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Úvod

Bezpečnost je pro obyvatele západního světa jednou z nej důležitějších věcí. Po
opuštění války jako nástroje pro řešení vztahů mezi demokratickými státy a výměně vnitřních
občanských válek za předvolební boje polických stran nebo vyjednavačské stoly je
bezpečnost občanů západních společností ohrožována především kriminalitou (přičemž
hospodářská bezpečnost je ohrožována nezaměstnaností, dalším velkým zdrojem obav
občanů). Zdá se, že technologicky vysoce vyspělé společnosti svou přetrvávající vojenskou
silou udržují případné vnější agresory v šachu. Klasická válka kohokoli se západním světem
není možná - jediný způsob jak rychle, efektivně a významně poškodit naše společnosti je
terorismus.
Říká se, že 21. století začalo 11. září 2001, když jediná světová “hypervelmoc”
procitla do agrese vedené proti ní útočníkem, jenž v ničem nepřipomínal nepřátele předešlých
století. Odpověď zasažené země na nebezpečí představované zejména a především
islamistickou sítí al-Kajdá byla rychlá, zároveň hyper-soflstikovaná a těžkopádná v
prostředcích i odhodlání a efektivitě většiny svých vnitřních i vnějších plánů. Spojené státy
však ve světě nestojí osamoceny. Jejich nej bližší příbuzný i spojenec leží na druhé straně
Atlantiku - jejím Evropa. Evropské národy jsou trochu odlišné a trochu stejné. Většina z nich
je dnes spojena v nadnárodním tělese Evropské unie (EU).1 Tato práce má za úkol ukázat ja k
vypadala

a

vypadá legislativní i institucionální odpověď EU na

výzvu nového

„superterorismu“, a zda se vůbec odlišuje od odpovědi na tradiční „státní“ terorismus.
Ačkoli tradiční pojmy obrany a bezpečnosti byly tradičně svázány s tělesy národních nebo
jednotlivých států, měnící se mezinárodní prostředí i vývoj globalizace hospodářské,
infrastrukturním a myšlenkové (ještě nikdy nebylo tak snadné skloubit technologie 20. století
1Nezaznamenávám úsilí učiněné dalšími v Evropě sídlícími organizacemi jako je Rada Evropy, NATO nebo
OECD, abych se mohl zaměřit na politiky EU, jediné čistě evropské organizace a na spolupráci mezi
Severoamerickou a Evropskou unií.
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s ideologií století 12. к napáchání škod ve století 21.) vyžaduje rovněž změnu uvažování o
bezpečnostních záležitostech jako spojených nejen s vlastním státem a jeho institucemi, ale
také se skupinami na různé úrovni spolupracujících států - od regionálních uskupení přes
státy se stejnými kořeny к celosvětové Organizaci spojených národů.
Bezprecedentní ohrožení základních lidských práv a demokracie terorismem a hrozba
destabilizace nejen tradičně labilních regionů, ale i jádra naší civilizace a legálně vytvořených
vlád a pluralistické společnosti nutí к adopci dostatečně účinných prostředků pro boj
s příčinami tohoto ohrožení. Zároveň však je třeba mít na zřeteli, že ani preventivní a
represivní opatření proti terorismu nesmějí být důvodem pro porušování mezinárodních
e

standardů lidských práv.

л

Existuje poměrně velké množství souhrnných prací o terorismu - z praktického i
teoretického hlediska. Relativně nedávno zahájený posun vnímání celé problematiky a
problematiky boje s moderním terorismem znamená, že existuje pouze menší množství
monografií a sborníků vyrovnávající se se současnou situací. Přesto jsem nashromáždil
dostatečné množství teoretické literatury i literatury reagující na vývoj zhruba do roku 2004.
Rychlost a rozsah změn evropské protiteroristické politiky, к nimž dochází v posledních
měsících mne nutí využívat především aktuální prohlášení, zprávy a závěry institucí EU.
Naštěstí je jejich dosažení díky internetu poměrně jednoduché.

2 Pikna I., s. 15
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Teoretické předpoklady protiteroristické koordinace a spolupráce EU

V

současnosti platný právní řád EU je založen primárně na Smlouvě o EU přijaté

v roce 1992 v Maastrichtu a významně upravené v Amsterdamu roku 1996 a v Nice roku
2000. Problematika boje proti terorismu spadá v rámci evropského prostoru bezpečnosti (či
též prostoru svobody, bezpečnosti a práva3, jehož vytvoření je jedním z amsterdamských cílů)
pod tzv. druhý a třetí pilíř této smlouvy (Hlavy V., články 12 a 17, a především Hlava VI.,
články 29, 30 a 32), v průběhu doby ovšem došlo к přesunu části pravomocí zpod těchto
pilířů „mezivládního charakteru“ pod pilíř první, komunitámí. Pojem terorismus se ve
Smlouvě o EU vyskytuje přímo v článku 31 nebo implicitně v článku 29 jako organizovaná
trestná činnost). Dále byl do roku 2001 explicitně zmíněn v Úmluvě o Europolu (čl. 2 - cíle
spolupráce), Schengenské prováděcí úmluvě (čl. 40, 41, 99) v sekundárních aktech (např.
Společné akci Rady ministrů z 15. října 1996, rozhodnutí Rady ministrů z 3. prosince 1998) a
konečně v závěrech summitu Evropské rady z Tampere z 15.-16. října 1999 (bod 43) a
v Akčním plánu k Amsterdamské smlouvě (bod 43, 46, 50).
Z druhého pilíře Smlouvy o EU - Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní
politice přejímá protiteroristická politika především právní a organizační nástroje jako jsou
zásady a obecné směry, společné strategie, společné akce a společné postoje (článek 12 Hlavy
V.), ale i možnosti v rámci bezpečnostní a obranné politiky, které dává použití prostředků
„humanitární a záchranné mise, mise к udržení míru a mise bojových jednotek к řešení krize,
včetně nastolování míru“ (článek 17 Hlavy V.).4

Fakticky je boj s terorismem pouze bojem s jednou z forem organizované trestné
činnosti a dalším formám závažné trestné činnosti, jíž je věnován primárně třetí pilíř Unie -

3 Area o f Freedom, Security and Justice
4 Pikna I. s 205
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Ustanovení o policejní a soudní spolupráci v trestních věcech. Cíle poskytnutí co nejvyššího
stupně ochrany občanů a obyvatel EU má být dosaženo za využití či prostřednictvím:

a) užší spolupráce policejních, celních a jiných příslušných orgánů členských států
Unie nebo prostřednictvím Europolu, a za využití takových forem jako jsou
operativní spolupráce, výměna a analýza informací, výměna styčných důstojníků a
zvláštní

podpora spolupráci prostřednictvím Europolu, včetně koordinace

vyšetřování ve zvláštních případech a podpory navazování kontaktů mezi
vyšetřujícími soudci a vyšetřovateli;
b) užší spolupráce soudních a jiných příslušných orgánů členských států a za využití
možností efektivní soudní spolupráce v trestních věcech;
c) sbližování předpisů trestního práva členských států za postupného přijímání
opatření к zavedení minimálních norem o znacích skutkových podstat trestných
činů a trestech v oblasti organizované trestné činnosti, terorismu a nedovoleného
obchodu s drogami - včetně postupů v oblasti soudní spolupráce jako usnadňování
extradice mezi členskými státy, spolupráce příslušných ministerstev a orgánů
členských států5

V podstatě tedy EU může v boji s terorismem nástroje trojího typu:

1. Synchronizace a koordinace národních právních předpisů (koordinační)
2. Společné akce a jejich organizování (organizační)
3. Zakládání a podpora společných, především koordinačních
(Europol, Eurojust) (institucionální)

