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PRILOGA

Sklepi Sveta o zunanjem delovanju EU na področju boja proti terorizmu
1.

Svet znova odločno in jasno obsoja vse vrste in pojavne oblike terorizma, ne glede na to, kdo
takšna dejanja izvede in s kakšnim namenom. Terorizem predstavlja eno izmed največjih
groženj mednarodnemu miru in varnosti. Svet je ogorčen nad grozotnimi terorističnimi
napadi, ki so se zgodili po vsem svetu, žrtvam izraža spoštovanje, družinam in prijateljem
žrtev pa izreka iskreno sožalje. Znova tudi potrjuje, da terorizma ne moremo in ne bi smeli
povezovati z nobeno vero, nacionalno pripadnostjo, civilizacijo ali etnično skupino. Nedavni
teroristični napadi v EU in drugod nas opominjajo, da sta boj proti terorizmu in preprečevanje
radikalizacije za EU in njene državljane še vedno prednostna izziva. Grožnje se nenehno
spreminjajo zaradi različnih dejavnikov: teroristi na domačih tleh, ki delujejo v mrežah,
teroristi, ki delujejo sami, tuji teroristični bojevniki povratniki, ki so lahko moški, ženske ali
mladostniki, napadi, ki jih vodita, spodbujata ali navdihujeta Daiš in Al Kaida, kibernetski
izzivi ter širjenje ideologij in prepričanj, ki vodijo do radikalizacije in nasilnega ekstremizma.

2.

Za EU je zelo pomembno, da v boju proti svetovnim grožnjam, ki se hitro razvijajo in
postajajo vse bolj raznolike, še naprej sodeluje z dvostranskimi, regionalnimi in večstranskimi
partnerji, ter je pripravljena, da k obravnavanju teh groženj pristopi ambiciozno in hkrati
realistično. EU bo sodelovala s partnerskimi državami in mednarodnimi organizacijami ter
hkrati ocenjevala in prilagajala svoje strategije glede na nenehno spreminjajoče se grožnje.
Zunanja prizadevanja EU je treba prilagajati in po potrebi razvijati postopoma, da se
upoštevajo potrebe in zmogljivosti njenih partnerjev. Ključno je dopolnjevanje z drugimi
mednarodnimi in regionalnimi partnerji ter dvostranskimi prizadevanji držav članic EU.
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3.

Ob opozarjanju, da so za ukrepanje proti terorizmu v prvi vrsti odgovorne države članice,
lahko dodano vrednost na več načinov prispeva tudi EU. Boj proti terorizmu ter boj proti
nasilnemu ekstremizmu in njegovo preprečevanje bi morali biti vključeni v različne strategije
in politike EU. EU ima zelo dobre možnosti, da se proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu
bori na edinstven in povezan način, saj ima na voljo obsežen sklop instrumentov. S temi
instrumenti lahko obravnava temeljne vzroke radikalizacije, podpira družbeni in gospodarski
razvoj, pravno državo, dobro upravljanje in spoštovanje človekovih pravic. S tega vidika so
ključni razvojni in varnostni instrumenti. Upoštevati bi bilo treba poseben položaj žensk in
deklet.

4.

Sklepi Sveta za zunanje zadeve z dne 9. februarja 2015 ostajajo temeljna podlaga zunanjim
protiterorističnim dejavnostim EU. Instrumenti, vzpostavljeni na podlagi teh sklepov, so se
izkazali za uspešne in treba bi jih bilo okrepiti in prilagoditi, da bi se odzvali na nove trende
in izzive. Državljani EU še naprej pričakujejo odgovorno in odločno ukrepanje. Prizadevanja
EU v boju proti terorizmu so prednostna naloga v okviru globalne strategije EU, ki opozarja,
da je domača varnost odvisna od miru in stabilnosti na naših mejah, ter poudarja, da mora
zunanje delovanje EU odražati in dopolnjevati notranjo politiko EU ter prispevati k njej.

Strukture za boj proti terorizmu
5.

