs internetā pieejamam ekstrēmistiskajam saturam, un lai apkarotu
naida runu, sekmētu izglītošanos par kritisko domāšanu un mediju lietotprasmi, kas ir būtiski
radikalizācijas, kura noved pie vardarbīga ekstrēmisma, apkarošanas elementi.

22.

Padome pauž gandarījumu par rīcību, kas veikta, lai risinātu akūtos izaicinājumus, ko rada
ārvalstu kaujinieki teroristi, jo īpaši saistībā ar personu, kas atgriežas savās valstīs, – tostarp
sieviešu un bērnu –, problemātiku, izmantojot ar visvairāk skartajām partnervalstīm kopīgus
terorisma apkarošanas projektus. Informācijas apmaiņa joprojām ir ārkārtīgi svarīgs to
centienu elements, kas tiek izvērsti, lai risinātu ārvalstu kaujinieku teroristu, kuri atgriežas
savās valstīs, jautājumu un lai veiktu plašākas terorisma apkarošanas darbības. Ir veikti
būtiski pasākumi, lai šos jautājumu risinātu iekšējā ES līmenī, un ir jāturpina sadarbība ar
partnervalstīm, lai nodrošinātu, ka juridiski atbilstošā veidā par nopietnākajiem terorisma
draudiem notiek informācijas apmaiņa ar tiem, kuriem tā ir vajadzīga. Padome uzsver, cik
svarīga ir pieredzes apmaiņa, lai sauktu pie atbildības ārvalstu kaujiniekus teroristus, novērstu
radikalizāciju cietumos un sekmētu integrāciju sabiedrībā. Padome atzīmē, cik svarīgi ir
atbalstīt pārrobežu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas, ko jo īpaši veic attiecībā uz ārvalstu
kaujiniekiem teroristiem un personām, kuras tur aizdomās par teroristu nodarījumu plānošanu
vai izdarīšanu. Padome mudina vēl vairāk iesaistīties šajā jomā, tostarp attiecīgā gadījumā
izmantojot Eiropola tiesībaizsardzības sadarbību ar prioritārajām valstīm, un norāda uz
Eurojust lomu, kurš dalībvalstīm palīdz kopā ar minētajām valstīm veikt izmeklēšanas un
kriminālvajāšanas. Padome arī aicina izvērst padziļinātu sadarbību ar Interpolu, lai stiprinātu
dialogu un sadarbību attiecībā uz galvenajiem drošības jautājumiem, tostarp terorismu,
transnacionālo organizēto noziedzību un kibernoziedzību.
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23.

Padome uzsver, ka ir jāturpina par prioritāriem izvirzīt centienus apkarot teroristu finansēšanu
un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Tostarp tas aptver tādas rīcībpolitikas un
noteikumu īstenošanu, kas ir paredzēti, lai novērstu finanšu sistēmu ļaunprātīgu izmantošanu
šajos nolūkos, tiesu iestāžu sadarbības un reaģēšanas pastiprināšanu, kompetento iestāžu
sadarbības sekmēšanu, teroristu aktīvu iesaldēšanu, sankciju pieņemšanu un īstenošanu un
tiesībaizsardzības iestāžu nodrošināšanu ar nelikumīgas finanšu darbības izsekošanas rīkiem.
Šajā sakarā Padome atkārtoti norāda uz tās atbalstu starptautiskajiem forumiem, tostarp
FATF, G20 un globālās koalīcijas pret Da’esh terorisma finansēšanas apkarošanas darba
grupai. Turklāt tā aicina palielināt atbalstu trešām valstīm cīņā pret teroristu finansēšanu un
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā tas izklāstīts Komisijas Rīcības plānā. Tostarp tas
aptver darbību, ar ko uzlabo un paplašina informācijas apmaiņu un tehniskās palīdzības
sniegšanu trešām valstīm, lai stiprinātu to spējas izpildīt ANO Drošības padomes rezolūcijas
un FATF ieteikumus par cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu/terorisma
finansēšanu. ES atbalsta trešo valstu centienus identificēt un bloķēt jebkādus iespējamus
teroristu grupu ienākumu avotus, piemēram, nelikumīgu tirdzniecību. Šajā ziņā īpaša
uzmanība būtu jāpievērš cīņai pret kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību, arī lai
izpildītu starptautiskās saistības aizsargāt cilvēces kultūras mantojumu. Šajā sakarā Padome
atzinīgi vērtē to, ka nesen parakstīšanai ir atvērta Eiropas Konvencija par noziedzīgiem
nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām.