5 volně podle Pikna I. ss. 204-205

5

orgánů

Záležitosti druhého a třetího pilíře EU spadají pouze pod oblast mezivládní
spolupráce. To znamená, že původně byla zcela dominantním hráčem na tomto poli Evropská
Rada a Rada EU, v jejím rámci je pak za koordinaci bezpečnostní a obranné politiky
odpovědný Generální tajemník Rady/Vysoký představitel Javier Solana. V průběhu času a
s faktem, že boj proti terorismu vyžaduje dobrou koordinaci administrativní i legislativní (a
v souvislosti

s přesahem

některých

prvků

protiterorismu

do

hospodářské

oblasti

komunitámího prvního pilíře), se začíná zvětšovat role Evropské komise, konkrétně jejího
generálního ředitelství pro záležitosti spravedlnosti, svobody a vnitra, jež bylo založeno
v roce 1999 a je s 325 zaměstnanci na stálý a 95 na nestálý úvazek jedním znejmenších
oddělení Komise.6 Evropský parlament má (vyjma částí spjatých s prvním pilířem) pouze
konzultativní pravomoci, to mu ovšem nebrání v přijímání rezolucí pouze deklaratomího
charakteru. Kvůli koordinaci postojů a práce jednotlivých institucí vznikl při Radě úřad
Evropského koordinátora protiteroristické politiky.

6 Více informací na webové stránce Generálního ředitelství nan; .europa.cu mt:Comm mstíce home-'index en.ium
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Podkapitola sémantická odbočka

Na tomto místě je nutné zmínit se o pro pochopení jakéhokoli právního nebo
vědeckého textu krajně důležité otázce významu používaných slov a obratů. Autoři zahraniční
i čeští se často zdlouhavě věnují otázce definování toho, co vlastně terorismus7 a boj proti
němu je.
Jak poznamenala jedna autorka: „Je standardní procedurou studií o terorismu, že
začínají záležitostí definic. “ 8 Terorismus je totiž velmi kluzký koncept - a jeho definice „pro
mnoho autorů zmizela v akademické slepé uličce, aby se nikdy nevrátila ve form ě smysluplně
použitelné pro tvůrce politiky i veřejnost. “9 Nejrůznější vědci používají к definici terorismu a
teroru nejrůznější způsoby. Je zajímavé, že poprvé bylo toto slovo použito к popisu činů
výrazné hrůzy dosahované za politickými účely v roce 1795 Edmundem Burkem ve spojení
s vládou jakobínského Výboru pro veřejné blaho, a konkrétně Robespierra ve Francii.
Obvinění revolucionáři ve skutečnosti s radostí přijali toto označení, jelikož nadšeně
souhlasili stím , že jejich aktivita je terorem (Robespierre: „(je potřeba)...ctnost, bez níž je
teror zlo; teror, bez něhož je ctnost bezmocná. “).10 Účel světí prostředky. Čím horší
prostředky, tím lepší účel, zdá se. Dnes preferují pachatelé teroru jiná jména, například
„bojovníci za svobodu“ či „bojovníci svaté války proti Židům a křižákům“.11
Jsou tucty definicí terorismu, v každém zdroji a u každého autora jiná. Za jeden
znejkratších a nejpregnantnějších příkladů považuji: „terorismus je systematické používání
výhružek/ohrožování za účelem přesvědčení, obyčejně s politickými cíli. (...) Terorismus není

7 terrorism - hrôzovláda, terorismus, terorizování; terror - hrůza, úzkost, strach, děs, zděšení, hrůza, hrôzovláda,
násilí, postrach, přízrak, mor, utrpení - Velký anglicko-český slovník
8 Van Leeuwen, s. 4
9 Gearson, s. 8
10 ibid, s. 14
" Prohlášení Mezinárodní islámské fronty boje proti Židům a křižákům z 23. února 1998, hlavní ideologický
základ al-Kajdy a její války proti západu; MUller, s. 40
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filosofie nebo hnutí. Je to m etoda.1,12 Velmi dobrá a důkladná úvaha definující terorismus na
základě motivací, cílů, pracovních metod, organizačních aspektů atd. může být nalezena
v knize Confronting terror ism.13 V listopadu 2001 přijal Evropský parlament definici tohoto
znění: „Každý členský stát podnikne nezbytná opatření к zajištění toho, aby následující
přestupky, definované podle národního práva, které jsou úmyslně podniknuty jednotlivcem
nebo skupinou proti jednomu nebo více státům, jejich institucím nebo obyvatelům s cílem je
zastrašit a vážně změnit nebo zničit základní lidské svobody, demokracii, respekt pro lidská
práva, občanské svobody a vládu zákona, na nichž jsou založeny naše společnosti, byly
trestány jako teroristické zločiny. “ 4 O v současnosti platné definici terorismu EU dále
v kapitole Evropské protiteroristické aktivity mezi ll.zářím 2001 a l l . březnem 2004.

Ale nejenom terorismus, i názvy způsobu boje s ním jsou různé. Anglické pojmy
dealing with, struggle, combat, fig h t a konečně war on znamenají vystupňování důrazu - od
zabývání se, přes zápas, boj/konflikt a ostřejší boj/zápolení к válce s15, a jsou aplikovány
spřibývajícím pocitem ohrožení společnosti terorismem. Zatímco vletech 2001-2003 EU
odmítala zpřísňování termínů (á la vyhlášení War on terror - tedy gramaticky nesprávné
„války teroru“ prezidenta Bushe z roku 2001, nyní je v USA používán spíše termín
combatting terrorism) a vyzývala spíše к vypořádávání se či potlačování, po útocích 11.
března 2004 se přijaté prohlášení přímo nazývalo „Pro boj (combat) s terorismem“, ovšem

12 Wilkinson I., ss. 12-13, orig.: “terrorism is the system atic use o f coercive intimidation, usually to service
political ends. (...) Terrorism is not a philosophy or a movement. It is a method. ve vydání z roku 1985
Wilkinson používá na s. 12 delší definici - system atické používáni vraždy, zraňování, destrukce nebo jejich
hrozbou к vytvoření ovzduší teroru, zveřejnění problému а к zastrašení širšího cílového publika к souhlasu s cíly
teroristů“ - „ the systematic use o f murder, injury and destruction or threat o f same to create a climate o f terror,
to publicise a cause and to intimidate a wider target into conceding to the terrorists "aims “
13 Van Leeuwen, ss. 4-7
14 Wilkinson II., s. 9 “Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the following
offences, defined according to its national law, which are intentionally committed by an individual or a group
against one or more countries, their institutions or people with the aim o f intimidating them and seriously
altering or destroying the fundam ental freedoms, democracy, respect fo r human rights, civil liberties and rule o f
law on which our societies are b ased w ill be punishable as terrorist offences ”
15 Velký anglicko-český slovník
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v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky se používá občas termín fight - tedy
patrně ostřejší boj.
Rovněž nástroje к tomuto vypořádávání se (v této práci jsou používány výrazy
promiskuitně - smysl, potlačování terorismu je ostatně vždy stejný) nejsou označovány vždy
stejně. Spolu s B. Piknou se přikláním к označování European area o f freedom, security and
justice jako Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva.16 Jednotlivé části tohoto prostoru
lze odlišit jako