Svet pozdravlja okrepitev in vzpostavitev namenskih zmogljivosti EU za krepitev sodelovanja
na področju boja proti terorizmu, zlasti Evropski center za boj proti terorizmu v okviru
Europola, oddelek za boj proti terorizmu v okviru Evropske službe za zunanje delovanje
(ESZD) in mrežo strokovnjakov za boj proti terorizmu/varnost, ki so bili napoteni na
13 delegacij EU. Te strukture koristno dopolnjujejo nenehne dejavnosti na področju boja proti
terorizmu, ki jih izvajajo države članice, Evropska komisija, koordinator EU za boj proti
terorizmu in agencije EU, ki so dejavne na področju pravosodja in notranjih zadev. Svet
ponovno potrjuje vlogo EU INTCEN kot vozlišča za strateško obveščevalsko presojo na ravni
EU, tudi v zvezi z bojem proti terorizmu.
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6.

V skladu s trenutnimi pričakovanji državljanov EU, da bo EU okrepila svoj odziv na nenehne
teroristične grožnje, Svet poziva k nadaljnji krepitvi zmogljivosti EU, da bi zagotovili njihovo
dolgoročno vzdržnost in neprekinjeno delovanje. Na podlagi ocene dosedanjih izkušenj Svet
poziva k razširitvi geografskega in funkcionalnega obsega, kjer je to ustrezno, mreže
strokovnjakov na področju boja proti terorizmu/varnosti, in sicer na Afriški rog ter Srednjo in
Jugovzhodno Azijo. Dodatno bi bilo treba okrepiti njihovo vlogo pri lokalnem usklajevanju,
podpori in razvijanju politike v okviru predstavništev držav članic.

Prepletanje notranjih in zunanjih vidikov
7.

Svet pozdravlja sedanja prizadevanja za dodatno krepitev povezav med notranjo in zunanjo
varnostjo in za doseganje napredka pri izvajanju globalne strategije ter učinkovite in prave
varnostne unije znotraj EU. To je v skladu s prenovljeno strategijo notranje varnosti za EU in
časovnim načrtom za poglobitev vezi med skupno varnostno in obrambno politiko (SVOP) ter
območjem svobode, varnosti in pravice. Svet prav tako pozdravlja evropsko agendo za
varnost in migracije ter sporočilo o varnostni uniji.
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8.

Europol in Evropska agencija za mejno in obalno stražo bosta s spremenjenima mandatoma
tudi lahko učinkoviteje prispevala k boju proti terorizmu in zagotovila večjo skladnost med
notranjim in zunanjim delovanjem na področju varnosti. Svet poudarja, da je v sklepih,
sprejetih maja 2017, odobril razširitev misij, opredeljenih v Feiri, na boj proti terorizmu in da
naj bi s takšno razširitvijo okrepili povezavo med notranjo in zunanjo varnostjo. V zvezi s tem
opozarja na vlogo civilnih in vojaških misij in operacij v okviru SVOP za boj proti terorizmu,
saj se z njimi krepijo varnost, stabilnost in nadzor meja ter spodbuja reforma varnostnega
sektorja, pa tudi za krepitev zmogljivosti na področju boja proti terorizmu in izmenjavo
informacij. Poziva k okrepljenemu sodelovanju in iskanju sinergij med dejavnostmi SVOP in
PNZ. Brez poseganja v izključno odgovornost držav članic za nacionalno varnost Svet
pozdravlja sedanja prizadevanja, da bi protiteroristično delovanje EU okrepili s poglobitvijo s
pravili urejenega sodelovanja na področju kazenskega pregona in vojaškega sodelovanja, kar
bi lahko med drugim dosegli z izmenjavo informacij med ustreznimi nacionalnimi akterji, ki
so ključni del odzivanja v okviru pravne države. Poudarja, da je pomembno podpirati Interpol
z izmenjavo ustreznih informacij, kadar je to ustrezno in pravno mogoče, in razvijati orodja za
izmenjavo informacij, kot so sistemi izpopolnjenih podatkov o potnikih (API) in sistemi za
avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov (AFIS).

Okrepljeno sodelovanje z Bližnjim vzhodom in Severno Afriko, Zahodnim Balkanom,
Sahelom, Turčijo in Afriškim rogom
9.

Svet pozdravlja dejstvo, da je EU razširila in okrepila sodelovanje na področju boja proti
terorizmu prek posebnih političnih dialogov o boju proti terorizmu s prednostnimi
partnerskimi državami Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. Ta prizadevanja bi bilo treba
vzdrževati in nadalje razvijati kot prednostno nalogo, da bi s temi prednostnimi državami
razvili učinkovita protiteroristična partnerstva s ciljno uporabo orodij na področju notranje
varnosti. Sodelovanje z Zahodnim Balkanom in Turčijo bi se moralo nadaljevati v skladu s
sklepi Sveta za splošne zadeve, sprejetimi decembra 2015.