10384/17
PIELIKUMS

jbr/JBR/ir
DGC 2C

11

LV

24.

Padome uzver to, cik būtiska cīņā pret terorismu ir krimināljustīcijas pieeja un atbalsts
partnervalstīm, ko sniedz, lai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, tostarp starptautiskajām
cilvēktiesībām, starptautiskajām bēgļu tiesībām un starptautiskajām humanitārajām tiesībām
stiprinātu to krimināljustīcijas sistēmas reakciju un uzlabotu ar terorisma apkarošanu saistīto
lietu izmeklēšanu, ievērojot tiesiskuma perspektīvu. Būtu jāturpina centieni saukt pie
atbildības Da'esh un citas teroristiskās organizācijas, cieši sadarbojoties ar Irāku, citām trešām
valstīm un starptautiskajām organizācijām. Terorisma apkarošana būtu arvien vairāk jāiekļauj
tiesiskuma programmās. Padome mudina Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas partnerus
tuvināties un galarezultātā pievienoties Eiropas Padomes konvencijām, kas ir atvērtas valstīm,
kuras nav Eiropas Padomes dalībvalstis. Komisija un EĀDD tiek aicināti izskatīt veidus, kā ar
prioritārajiem partneriem attīstīt tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, un jo īpaši pievērsties
jautājumam par to, cik pamatoti un lietderīgi būtu ar tiem sarunu ceļā vienoties par jauniem
ES līmeņa savstarpējas tiesiskās palīdzības nolīgumiem. Šajā kontekstā Padome arī uzsver, ka
atbilstoša ir ANO DP Rezolūcija 2322, kuras mērķis ir stiprināt tiesu un policijas iestāžu
starptautisko sadarbību terorisma apkarošanā, jo tā vairo apzināšanos par to, ka šajās jomās ir
vajadzīga sadarbība un ir jāveido rīki, kas to sekmētu. Padome arī uzsver, cik nozīmīga ir
teroristu noziegumos cietušo personu tiesību politika un aizsardzība.

25.

Padome norāda uz 2017. gada Eiropola smagās un organizētās noziedzības draudu
novērtējumu attiecībā uz saiknēm starp smago un transnacionālo organizēto noziedzību un
terorismu. Šajā sakarā tā aicina turpināt izvērtēt šīs saiknes un veikt mērķtiecīgu darbību, ar
ko vērstos pret organizētām noziedzīgām grupām, kas prioritārajās valstīs Tuvajos
Austrumos, Ziemeļāfrikā, Rietumbalkānos un Turcijā sekmē cilvēku, ieroču, narkotiku un
preču nelikumīgu tirdzniecību, tostarp attiecīgā gadījumā šīs valstis vēl vairāk iesaistīt ES
politikas ciklā. Padome jo īpaši pauž gandarījumu par kopīgo ES un Rietumbalkānu
Šaujamieroču nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas rīcības plānu un norāda uz to, ka ir
ierosināts pārskatīt 2005. gada ES Stratēģiju vieglo un kājnieku ieroču un to munīcijas
nelikumīgas uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanai.
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26.

Padome ir gandarīta par ANO DP Rezolūciju 2309 "Draudi, ko starptautiskam mieram un
drošībai rada terora akti: aviācijas drošība" (2016. gada septembris) un par to, ka ES
uzmanības lokā atkal ir partnervalstu atbalsts nolūkā atbilstoši starptautiskajiem standartiem
uzlabot to aviācijas drošības procedūras, jo īpaši Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā.
Padome uzsver to, cik svarīgi ir veikt efektīvus un samērīgus pasākumus, ar ko pievērstos
mainīgajiem terorisma draudiem aviācijai, un mudina dalībvalstis, Komisiju un EĀDD
turpināt kopīgi izvērtēt un mazināt šādus riskus. Padome uzsver to, cik svarīgi ir cieši
sadarboties globālā līmenī, lai stātos pretī terorisma draudiem, tostarp starptautiskajā
jūrniecības nozarē. Padome ir gandarīta par 2017. gada februārī vienbalsīgi pieņemto ANO
DP Rezolūciju 2341 par kritiskās infrastruktūras aizsardzību no teroristu uzbrukumu
apdraudējuma.
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