■ Prostor svobody - myšlené jako zajištění volného pohybu osob na bázi spolupráce
členských i nečlenských států EU na základě Schengenských dohod;
■ Prostor bezpečnosti - myšlené jako prostor zaopatřující dostatečnou ochranu proti
organizované i neorganizované trestné činnosti za využití koordinace národních i
nadnárodních institucí;
■ Prostor práva - myšlený jako prostor v němž jsou odstraněny závažné rozdíly mezi
jednotlivými členskými státy v oblasti národních právních úprav týkajících se
trestněprávních a občanskoprávních kodexů - v prvním případě o zlepšení koordinace
při trestním stíhání a stanovení minimálních norem pro srovnatelná ustanovení
trestního práva hmotného, včetně trestů i trestního procesu, ve druhém případě o
zjednodušení rámcových podmínek pro přístup občana ke svým právům.17

Dalším problémem je správný překlad často používaného termínu law enforcement
agencies tedy doslova „úřadů vymáhajících právo“ - tedy policejních, ale i justičních a
zpravodajských (přičemž v jejich případě dochází často к záměně Secret services - tajných

16 Pikna II., s. 127
17 volně podle Pikna I., ss. 23-24
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zpravodajských služeb a úžeji zaměřených Intelligence services - výzvědných služeb)18
státních složek. V následujícím textu budu tento pojem používat jako obecně popisující,
případně jasně vymezím o kterou z jeho možných složek se jedná.

Nuance definování metody nijak nepomáhají zákonodárcům, kteří musí tuto definici
převést do právního textu. Nepřekvapí, že „ Spojené národy se po desetiletí snažily o vytvoření
mezinárodně aplikovatelných právních nástrojů к boji proti mezinárodnímu terorismu, aniž
by byly schopné dosáhnout všeobecné definice zla, které by chtěly porazit. “,9 Zvláštní výbor
OSN pověřený vypracováním definice terorismu byl založen již roku 1972, aniž by prvních
32 let své existence došel к jednotnému závěru. Teprve jednomyslně přijaté rezoluci Rady
bezpečnosti OSN č. 1566 z října 2004 se podařilo zakotvit tuto definici: „ Trestné činy, včetně
těch proti civilní populaci, spáchané s úmyslem způsobit smrt nebo vážná tělesná zranění,
nebo braní rukojmích, s úmyslem vyprovokovat stav teroru20 v široké veřejnosti nebo skupině
osob nebo určitých osob, zastrašit obyvatelstvo nebo donutit vládu nebo mezinárodní
organizaci ke konání nebo zdržení se od konání, je ž zakládají přestupky obsažené a
definované mezinárodními konvencemi a protokoly vztahujícími se к terorismu, nejsou pod
žádnými okolnostmi ospravedlnitelné uvážením politických, filosofických, ideologických,
rasových, etnických, náboženských nebo podobných hledisek... “2l Zatímco jednotlivé národní
státy užívaly pro vnitřní potřeby zcela různé definice (jako: „(...) terorismus znamená použití
násilí к dosažení politických cílů a zahrnuje jakékoli použití násilí za účelem vyvolání pocitu
strachu и veřejnosti nebo и je jí části (...) “ v Zákonu o prevenci terorismu ze Spojeného
království, 1989),

99

pro mezinárodní potřeby slouží série mezinárodních smluv a konvencí

(mezi nejstaršími je Ženevský protokol (o vedení bakteriologické a chemické války) z roku
18 Pikna I., s. 214
19 Van Leeuwen, s. 7
20 tedy hrůzy, úzkosti, strachu —Velký anglicko-český slovník
21 Wilkinson II., ss. 9-10
22 Walker, s. 20
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1925 nebo Chicagská konvence O mezinárodním civilním letectví z roku 1944) 23 jež vždy
utilitárně vymezují užší definici terorismu pro účely dané mezinárodní smlouvy.24
Aktuálnější však jsou až dokumenty přijímané po druhé světové válce. Rada těchto
textů je logicky poznamenána dobou svého vzniku - studenou válkou vynucující si bolestivý
kompromis mezi obavami obou hlavních stran bipolámího světa ze zásahů druhé strany. Dnes
panují opět obavy států třetího světa z přílišného vměšování západních mocností při rigidní
aplikaci předpisů týkajících se ochrany lidských práv i bezpečnosti těchto mocností. Díky
těmto obavám dosud neexistuje žádná univerzální mezinárodní smlouva (nejspíše pod
hlavičkou OSN), jež by zastřešovala všechny formy boje proti mezinárodnímu terorismu (o
státním terorismu ani nemluvě). Nej důležitějšími dokumenty je několik mezinárodních úmluv
a rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1368 a č. 1373 a rezoluce Valného shromáždění OSN č.
56/1.25 Jde o tyto mezinárodněprávní instrumenty:

1.

Tzv. Tokijská úmluva z 14. září 1963 (o trestných a jiných činech
spáchaných na palubě letadla)

2.

Tzv. Haagská úmluva z 16. prosince 1970 (o protiprávním zmocnění se
letadel)

3.

Tzv. Montrealská úmluva z 23. září 1971 (o potlačování protiprávních činů
ohrožujících bezpečnost civilního letectví

4.

Tzv. Štrasburská úmluva z 27. ledna 1977 (dokument Rady Evropy Evropská úmluva o potlačování terorismu - velmi důležitým prvkem je
depolitizace terorismu a jeho pachatelů)

5.

Tzv. Newyorská úmluva z 14. prosince 1978 (o trestných činech proti
osobám požívajícím mezinárodní a diplomatické ochrany)

23 Velmi šikovná tabulka mezinárodních smluv je ve Walker, s. xxxv-xxxvii
24 Pikna II., s. 358
25 К aktivitám OSN viz
.
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6.

Úmluva proti braní rukojmí z 17. prosince 1979

7.

Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů z 14. září 1981

8.

Tzv. Římská úmluva o potlačování nezákonných činů proti bezpečnosti
námořní plavby z 10. března 1988

9.

Tzv. Římský protokol o potlačování nezákonných činů proti bezpečnosti
pevných plošin umístěných na kontinentálním šelfu z 10. března 1988

10.

Protokol o boji

s protiprávními činy násilí na letištích sloužících

mezinárodnímu civilnímu letectví z 23. dubna 1988
11.

Úmluva o značkování plastických trhavin pro účely detekce z 1. března
1991

12.

Úmluva o potlačování teroristických bombových útoků z 15. prosince 1997

13.

Úmluva OSN o potlačování financování terorismu z 6. září 2000

14.

Úmluva OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu z 12. prosince
2000 (obsahuje též Protokol proti pašování migrantů po zemi, vzduchem a
po moři, Protokol к zabránění, potlačování a trestám obchodu s lidmi,
zvláště ženami a dětmi) a Protokol proti nezákonnému zpracování a
obchodování se zbraněmi, jejich částmi, díly a součástmi)

Fakt, že terorismus se velmi rychle vyvíjí od individuálních útoků na jednotlivé státní
představitele к post-modemímu superterorismu způsobujícímu sta a tisíce mrtvých a nesmírné
ztráty na majetku nijak nepomáhá vytváření jednotné legislativy - je pravda, že rozsah a
provedení útoků 11. září 2001 nasvědčovalo spíše vojenské akci, přičemž mezinárodní
instrumenty upravující válečný stav již existují, ovšem normy vypořádávající se s terorem
takového rozsahu nikoli.26

26 Pikna I., s. 181
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Národní normy mají v Evropě dlouhou tradici, zejména ve státech postižených
moderním terorismem, jako je Spojené království, Francie nebo Španělsko,27 a jsou obyčejně
aplikovány a novelizovány po nových hrůzných činech (např. první Zákon o prevenci
terorismu byl ve Spojeném království přijat po sérií pumových útoků na hostince
•

•

v Birminghamu v roce 1974).
•

detailnější.