10384/17
PRILOGA

bt/--/fh
DGC 2C

5

SL

10.

Svet opozarja na pomen upoštevanja boja proti terorizmu pri načrtovanju ustreznih
instrumentov zunanjega sodelovanja. Pozdravlja uvedene regionalne projekte na področju
boja proti terorizmu in poziva k njihovemu doslednemu izvajanju. Države članice poziva, naj
izkoristijo strokovno znanje pri izvajanju programov EU na področju boja proti terorizmu,
Komisijo pa, naj čim bolj izkoristi vse obstoječe možnosti za hitro in usklajeno izvajanje
projektov na področju boja proti terorizmu. Bolje bi bilo treba izkoristiti projekte v okviru
twinninga in Taiex. Svet pozdravlja znatno povečanje finančne podpore za boj proti
terorizmu/preprečevanje nasilnega ekstremizma in boj proti njemu, ki je do konca leta 2016
znašala 225 milijonov EUR.

11.

V skladu s sklepi Sveta EU o krepitvi zunanjih vidikov notranje varnosti EU na Zahodnem
Balkanu Svet ponovno potrjuje, kako pomembno je krepiti operativno partnerstvo EU z
državami Zahodnega Balkana na področju boja proti terorizmu ter preprečevanja nasilnega
ekstremizma in boja proti njemu prek pobude za boj proti terorizmu na Zahodnem Balkanu in
integrativnega upravljanja notranje varnosti, ki vključuje tudi boj proti mednarodnemu
organiziranemu kriminalu in varnost meja. Svet tudi poudarja, da so skupna in učinkovita
prizadevanja pomembna za boj proti nedovoljeni trgovini z orožjem in gibanju tujih
bojevnikov ter za boj proti ekstremističnim ideološkim vplivom na Zahodnem Balkanu.

12.

Svet opozarja, da je treba okrepiti protiteroristično komponento sodelovanja z državami
Sahela in Afriškega roga, tudi v okviru ustreznih regionalnih forumov in mehanizmov, pri
razvoju njihovih zmogljivosti in izmenjavi strokovnega znanja na področju boja proti
terorizmu/preprečevanja nasilnega ekstremizma in boja proti njemu ter obravnavanju
regionalnih varnostnih groženj. Opozarja na podporo afriškim pobudam, zmogljivostim in
operacijam za boj proti terorizmu ter preprečevanje nasilnega ekstremizma in boj proti njemu
prek različnih instrumentov EU (mirovne pomoči za Afriko, SVOP, instrumenta za
prispevanje k stabilnosti in miru, nujnega skrbniškega sklada EU za Afriko) ter ponovno
poudarja pomembnost pobud, kot so skupne sile držav Sahela G5, mednarodne skupne
oborožene enote ali Amisom, katerih cilj je spodbujati usklajeno regionalno odzivanje in
lokalno lastništvo. Svet poudarja, da mora EU zboljšati svoje sposobnosti za izgradnjo
varnostnih in obrambnih zmogljivosti v Afriki in, kjer je ustrezno, v misije in operacije v
okviru SVOP vključiti boj proti terorizmu.
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13.

Svet pozdravlja sedanja prizadevanja visoke predstavnice in Komisije za okrepitev
strateškega komuniciranja ter ju poziva, naj še naprej krepita instrumente EU za učinkovitejše
odzivanje na komunikacijske izzive. V zvezi s tem pozdravlja nove okrepitve za povečanje
zmogljivosti skupine Task Force South na področju strateškega komuniciranja, ki je bila
ustanovljena leta 2015 z namenom izboljšanja komunikacije in ozaveščanja v južnem
sosedstvu, tudi v arabščini, ter z namenom razvijanja in spodbujanja pozitivnih narativ o EU
in njenih politikah. V tem procesu lahko izkoristimo strokovno znanje Evropske mreže za
strateško komuniciranje (ESCN).

14.

