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Vážený pane předsedo,

Komise děkuje Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko k návrhu směrnice 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/JHA o boji 
proti terorismu (COM(2015) 625 final), který předložila Komise.

Komise vítá skutečnost, že Senát podporuje cíle tohoto návrhu a souhlasí s tím, že je důležité 
zajistit úplný soulad právních předpisů EU s mezinárodními závazky.

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2187(2014) a rovněž Dodatkový protokol k Úmluvě Rady 
Evropy o prevenci terorismu, který EU podepsala dne 22. října 2015, vyžadují, aby členské 
státy zařadily cestování za účelem terorismu, jakož i pokus o takové cesty, jejich financování, 
organizaci a napomáhání při nich mezi trestné činy. Definice trestného činu by měla 
zahrnovat cesty do země, jíž není cestující osoba státním příslušníkem a v níž nemá bydliště.

Rada ministrů EU přijala dne 11. března 2016 obecný přístup a dohodla se na užší 
působnosti navrhované směrnice pokrývající pouze cesty z EU s vyloučením cest do EU nebo 
v rámci EU.

Nedávné útoky, jakož i svědectví Europolu a Eurojustu potvrzují, že existuje závažná hrozba 
teroristických útoků, a to nejen ze strany osob, které cestují z EU do oblastí konfliktů, ale také 
od občanů EU, kteří se vracejí zpět, nebo od občanů třetích zemí, kteří cestují do EU nebo 
v rámci EU. Komise proto navrhla, aby za trestný čin byly považovány i cesty z třetích zemí 
do členských států a cesty v rámci EU za účelem páchání terorismu.

Směrnice o právech obětí1 zaručuje obecná práva obětí trestných činů, jež jsou v návrhu 
Komise upřesněna konkrétně s ohledem na potřeby obětí terorismu. Návrh definuje pojem 
„ oběti terorismu “ v souladu se směrnicí o právech obětí jako osoby, které utrpěly újmu, která 
byla přímo způsobena teroristickým trestným činem podle definice v článku 3 navrhované

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální 
pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2001/220/S VV.



směrnice, a jako rodinné příslušníky osoby, jejíž smrt byla přímo způsobena teroristickým 
trestným činem, a kteří v důsledku smrti této osoby utrpěli újmu.

Směrnice o právech obětí, kterou měly členské státy provést do 16. listopadu 2015, ukládá 
členským státům zajistit, aby oběti trestného činu měly podle svých potřeb bezplatně přístup 
ke službám podpory před trestním řízením, v jeho průběhu a přiměřenou dobu po jeho 
skončení. Navrhovaná směrnice také ukládá zajištění volného přístupu ke službám podpory, 
a to bezprostředně po útoku, a po potřebnou dobu po útoku, podle konkrétních potřeb obětí.

Pokud jde o hodnocení konkrétních důsledků spojených s povinností zajišťovat zdarma 
psychologickou pomoc všem obětem terorismu, ty budou záviset na případném počtu obětí 
terorismu v daném členském státě a na konkrétních potřebách každé z obětí.

Komise bere na vědomí skutečnost, že Senát přikládá velký význam prevenci radikalizace 
a náboru, odhalování příslušných osob na vnějších hranicích Unie, efektivní výměně 
relevantních informací, jakož i rozvoji Evropského centra pro boj proti terorismu zřízeného 
v rámci Europolu. V tomto ohledu by Komise chtěla odkázat na své sdělení „Naplňování 
Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů účinné 
a skutečné bezpečnostní unie“ (COM(2016) 230 final) přijaté dne 20. dubna 2016, ve kterém 
Komise uvádí opatření, která již byla přijata nebo která mají být přijata v oblasti výměny 
informací, prevence radikalizace, narušení teroristických sítí a jejich financování, stíhání 
teroristických trestných činů a rovněž další doprovodná opatření.

Komise nedávno přijala sdělení o podpoře prevence radikalizace vedoucí k násilnému 
extremismu , a předložila tak ambiciózní soubor iniciativ, které sahají od průzkumu a 
získávání důkazů až k boji proti teroristické propagandě a nenávistným projevům online, 
řešení problematiky radikalizace ve věznicích, podpoře inkluzivního vzdělávání a působení na 
mladé lidi.

Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší se na 
další pokračování vzájemného politického dialogu.

S úctou

Věrá Jourová 
členka Komise

2 COM (2016) 379 final ze dne 14. června 2016.
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