29

28

,

Právní normy se s každou novou verzí stávají delší a

Namísto definování terorismu jako sociální nebo filosofické metody či prvku

tyto normy popisují jednotlivé a nejrůznější činy, jež mají být považovány za akty teroru.
Například Rada Evropy při definování terorismu při tvorbě Úmluvy o potlačování terorismu
v roce 1977 použila jako definici teroristického aktu míru ochrany napadeného objektu, ale i
použité metody.30 Nicméně i přesto, nebo právě proto, se stává, že různé právo vymáhající
orgány v rámci jednoho státu používaly různé pracovní definice, mezi nejznámějšími příklady
je FBI a CIA v USA.31
Jedním z hlavních prvků vývoje po šoku 11. září 2001 však bylo sjednocení státních a
mezinárodních definic v EU i USA.

Velmi podobné problémy jako s definicí terorismu jsou spojené s definováním nebo
popisováním proti-terorismu. Zatímco účelové metody a strategie se výrazně odlišují,
souhrnná tabulka klíčových taktických elementů a přístupů v boji proti terorismu byla
vytvořena Wilkinsonem v roce 1977, rozšířená v roce 1986 a konečně v roce 2001:32

1. Přehnané reakci (Overreaction) a všeobecné represi (...) by mělo být předcházeno
2. Nedostatečné reakci (Underreaction) (...) by mělo být též předcházeno

27 Popis jednotlivých národních politik vůči terorismu může být nalezen ve Van Leeuwen nebo Gallis
28 Walker, s. 3
29 ibid, s. 20; jedním z nejlepších příkladů takových dokumentů je britský Zákon o terorismu, zločinu a
bezpečnosti z roku 2001
30 Pikna I., s.211
31 Walker, s. 20
32 Poslední publikace této knihy je z roku 2002, ale jde pouze o reprint předcházejícího vydání
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3. Vláda a bezpečnostní složky musí v každém okamžiku jednat v mezích zákona
(•••)
4. Tajemství vítězství v bitvě s terorismem v otevřené demokracii spočívá ve
vítězství ve válce informační: to umožní bezpečnostním složkám (...) být
proaktivní, zamezovat teroristickým konspiracím dříve, než к nim dojde
5. Tajné bezpečnostní orgány a všechny další instituce bojující s terorismem musí být
pod pevnou kontrolou volené vlády a plněji zodpovědné
6. Pokud jsou potřeba zvláštní zákony, musí být pouze dočasné a pod častým
přehodnocováním parlamentem
7. Neměly by být žádné ústupky nebo zvláštní statuty pro usvědčené teroristy (...)
8. Teroristické propagační kampaně musí být úplně podvraceny (...)
9. Přes, nebo spíše kvůli, dilematům jimž vlády čelí v případě krizí ohledně rukojmí,
by měly vlády předcházet výraznému ustupování teroristům. (...)33

Z těchto racionálních bodů vyplývají možné požadavky právo vymáhajících úřadu pro
změny stávající či adopci nové legislativy a to na národní i mezinárodní a nadnárodní úrovni.
Úkolem zvolených politiků pak je nalézt někdy velmi obtížně dosažitelnou cestu kompromisu
mezi legálními možnostmi danými platnými právními předpisy především v oblasti ochrany
lidských práv a svobod a legitimními požadavky těchto úřadů. I evropští politikové se
v oblasti tohoto neustávajícího hledání a nalézám práva musí chovat zodpovědně, nejen
vzhledem к zajištění vlastní bezúhonnosti a volitelnosti, ale též vzhledem к zajištění
bezpečnosti a nej základnější ho práva spoluobčanů vůbec - práva na život.
Jak již bylo zmíněno výše, na úrovni EU j e v podstatě možné použít к boji proti
terorismu a dalším formám organizovaného zločinu nástroje trojího typu - koordinační (či

33 Wilkinson I. ss. 94-95
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právní), daný možností synchronizace právních předpisů a zvyklostí různých zemí a
společným přijímáním protiteroristických smluv a úmluv použitelných к boji proti němu,
organizační, týkající se společných akcí a jejich organizování a konečně institucionální
umožňující tvorbu společných orgánů a institucí.34

34 volně podle Pikna II s. 242
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Evropské protiteroristické aktivity před 11. zářím 2005

Evropská společenství byla založena na hospodářském základě. Poválečná Evropa
rozdělená do dvou soupeřících bloků byla pod ochranou vnějších mocností a nemusela příliš
uvažovat o bezpečnostních záležitostech. Priorita ležela ve vývoji vnitřní bezpečnosti
(zejména v ochraně před rozvědkou druhého bloku a, na východě, v potlačování disentujících
názorů). Nicméně vývoj v 60. a 70. letech (zejména frustrace arabských obyvatel Svaté země,
radikalizace domácí mládeže po roce 1968 i využívám teroru jako jedné z forem nepřímého
boje studené války především sovětskou stranou) ukázal potřebu důraznějšího zaměření se na
pole boje proti terorismu.
V

průběhu Studené války byly v Evropě dva hlavní typy „domácího“ terorismu -

národnostní (reprezentovaný akcemi ETA nebo IRA) a ideologický (RAF, Action directe,
Brigatte Rosse), jež obojí obvykle jednaly v jednom státě nebo proti zájmům jednoho státu.

•5с

Státy tudíž vytvářely vlastní, národní strategie, aby se vypořádaly s vlastními problémy.
Organizované mezinárodní teroristické organizace (Skupina Abú Nidala, al-Fatah atd.)
nereprezentovaly dostatečný důvod к silnější spolupráci (ačkoli mezi teroristickými
organizacemi к jistému stupni spolupráce docházelo, např. mezi RAF a Palestinci), státy byly
víceméně schopné vypořádat se s okamžitými a jednorázovými hrozbami samy (dobrým
příkladem je odpověď Francie na útoky GIA v 90. letech).
Vyvíjející se organizace Evropských společenství a dnešní Unie byla a je založena na
harmonizaci národních a nadnárodních zákonů. Jednou z nejcitlivějších oblastí národní
suverenity a pýchy jsou vnitřní a soudní záležitosti. Evropské státy tudíž zápasí mezi touhou
zachovat národní tradice a kontrolu nad vnitrními záležitostmi, a zároveň s potřebou vytvořit

35 den Boer, in van Leeuwen, s. 186; zvláštním případem je “domácí” terorismus vedený za účelem prosazování
zahraniční politiky, především únosy celých vlaků příslušníky druhé imigrantské generace Molučanů již
nizozemského občanství za účelem podpory osvobozeneckého boje Moluk vůči Indonésii, к nimž docházelo v
Nizozemsku 70. let 20. stol.
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dostatečnou a efektivní organizaci pro prevenci a boj s mezinárodním nebo domácím
terorismem a dalšími zly - je třeba připomenout, že terorismus „ (...) tradičně musel soutěžit o
pozornost s dalšími hrozbami mezinárodní bezpečnosti jako je pašování drog, organizovaný
zločin a nelegální přistěhovalectví. ”36