Svet je zaskrbljen zaradi radikalizacije ranljivih mladih ter poziva visoko predstavnico in
Komisijo, naj se bolj osredotočita na izobraževanje, medkulturni dialog, krepitev avtonomne
in kritične civilne družbe, ustvarjanje novih delovnih mest ter na regionalne programe za
izmenjavo mladih med EU ter bližnjevzhodnimi in severnoafriškimi državami: virtualni
program Erasmus, ki povezuje evropsko in arabsko mladino in ga je Komisija napovedala
leta 2016, bi bilo treba začeti izvajati čim prej in čim bolj ambiciozno. Poleg tega bi bilo treba
nadgraditi izmenjave med šolami v EU ter bližnjevzhodnih in severnoafriških državah, Turčiji
in na Zahodnem Balkanu prek platforme e-Twinning ter povečati štipendije za mlade iz
arabskih držav.

Poglobljeno mednarodno sodelovanje
15.

Svet pozdravlja prizadevanja EU, da bi v okviru boja proti terorizmu izboljšala obveščanje
ključnih partneric, kot so ZDA, Avstralija, Kanada in schengenske države, poglobila
sodelovanje in okrepila usklajevanje z njimi. Še naprej je ključno sodelovanje z regionalnimi
in večstranskimi organi, med drugim Združenimi narodi (ZN), OVSE, Svetom Evrope,
Natom, Interpolom, Afriško unijo (AU), svetovno koalicijo za boj proti Daišu, Globalnim
forumom za boj proti terorizmu ter njegovo Delovno skupino za Afriški rog, Projektno
skupino za finančno ukrepanje (FATF), Ecowasom, skupino G7, skupino držav Sahela G5,
Aseanom, Ligo arabskih držav in Zalivskim svetom za sodelovanje (GCC). Svet opozarja, da
je pomembno tudi sodelovanje z drugimi ustreznimi akterji, kot so zalivske države, Izrael, ob
upoštevanju naših vodilnih načel pa tudi z Rusijo. Poudarja tudi, da je treba še naprej
ozaveščati Afganistan, Srednjo in Jugovzhodno Azijo, Kitajsko, Indijo, Indonezijo, Iran,
Nigerijo in Pakistan ter nadaljevati dialog in sodelovanje z njimi.
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16.

Svet pozdravlja trenutna reformna prizadevanja v ZN in s strani generalnega sekretarja za
ustanovitev urada za boj proti terorizmu. Ponovno izraža svoj interes in podporo za močne in
učinkovite ZN, ki bodo z uravnoteženim delovanjem v vseh štirih stebrih globalne strategije
ZN za boj proti terorizmu predstavljali gonilno silo močnega svetovnega protiterorističnega
programa. Svet spodbuja praktično sodelovanje in usklajevanje med EU in ZN na področjih
skupnega interesa tako v njunih institucijah kot na terenu, in sicer s tesnim sodelovanjem z
organi ZN, udeleženimi v boju proti terorizmu, tudi z novo ustanovljenim uradom za boj proti
terorizmu in izvršnim direktoratom ZN za boj proti terorizmu (UNCTED), pri čemer lahko
EU med drugim kot podlago za svojo pomoč uporabi ocene potreb po zmogljivostih, ki jih
opravlja UNCTAD z vladami ustreznih tretjih držav. Poudarja, da v celoti podpira akcijski
načrt generalnega sekretarja ZN za preprečevanje nasilnega ekstremizma.

17.

Svet pozdravlja prizadevanja Globalnega foruma za boj proti terorizmu, da bi se zoperstavil
pojavljajoči se nevarnosti nasilnega ekstremizma ter da bi se učinkoviteje usmeril v izvajanje
in tesno sodeloval z ZN. EU bo še naprej vsestransko podpirala različna delovna področja
tega globalnega foruma ter ustanove, ki jih ta navdihuje, kot so Mednarodni inštitut za
pravosodje in pravno državo na Malti, Hedayah – Mednarodni center odličnosti za boj proti
nasilnemu ekstremizmu v Abu Dabiju ter Svetovni sklad za vključenost in pripravljenost
skupnosti v Ženevi. Prek svojega položaja sopredsedujoče Delovni skupini za izgradnjo
zmogljivosti na Afriškem rogu bo skušala pripomoči k reševanju ciljnih potreb po
zmogljivostih z intenzivnejšim usklajevanjem in pridobivanjem sredstev, pa tudi k preučitvi
načinov za okrepitev regionalnih pobud.