Není snadné dohledat první iniciativy Evropských společenství na poli vnitřní
bezpečnosti. Může jimi být specifické rozhodnutí hlav států a vlád v roce 1969,37 nebo tajná
ad hoc spolupráce mezi bezpečnostními složkami členských států při nejrůznějších
příležitostech, ale obvykle se jako první krok ve vzájemné spolupráci určuje založení TREVI.
Tato skupina byla ustavena v kontextu Evropské politické spolupráce 29. června 1976.
Evropská rada založila zvláštní skupinu TREVI (pojmenované po římské fontáně de
Trevi, poblíž které se ministři setkali, ale je to také akrostich francouzských slov terorismus,
radikalismus, extremismus a mezinárodní násilí (Terrorisme, Radicalisme, Extremisme et
Violence Internationale)) - obročních setkání ministrů vnitra jako rámce pro spolupráci
v oblasti vnitřní bezpečnosti. Skupina pracovala na bázi kooperace vyšších úředníků
ministerstev vnitra a setkání pracovních skupin (první setkání se uskutečnilo v roce 1977 a
bylo zasvěceno výměně informací a poznatků tajných služeb o terorismu a bezpečnostním
aspektům letecké dopravy, jaderných zařízení a přeshraniční dopravy).38 Záběr aktivit TREVI
zahrnoval,

mimo

terorismus,

také

chuligánství

fotbalových

fanoušků,

ilegální

přistěhovalectví, organizovaný zločin a konečně založení zóny volného pohybu osob.39 Další
rozšíření odpovědnosti TREVI přišlo jako odpověď na činnost evropských teroristických
organizací - „Je to euroteror ismus, jen ž slouží jako ospravedlnění evropské spolupráci

36 ibid, s. 187
37 Denza, ss. 64-65
38 ibid.
39 Více o skupině TREVI in den Boer, Wallace in Wallace a Wallace, s. 494
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policií. “4 Pracovní skupina pro terorismus byla založena roku 1979. 41 Pracovní skupiny
TREVI byly celkem čtyři — I. zasvěcená protiterorismu, II. veřejnému pořádku, výcviku a
vybavení, III. drogám a organizovanému zločinu a IV. zrušení vnitřních hranic.42 Spolupráce
mezi vymahateli práva nebyla vnímána jako zákonodárný proces, spíše jako „ (...) spolupráce
mezi stejně zaměřenými vymahateli za účelem výměny informací a srovnávání metod
к posílení bariér proti společným nepřátelům. "4i

Zacílení na dokončení jednotného trhu a hospodářství v 80. letech vzdálilo terorismus
primárnímu zájmu Společenství (ostatně, všechny státy Společenství byly signatáři Dublinské
dohody o aplikaci Evropské úmluvy o potlačování terorismu z roku 1979 - tato úmluva je
výtvorem Rady Evropy). Nicméně z „ uvědomění si, že veškeré kroky učiněné к uvolnění
vnitřních hranic musí být vyrovnány zvýšenou úrovní přeshraničního vymáhání práva a
soudní spolupráce na území celého Společenství“ 44 vznikl jistý hybný moment, jak doložily
Schengenské dohody.
Na jejich počátku stojí Saarbruckenská dohoda mezi NSR a Francií z 13. června 1984
o postupném rušení kontrol na francouzsko-německých hranicích. 14. června 1985 se
v lucemburském Schengenu к této dohodě připojilo trio států Beneluxu (Schengen I), o pět let
později byly tamtéž přijaty detailní prováděcí úmluvy (Schengen II.), jež vstoupily pro 13
členských států v platnost 26. března 1995 45 Hlavním smyslem schengenské spolupráce je
otevření vzájemných hranic a sjednocení a přísnější kontrola hranic vnějších. Tato kontrola a
její opatření (kontroly zavazadel a přepravy osob i zboží a zbraní, ale i pravidlo vzájemné
pomoci národních policií v trestních věcech a záležitostech týkajících se střelných zbraní a

40 Hermant, Bigo, in Reinares, s. 93, orig. “C'est ľeuroterrorisme qui sert de justification ä la cooperation
européenne des polices. ”
41 Fijnaut, s. 16
42 Pikna П. ss 196-197
43 Denza, s. 64
44 Chalk in Reinares, s. 176-7
45 Pikna II. ss. 193-195
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střeliva, otázky pohybu osob po území smluvních stran a konečně tvorba společného
Schengenského informačního systému pro vzájemné sdílení informací), z nichž některá
v průběhu 90. let a především díky Amsterdamské smlouvě prošla procesem komunitarizace a
vstupu do práva EU jsou důležitými prvky protiteroristického úsilí.
Maastrichtská smlouva o Evropské unii (1992) vytvořila zvláštní unijní pilíř
zasvěcený záležitostem soudnictví a vnitra (Hlava VI, článek 29),46 ale terorismus byl zmíněn
pouze v kontextu článku K .l. §9, jenž volal po „ (...) policejní spolupráci za účelem prevence
a boje s terorismem,47pašováním nelegálních drog a dalších závažných forem mezinárodního
zločinu (...)” na mezivládní, nikoli komunitám! bázi. Evropská politická spolupráce, pod níž
byla založena skupina TREVI, byla zahrnuta do druhého pilíře EU, ale vnitřní záležitosti
získaly zvláštní postavení.48
Podle článku K .l.9 měla vzniknout nová celounijní organizace Evropské policejní
kanceláře (Europol). Poprvé bylo její zřízení zmíněno na zasedání Rady v Lucemburku roku
1991. Tato organizace začala fungovat poté, co Rada přijala Konvenci Europolu49 26.
července 1995,50 v platnost vstoupila až 1. května 1998. Již před oficiálním zrozením
Europolu bylo v červnu 1993 rozhodnuto o vzniku provizorní Protidrogové jednotky
Europolu51 od 3. ledna 1994. Sídlem jednotky se stal Haag, který se později (od 1. července
1999) stal i sídlem samotného Europolu.

Cíli Europolu bylo původně zajištění výměny

informací a koordinaci poznatků kriminalistů policejních sil států EU v oblasti pašování drog,
trestné činnosti týkající se radioaktivních substancí, ilegálního přistěhovalectví, pašování
vozidel, a obchodu s bílým masem (zkrátka a dobře všemu organizovanému zločinu, jenž se

46 Více o mezivládních pilířích in Denza ss. 5-33, konkrétně o třetím pilíři ibid., ss 63-85
47 Pro účely Smlouvy definovaný jako “the use and attem pt to use violence by a structured group to obtain
political objectives ” —„pou žití a pokus к použití násilí strukturovanou skupinou к dosažení politických cílů “
48 den Boer in Reinares, s. 211
49 Council Act OJ С 316, 27.11. 1995
50 Moussis, s. 127
51 Európan Drugs Unit - E D U
52 Chalk, in Reinares, s. 178
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ovšem dotýká dvou a více států EU) . Terorismus a jeho potírání v agendě Europolu původně
zahrnut nebyl, připojen byl až rozhodnutím Rady EU v květnu 1998. Důvody nejsou jasné, ale
může to být kvůli chybějící jednotné definici terorismu (ostatně patřičné rozhodnutí Rady z 3.
prosince 1998 ukládá Europolu se pouze následně zabývat již spáchanými trestnými činy,
které by pravděpodobně mohly být spáchány v průběhu teroristických aktivit proti životu,
zdraví, osobní svobodě nebo majetku),54 nebo díky faktu, že к boji proti terorismu je třeba
sdílet citlivá data obvykle střežená tajnými službami nejžárlivěji.55 Na jednání Rady
v Tampere byla potvrzena klíčová role Europolu při tvorbě prostoru svobody, bezpečnosti a
práva bojem proti organizovanému zločinu a do jeho záběru bylo zařazeno i stíhání praní
peněz - к dalšímu rozšíření mandátu Europolu došlo v prosinci 2001, kdy se mezi oblasti jeho
zájmu dostala i ekologická kriminalita, ilegální obchod s kulturními statky i organizovaná
loupež.56
Role Europolu má být především pasivní - informace získávané od všech států Unie
zde mají být analyzovány, evidovány a dále poskytovány к operativním a vyšetřovacím
úkonům jednotlivých národních policejních sborů.

cn

Původně měl být pouze analytickou

službou, ovšem Amsterdamská smlouva mu přiřadila i možnost účastnit se jako pozorovatel a
koordinátor konkrétních policejních akcí a tak Styční důstojníci Europolu mohou působit při
výměně operativních informací, ale i poskytovat odbornou a technickou pomoc při
vyšetřování organizované trestné činnosti.
Europol je odpovědný Radě ministrů spravedlnosti a vnitra, jež schvaluje jeho
rozpočet, jmenuje jeho ředitele a jeho zástupce a je hlavním kontrolorem kanceláře, jež také
každoročně podává zprávu o své činnosti Evropskému parlamentu. Vnitřními orgány jsou
správní rada, složená z jednoho zástupce za každý členský stát (členem bez hlasovacího práva
53 Pikna II. s. 235
54 ibid., s. 236
55 Den Boer, in Reinares, s. 212
56 Pikna II., s. 236
57 Pikna II. s. 232
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může být i zástupce Evropské komise), ředitel (jmenovaný maximálně na dvě čtyřletá
období), kontrolor financí a finanční výbor. Europol má asi 400 zaměstnanců s pracovními
smlouvami na dobu určitou - mezi nimi jsou nejdůležitější styční důstojníci za každou
policejní složku jednotlivých členských států (nejméně dva na složku), kteří zajišťují a udržují
komunikaci mezi evropskými policiemi.
Europol zajišťuje provoz Počítačového systému58 složeného z

■ Informačního systému Europolu (údaje к osobám a trestné činnosti)
■ Systému analýz (údaje osobní i neosobní povahy)
■

Indexového

systému

(vyhledávací

systém

neumožňující

přístup

к osobním

informacím)59

Tento systém je páteří informační a koordinační schopnosti Europolu. Informace
vněm obsažené podléhají čtyřstupňovému

režimu utajení a jsou do něj vkládány se

souhlasem národních kontrolních orgánů, přičemž vše kontroluje společný kontrolní orgán.
Národní jednotky Europolu jsou zřizovány členskými státy a slouží jako jediný styčný bod jejich úkolem je poskytovat Europolu požadované informace a naopak tlumočit požadavky
národních právo vymáhajících orgánů - ovšem nemusí tak učinit, pokud by tím poškodily
národní bezpečnostní zájmy nebo ohrozily právě probíhající vyšetřování či vnitrostátní
vyšetřování zpravodajských služeb.60
Europol je také z titulu článku 42 své Úmluvy pověřen udržováním styků
s mezinárodními vyšetřovatelskými organizacemi jako je Interpol.
Článek K.4 Smlouvy založil také výkonný koordinační výbor vyšších úředníků
(pojmenovaný jednoduše výbor K4) ke koordinování politik třetího pilíře - přistěhovalectví a
58 The Europol Computer System - TECS
59 volně podle Pikna II. s. 239
60 Pikna II., s. 243
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azylu, bezpečnosti, vymáhání práva (včetně protiterorismu, vybírání cel a aktivit Europolu) a
soudní spolupráci.61 Každá z těchto politik byla kontrolována jednou z „směrovacích“ skupin,
jež každá byla rozdělena do 5-6 skupin pracovních.
Hlavním příspěvkem Maastrichtské smlouvy к boji proti terorismu bylo převedení
rámce boje proti terorismu do zóny bližší spolupráce

a zahrnutí všech členských států do

jednoho systému. Schengenská smlouva vymezuje (nebo umožňuje dobrovolné sebevymezení
Irska a Velké Británie), zatímco Maastrichtská smlouva znovu potvrdila možnost
protiteroristické spolupráce při dodržování ochrany vlastních hranic. Navíc třetí pilíř zahrnuje
kriminální aktivity (pašování, narkotika atd.), jež jsou úzce spojen s terorismem.

Nicméně

všeobecně vzato „ třetí pilíř se nezdá být nejlepším nástrojem к řešení urgentních záležitostí
terorismu. 64 Nově rekonstruovaná organizace práce byla “(...) do určité míry vylepšením
starého, ale ve srovnání se snadno pochopitelným trojvrstvým systémem prvního pilíře (...)
formuje neproniknutelný labyrint. ”65

Ministři spravedlnosti a vnitra, kteří 14. října 1995 přijali ve Španělsku tzv.
Gomerskou deklaraci66, učinili další krok. Deklarace, adoptovaná Evropskou radou 16.
prosince 1995, jenom zopakovala důvody к boji proti terorismu, ale alespoň ukázala, že
existuje „ minimální konsensus o posílené spolupráci proti terorismu “ - byl učiněn pokus o
definici společného pracovního terénu. Deklarace se také přiblížila к definici terorismu jako
organizovaného zločinu a je prvním dokumentem, který naznačuje, že hlavní vnější hrozbou
pro Evropu a její vnitřní bezpečnost je „fundamentalismus“, nikoli padlá nesvoboda

61 Chalk, in Reinares, s. 178.
62 Fijnaut, s. 16
63 Chalk, in Reinares, ss. 183-184
64 den Boer, in Reinare, ss. 222
65 Denza, s. 82
66 La Gomera declaration
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komunismu. Boj proti terorismu se měl stát jedním z prioritních cílů EU a představovat nadále
záležitost společného zájmu členských států.67
Rada také v prosinci 1996 souhlasila s vytvořením seznamu protiteroristických
kapacit. Seznam spravuje každá předsedající země. Zahrnuje seznam kompetencí, znalostí,
schopností a expertiz členských států a také obnovované informace o národních kontaktních
bodech a vnitřních a vnějších hrozbách Unii. Dokument rovněž zaznamenává a analyzuje
teroristické činy, jež se odehrály v EU. Je tajný a přístup к němu má pouze Rada.

Amsterdamská smlouva o Evropské unii (v platnosti od 1999) mírně zvýšila zaměření
na terorismus vyhlášením Hlavy VI, článku 29, že cíle policejní a soudní spolupráce „ má být
dosaženo prevencí a bojem proti zločinu, organizovanému i jinému, především terorismu,
pašování osob a zločinům vůči dětem (...) “ Třetí pilíř ztratil většinu svého obsahu, byl
přejmenován a radikálně přeměněn. Většině změn byly vystaveny vízová, azylová a
přistěhovalecká politika, jež byly přesunuty blíže prvnímu pilíři, zatímco to co zbylo bylo
pojmenováno „Ustanovení o policejní a soudní spolupráci v trestních záležitostech“ Nástroje
přístupné Radě - společné pozice, rámcová rozhodnutí pro aproximaci národních zákonů,
další rozhodnutí a konvence - byly lépe rozlišeny a jejich právní efekty vyjasněny.

68 v

f

Článek

30(2)(a) Smlouvy potvrdil též další operační roli Europolu.

Již Maastrichtská smlouva volala po soudní spolupráci v trestněprávních záležitostech,
ale byla to až Amsterdamská smlouva, která přinesla detailnější ustanovení ve článku 31. Na
základě tohoto článku Rada založila Prozatímní soudní jednotku - budoucí Eurojust.