18.

Svet izpostavlja možnosti za sodelovanje med EU in Natom na ustreznih področjih, na katere
je bilo opozorjeno tudi v sklepih Sveta iz decembra 2016 o skupnem sklopu predlogov za
izvajanje skupne izjave, ki so jo 8. julija 2016 v Varšavi podpisali predsednik Tusk,
predsednik Juncker in generalni sekretar Nata Stoltenberg. Pozdravlja odločitev Nata, da bo
podprl globalno koalicijo za boj proti Daišu, katere partnerica je tudi EU, ter tako povečal
prispevek zavezništva k boju proti svetovnemu terorizmu.
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19.

Svet pozdravlja prizadevanja svetovne koalicije za boj proti Daišu. Podpora, ki jo bo EU
namenila za takojšnjo, pa tudi dolgoročno stabilizacijo legitimnih in vključujočih političnih
struktur v obdobju po Daišu, bo ključna. Svet se strinja z okrepitvijo dejavnosti za izgradnjo
zmogljivosti in reformo varnostnega sektorja v Iraku, vključno s sinergijami s sedanjim
programom usklajevanja in izmenjavo informacij med iraškimi organi za pregon in
obveščevalnimi službami ter drugimi projekti za razvoj iraških zmogljivosti za boj proti
terorizmu v skladu z oceno ZN o protiterorističnih zmogljivostih, ki jih potrebuje Irak. Prav
tako bo nujno okrepiti dejavnosti za preprečitev, da bi Daiš in druge teroristične organizacije
našle nova zatočišča. Ključna je tudi strateška komunikacija in razviti bi bilo treba načine za
dopolnjevanje med obstoječimi projekti komunikacijske enote svetovne koalicije in projekti
EU, na primer, v Jordaniji, Libanonu in Tuniziji.

Okrepitev odzivanja EU na ključnih tematskih področjih
20.

Svet poziva k intenzivnejšemu delovanju, tudi na svetovni ravni, pri preprečevanju nasilnega
ekstremizma in boju proti njemu. Poudarja, da v celoti podpira akcijski načrt generalnega
sekretarja ZN za preprečevanje nasilnega ekstremizma ter pripravo nacionalnih in regionalnih
akcijskih načrtov za preprečevanje nasilnega ekstremizma. Seznanjen je, da je v veliko
državah proces priprave ali pregleda strategij in politik za boj proti terorizmu ter za
preprečevanje nasilnega ekstremizma in boj proti njemu že končan ali pa je v teku, ter poziva
k sistematičnemu vključevanju preprečevanja nasilnega ekstremizma in boja proti njemu v
politične dialoge in programe pomoči. V celoti je treba izkoristiti posodobljene smernice
OECD, v skladu s katerimi so skladi in programi za preprečevanje nasilnega ekstremizma in
boj proti njemu upravičeni do uradne razvojne pomoči (URP). Poseben poudarek bi bilo treba
nameniti vlogi, ki jo imajo ženske, mladi, civilna družba, žrtve terorizma ter verski voditelji in
voditelji skupnosti pri uvajanju sprememb v družbi. Svet poudarja, kako pomembna sta
učinkovito usklajevanje vseh dejavnosti za preprečevanje nasilnega ekstremizma in boj proti
njemu, vključno z združevanjem raziskav in analiz, skupnim lobiranjem in udejstvovanjem,
ter priprava skupnih posredovanj, programov in projektov v podporo akcijskim načrtom
partnerjev za preprečevanje nasilnega ekstremizma in boj proti njemu. Svet izraža
zadovoljstvo, da je bila mreža za ozaveščanje o radikalizaciji okrepljena z ustanovitvijo centra
odličnosti in njegovimi zunanjimi dejavnostmi s prednostnimi državami, ter pozdravlja
trenutni razmislek o nadaljnji krepitvi zmogljivosti EU na tem področju.
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21.