67 Pikna I., s. 208
68 Denza, s. 238
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Vídeňské zasedání Rady JHA 3. prosince 1998 přijalo právně nezávazný, ale detailní
Akční plán к dohledu nad implementací rozhodnutí v záležitostech soudních a vnitrních za
účelem usnadnění tvorby skutečného evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
Hlavním smyslem tohoto dokumentu bylo oživit ducha meziinstitucionální spolupráce
v oblasti právních a vnitřních záležitostí. První zasedání Evropské rady plně zasvěcené
záležitostem justice a vnitra se odehrálo ve finském Tampere v 15.-16. října 1999. Ačkoli
jedna z hlavních politických objektiv nového Akčního plánu přijatého na tomto summitu
volala po celounijním boji proti zločinu, hlavní důraz byl kladen na migrační a azylovou
politiku (dalšími body bylo vytvoření Skutečného evropského právního prostoru a výraznější
působení jednotné EU navenek).69 Zasedání v portugalské Santa María da Feira v roce 2000
pouze doplnilo části Tamperského plánu.

V

současnosti platná Niceská smlouva se zaměřila na unijní politiky a sumarizaci

platné legislativy. Co se týče záležitostí justice a vnitra, pokračovala ve stejném způsobu jako
předchozí dokumenty. Přetrvávající vzájemná podezíravost národních autorit a nutnost
soustředit se na aktuálnější a akutnější problémy způsobila, že bylo dosaženo malého
pokroku.70
Nedostatek zájmu členských států zamezil přijetí účinných nástrojů - např. žádná
z konvencí EU o extradici z let 1995 a 1996 nebyla v roce 2001 ještě ratifikována.71
Vytvoření skutečného Prostoru svobody, bezpečnosti, a práva v EU zůstalo chimérou
politických proklamací. Ve skutečnosti před 11. zářím 2001 mělo jenom šest států EU Francie, Německo, Itálie, Portugalsko, Spojené království a Španělsko - specifickou
protiteroristickou legislativu oddělenou od běžných trestních zákoníků.

69 Pikna II., s. 138.
70 Grant, in Freedman, s. 146
71 Den Boer in Van Leeuwen, s. 189
72 Stevenson, s. 51
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Jenom týden před útoky v září 2001 přijalo těleso, které oficiálně nemělo žádných
reálných pravomocí v této problematice - Evropský parlament - souhrnný a sofistikovaný
dokument o Evropské pomalé odpovědi na stále akutnější teroristickou hrozbu.73 Zpráva o
roli Evropské unie v boji proti terorismu od zpravodaje výboru pro občanská práva a svobody,
britského liberála Grahama Watsona, byla přednesena již 12. července 2001. Zpráva
doporučuje přijetí preventivních opatřeni a rámcového rozhodnutí „s výhledem přiblížení
legislativních ustanovení zakládajících na Evropské úrovni minimální pravidla týkající se
zakládajících elementů kriminálních činů a trestů na poli terorismu (...) zaměřené na
legislativní

harmonizaci

(...)

v trestněprávních záležitostech,
teroristických činů;

a přijetí principu

vzájemného

uznávání rozhodnutí

včetně předběžných soudních opatření týkajících se

(...) zakládající opatření zajišťující a umožňující implementaci

,Evropského zatykače ‘ s výhledem bojovat s terorismem v kontextu boje proti zločinu (...); a
přijmout přiměřené právní nástroje pro přiblížení národních legislativ týkajících se
kompenzace obětí teroristických zločinů. ”74
Zpráva též připomněla změnu v podstatě terorismu ve světě a v Evropě a stále
zneklidňující nedostatek přiměřené soudní a policejní spolupráce v Evropě.75 Jak její autor
později řekl: „Bez těchto útoků (11. září) by trvalo vládám EU zvažování doporučení
obsažených ve zprávě měsíce a ro ky” Ovšem nakonec byla přijata během tří měsíců.

73 Nizozemská tajná služba publikovala brožuru varující před islámským terorismem ohrožujícím pouze USA a
Rusko, ne Evropu, v dubnu 2001. Fijnaut, s. 17
74 Doporučení Evropského parlamentu o roli Evropské unie v boji proti terorismu (2001/2016(INI)), к dispozici
......
i
;
; je zajímavé, že se dokument na několika místech
na
dovolává Charty základních práv EU, jako by šlo o platný právní dokument - Pikna I., s. 208
75 Fijnaut in Fijnaut, Wouters, Naert, s. 6
76 Den Boer in Van Leeuwen, s. 195
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Evropské protiteroristické aktivity mezi ll.zářím 2001 a l l . březnem 2004

Šok z bezprecedentních77 a spektakulámích útoků al-Kajdy na cíle v USA 11. září
2001, při nichž zahynulo 2 986 osob (včetně 19 sebevražedných útočníků al-Kajdy) a byly
zcela zničeny budovy Světového obchodního centra v New Yorku a poškozen Pentagon ve
•

Washingotnu D.C.

78

vyvolal bezprecedentní a svižné zrychlení přijímání legislativy záležitostí

spravedlnosti a vnitřní politiky v EU. Týdny mezi 20. zářím a 19. říjnem 2001 jsou nazývány
„Měsíc transformace“.79 Belgické předsednictví (2. půle roku 2001) dirigovalo vlnu
zvláštních summitů zaměřených na boj proti terorismu, které pokračovaly pod rozhodným
předsednictvím Španělska (1. půle roku 2002). Na prvním místě priorit této předsednické
země stál „boj proti terorismu v zóně svobody, bezpečnosti a práva.“80
Následující tabulka81 ukazuje chronologii událostí a přijatých dokumentů posilujících
soudní a policejní spolupráci v EU během Měsíce transformace a následujících týdnech:

Datum

Setkání/organizátor

Rozhodnutí

20. září 2001

Rada

Obecný protiteroristický plán (Akční plán

spravedlnosti

ministrů
a

vnitra proti terorismu) složený z několika bodů*;

(JHA) v Gentu

požadavek na členské státy pro posílení
kontroly vnějších hranic;82 legitimnost
úderu USA proti Afghánistánu

20. září 2001

Javier Solana - generální

Společné

prohlášení

EU

a

USA

77 Přestože došlo к teroristickým útokům právě na Světové obchodní centrum v roce 1993, na ambasády USA v
Keni a Tanzánii (1998) nebo к útoku na torpédoborec USS Cole, žádný z nich se rozsahem i počtem mrtvých a
symbolický významem nemůže rovnat událostem z 11. září 2001.
79 Den Boer in Van Leeuwen, s. 189
80

81 Založeno na Den Boer in Van Leeuwen, s. 190
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o

terorismu

*z navržených bodů jsou nej důležitější:

Identifikace

pravděpodobných teroristů

v Evropě

a

vypracování

seznamu

teroristických organizací;
Zahrnutí problematiky boje proti terorismu do druhého pilíře EU;87
Zformulování společné definice teroristických zločinů;
Zavedení Evropského zatykače;
-

Zrychlení

přijímání

Konvence

EU

o

vzájemné

asistenci

v trestněprávních

záležitostech;
Vytvoření jednoho nebo více společných vyšetřovacích týmů složených z policejních
důstojníků, státních zástupců a představitelů Europolu a prozatímního Eurojustu,
specializovaných na protiterorismus (rovněž výzva к uzavření dohody o spolupráci
mezi Europolem a příslušnými orgány USA);
-

Zlepšení spolupráce soudů ve vyšetřování týkajícím se terorismu;
Rozvoj spolupráce mezi tajnými službami s výhledem prevence teroristických činů;

-

Užší spolupráce mezi hlavami národních protiteroristických oddělení s výhledem
operativní spolupráce;
Rychlejší tok informací o terorismu к Europolu;
Zformování týmu protiteroristických specialistů v Europolu;
Přísnější aplikace stávající legislativy o zmrazení zdrojů teroristických skupin;

-

Zavedení systému vzájemného zhodnocování používaných protiteroristických politik;
Ustavení Evropského koordinátora pro opatření na poli civilní ochrany.88