Svet opozarja, da so spletne teroristične in ekstremistične vsebine vedno večji izziv, ter
poudarja, da je treba učinkovito ukrepati proti novačenju in radikalizaciji na spletu.
Ponudnike komunikacijskih storitev, podjetja, ki upravljajo družbene medije, ponudnike
storitev oddajanja in druge industrijske organe poziva, naj stalno krepijo že prisotna
prizadevanja, da bi se hitreje in obsežneje odzvali na te izzive v skladu s svojimi pogoji
delovanja. Pozdravlja nenehna prizadevanja zadevne panoge za razvoj in širjenje novih
tehnologij in orodij, s katerimi izboljšuje obstoječe sisteme samodejnega odkrivanja in
odstranjevanja nezakonitih vsebin ter podpira pozitivno alternativno narativo v skladu z
RVSZN 2354 in komunikacijskimi kampanjami. Prav tako pozdravlja in podpira prizadevanja
internetnega foruma EU, ki poskuša zagotoviti, da bi se države članice in industrija skupaj
odzivale na to nujno vprašanje. Svet izreka priznanje medijem za njihovo vlogo pri
podpiranju sporočil, ki so alternativa spletnim ekstremističnim vsebinam ter nasprotujejo
sovražnemu govoru, spodbujajo učenje kritičnega mišljenja in medijske pismenosti, kar je
pomemben del boja proti radikalizaciji in nasilnemu ekstremizmu.

22.

Svet pozdravlja sprejete ukrepe za odzivanje na pereč izziv tujih terorističnih bojevnikov,
zlasti vprašanje povratnikov, tudi žensk in otrok, v protiterorističnih projektih z najbolj
prizadetimi partnerskimi državami. Izmenjava informacij je še naprej bistven element
prizadevanj v okviru obravnavanja tujih terorističnih bojevnikov povratnikov in širših
protiteroristični dejavnosti. Znotraj EU so že bili narejeni pomembni koraki pri reševanju tega
problema, potrebno pa je tudi nadaljnje sodelovanje s partnerskimi državami, da bi zagotovili,
da so informacije o najhujših terorističnih grožnjah na pravno sprejemljiv način posredovane
tistim, ki jih potrebujejo. Svet poudarja, kako pomembno je izmenjevati izkušnje o sodni
obravnavi tujih terorističnih bojevnikov, radikalizaciji v zaporih in vključevanju v družbo.
Opozarja, da je treba podpreti čezmejne preiskave in pregone, zlasti tujih terorističnih
bojevnikov in posameznikov, osumljenih načrtovanja ali izvedbe terorističnih dejanj.
Spodbuja nadaljnje dejavnosti na tem področju, med drugim ustrezno Europolovo
sodelovanje s partnerskimi državami na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja
kaznivih dejanj, ter opozarja na vlogo Eurojusta, ki pomaga državam članicam pri preiskavah
in pregonih, ki jih opravljajo s temi državami. Nadalje poziva k poglobitvi sodelovanja z
Interpolom, da bi okrepili dialog in sodelovanje pri ključnih varnostnih vprašanjih, kot so
terorizem, mednarodni organizirani kriminal in kibernetska kriminaliteta.
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23.

Svet poudarja, da je treba prizadevanja še naprej prednostno usmerjati v preprečevanje
financiranja terorizma in pranja denarja. Del tega so izvajanje politik in predpisov, ki
preprečujejo zlorabo finančnih sistemov v te namene, krepitev pravosodnega sodelovanja in
odzivanja, spodbujanje sodelovanja med pristojnimi organi, zamrznitev sredstev teroristov,
sprejetje in izvajanje sankcij ter zagotavljanje orodij za organe kazenskega pregona, ki
omogočajo sledenje nezakonitim finančnim dejavnostim. S tem v zvezi Svet ponovno izraža
podporo mednarodnim forumom, tudi Projektni skupini za finančno ukrepanje (FATF),
skupini G20 in delovni skupini svetovne koalicije za boj proti Daišu, pristojni za
preprečevanje financiranja terorizma. Poziva tudi k večji podpori tretjim državam pri
njihovem boju proti financiranju terorizma in pranju denarja, kot je opisano v akcijskem
načrtu Komisije. Del tega so dejavnosti za izboljšanje in povečanje izmenjave informacij in
zagotavljanje tehnične pomoči tretjim državam, da bi okrepile svoje zmogljivosti za
izpolnjevanje resolucij Varnostnega sveta ZN in priporočil FATF o preprečevanju pranja
denarja/financiranja terorizma. EU podpira prizadevanja tretjih držav, da bi odkrile in
odpravile vse mogoče vire prihodkov terorističnih skupin, kot je nezakonita trgovina. Pri tem
bi bilo treba posebno pozornost nameniti boju proti trgovini s kulturnimi dobrinami, tudi
zaradi izpolnjevanja mednarodne obveznosti varovanja kulturne dediščine človeštva. Svet s
tem v zvezi izraža zadovoljstvo, da je bila pred nedavnim dana na voljo za podpis konvencija
Sveta Evrope o protipravnih ravnanjih v zvezi s kulturnimi dobrinami.
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24.

Svet poudarja, da je treba v boju proti terorizmu uporabiti kazenskopravni pristop in pomagati
partnerskim državam, da okrepijo svoje kazenskopravne odzive v skladu z mednarodnim
pravom, vključno z mednarodnim pravom človekovih pravic, mednarodnim begunskim
pravom in mednarodnim humanitarnim pravom, ter izboljšajo preiskovanje zadev s področja
boja proti terorizmu z vidika pravne države. V tesnem sodelovanju z Irakom, drugimi tretjimi
državami in mednarodnimi organizacijami bi si bilo treba še naprej prizadevati, da bi uvedli
sodne obravnave proti Daišu in drugim terorističnim organizacijam. Boj proti terorizmu bi
bilo treba vključiti v pravosodne programe. Svet spodbuja bližnjevzhodne in severnoafriške
partnerje, naj se približajo konvencijam Sveta Evrope in k njim tudi pristopijo, saj so odprte
tudi za nečlanice. Komisija in ESZD naj preučita možnosti za razvoj pravosodnega
sodelovanja v kazenskih zadevah s prednostnimi partnerji, zlasti pa naj preverita, ali bi bilo
mogoče in koristno, da bi se s temi državami pogajali o novih sporazumih na ravni EU o
vzajemni pravni pomoči. V tem okviru Svet izpostavlja tudi pomen RVSZN 2322, ki je
namenjena okrepitvi mednarodnega pravosodnega in policijskega sodelovanja v boju proti
terorizmu, saj opozarja na potrebo po sodelovanju na teh področjih in uvedbi orodij za
njegovo spodbujanje. Poleg tega tudi poudarja, da so pomembne politike in varovanje pravic
žrtev terorističnih zločinov.

25.

Svet opozarja na oceno ogroženosti zaradi hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala
iz leta 2017, v kateri je Europol opozoril na povezanost hudega in mednarodnega
organiziranega kriminala in terorizma. Poziva k stalnemu preverjanju teh povezav ter
usmerjenim dejavnostim zoper organizirane kriminalne združbe, ki omogočajo trgovanje z
ljudmi, orožjem, drogami in blagom v prednostnih državah na Bližnjem vzhodu, v Severni
Afriki ter na Zahodnem Balkanu in v Turčiji, pri čemer je treba, če je ustrezno, poskrbeti za
nadaljnjo vključenost teh držav v politični cikel EU. Svet še zlasti pozdravlja skupni akcijski
načrt EU in Zahodnega Balkana o nezakoniti trgovini s strelnim orožjem, seznanjen pa je tudi
s predlaganim pregledom Strategije EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju osebnega in
lahkega orožja in pripadajočega streliva ter trgovini z njimi iz leta 2005.
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26.

Svet izraža zadovoljstvo z RVSZN 2309 o grožnjah, ki jih za mednarodni mir in varnost ter
varnost zračnega prometa predstavljajo teroristična dejanja (iz septembra 2016) ter s ponovno
osredotočenostjo EU na podpiranje partnerskih držav, zlasti z Bližnjega vzhoda in iz Severne
Afrike, pri izboljšanju njihovih postopkov za zagotavljanje varnosti v zračnem prometu v
skladu z mednarodnimi standardi. Poudarja, da se je treba na razvijajoče se teroristične
grožnje za letalstvo odzvati z učinkovitimi in sorazmernimi ukrepi, ter države članice,
Komisijo in ESZD spodbuja, naj še naprej skupaj ocenjujejo in zmanjšujejo tovrstne
nevarnosti. Poudarja, da se je treba teroristični grožnji zoperstaviti s skupnim delovanjem na
svetovni ravni, tudi v mednarodnem pomorskem sektorju. Prav tako pozdravlja RVSZN 2341
o zaščiti kritične infrastrukture pred nevarnostjo terorističnih napadov, ki je bila soglasno
sprejeta februarja 2017.
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