87 Pikna I., s. 214; tento bod podporuje především Německo - ale jak přiznává autor v Pikna II., s. 356, je
nepravděpodobné, že by došlo к oficiálnímu přesunu protiteroristického boje plně do oblasti druhého pilíře.
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Ačkoli tato legální ofenzíva proti terorismu je srovnatelná s legislativní aktivitou
v napadených USA, je zaznamenáníhodné, že EU nezaložila žádný orgán к zodpovězení
otázek jako: „Co jsm e v EU věděli před 11. zářím? Jak byly naše znalosti komunikovány
uvnitř a navenek EU, především vůči USA?”89 Samozřejmě, potřeba založit něco
ekvivalentního к Národní komisi o teroristických útocích na USA („Komise 9/11 “)90 byla
v Evropě mnohem menší než za oceánem, nicméně fakt, že mnoho z útočníků strávilo
významnou část svých životů na evropské půdě, kde byli patrně též naverbováni al-Kajdou, a
bezprecedentní hrozba, kterou představovali, mohla být důvodem к zahájení šetření. Navíc
pouze díky šťastné shodě náhod došlo v roce 2000 к odhalení již pokročilých příprav
synchronizovaného atentátu na štrasburský vánoční trh, katedrálu a místní sídlo Evropského
parlamentu a zneškodnění útočníků - tento výstražný signál však nebyl příliš zaznamenán, ani
zpětně prozkoumán.91

Zintenzivnění boje proti terorismu se zaměřilo na čtyři oblasti:

1. vytvoření jednotné definice terorismu jako dominantní bezpečnostní hrozby,
založené na míšení mezi vnitřní a vnější bezpečností
2. zapojení protiteroristické agendy do zahraničněpolitické agendy EU a posílení
transatlantických vztahů
3. aktivní a urychlený tlak na harmonizaci právních předpisů

88 Fijnaut, s. 25
89 Fijnaut, s. 7
90 National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, jež vyprodukovala velmi souhrnnou a
solidní „Zprávu 9/11“ nejen o okolnostech a podrobnostech samotného útoku, ale i s popisem jednání
příslušných orgánů a návrhy na reformy a vylepšení.
91 Wilkinson II., s. 16
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4. rychlá expanze institucionálních kapacit uvnitř EU92

Bylo učiněno mnoho konkrétních kroků a opatření. Z nej významnějších okamžitých
rozhodnutí, založených především na uvádění teoretických rámců tamperského akčního plánu
do praxe, stojí na předním místě Rámcové rozhodnutí o Evropském zatykači (Evropském
zatýkacím rozkazu) a o Boji s terorismem, stejně jako institucionální kroky. EU neobdržela
k boji s terorismem nové nadnárodní pravomoci, místo toho se očekávalo, že členské státy
Q -J

budou přijímat určené standardy к jeho potlačování.

Rámcové rozhodnutí o Evropském zatykači a vydávacích procedurách mezi členskými
státy94 (přijaté 13. června 2002, v účinnosti od 7. srpna 2002 a implementované v lednu
2004)95 není omezeno jenom na teroristické činy, ale je považováno za důležitou část
protiteroristických opatření.96 Reprezentuje poslední z řady podobných dokumentů z 90. let,
které však nebyly nikdy ratifikovány a zároveň je od 1. ledna 2004 nahrazuje.97 Italská vláda
oponovala zařazení některých přestupků mezi pro extradici postačující zločiny (především
týkající se finančních záležitostí), ale nakonec se rozhodla připojit se к ostatním státům (Itálie
jako poslední členský stát ratifikovala rozhodnutí 21. července 2005). Zatykač „zrcadlíposun
paradigmatu legální spolupráce mezi členskými státy“ tím, že souhlasí s principem, že
členské státy navzájem automaticky uznávají soudní rozhodnutí - a tím nepřímo vyjadřují

92 den Boer in Van Leeuwen, s. 191
93 Bensahel, ss. 36-37
94 Rámcové rozhodnutí Rady 2002 OJ L 190/1
95 Osmi členskými státy, po jejichž přijetí vstoupil Eurozatykač v platnost byla Belgie, Dánsko, Finsko, Irsko,
...............- ■■■-................ ...........................
Portugalsko, Španělsko a Spojené království;
• • ••
96 Wouters, Naert, s. 112
97 Jde o platnou Evropskou úmluvu o vydávání z 13. prosince 1957, její druhý dodatečný protokol z 17. března
1978, Evropskou úmluvu o potlačování terorismu z 27. ledna 1977 (co se týče pasáží o vydávání), Dohodu mezi
12 členy Evropských společenství z 26. května 1989 o zjednodušení a modernizaci způsobů doručování žádostí o
vydání a neratifikovanou Úmluvu z 10. března 1995 o zjednodušeném postupu vydávání mezi členskými státy
EU a Úmluvu z 27. září 1996 o vydávání mezi členskými státy EU; Pikna II., s. 286
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vzájemnou důvěru v právní systém každého spolučlena Unie.98 Lze také říci, že „v rámci
realizace cíle Evropské unie vybudovat reálně fungující prostor svobody, bezpečnosti a práva
byla přijata opatření na zrušení tradičního vydávání (extradition) mezi jednotlivými členskými
státy Unie a jeho nahrazení systémem předávání (surrender) mezi soudními orgány v rámci
Unie.

Jeho hlavními přínosy jsou:

a)

výběr 32 přeěinů (včetně terorismu), jež nespadají do množiny „dvojí
zločinnosti“ (zločiny musí být trestné ve vydávajícím i vyžadujícím státu),
s minimálně tříletým trestem

b)

pasáž týkající se teritoriality činí vydávání nepovinné pro přestupky učiněné
ve státě v němž byl spáchán zločin, nebo v třetí zemi, ale nejsou uznávány
v zemi, v níž má být zatykač vykonán

c)

retroaktivní

pasáž jež

nabízí

členským

státům možnost jednat o

požadavcích nastolených před přijetím rámcového rozhodnutí podle
existujících nástrojů najíoli vyhošťování100

Od své implementace do září 2004 vedl Evropský zatykač101 к 2 603 soudním
příkazům а к zatčení a vydám 653 lidí.

Prvním zatčeným a vydaným podle eurozatykače

byl již v lednu 2004 švédský občan zadržený ve Španělsku.103 V souvislosti s terorismem je
neznámější „obětí“ eurozatykače jeden z pachatelů nepovedených útoků 25. července 2005
v Londýně, který byl zatčen v Římě a obratem vydán do Spojeného království. Podle zprávy

98 Wouters, Naert, ss. 120-121
99 Pikna II., s. 283
100 den Boer in van Leeuwen, s. 196
101 Více informací o Evropském zatykači na informačním letáku Evropské komise - Fact sheet Evropské komise
o Evropském zatykači, 2. srpen 2005 -

102 Barroso J.M., Frattini F.: Deset dobrých kroků ke svobodě a bezpečí
103
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Komise z února 2005 vede zatykač к tomu, že 104 lidí je zatčeno a vydáno každých 45 dní - .
na rozdíl od 9 měsíců před jeho přijetím.104 Evropský zatýkací rozkaz nadále zůstává
kontroverzním zákonem vzhledem к přetrvávající rozdílnosti mezi právními řády a definicemi
trestního práva v různých státech EU. Zejména Spolkový ústavní soud Německé republiky se
к němu staví velmi kriticky.105

Rámcové rozhodnutí o boji proti terorismu106 předložené jako návrh Radě 19. září
2001 bylo přijato 13. června 2002. Toto rozhodnutí dává dohromady různé definice terorismu
a povinuje členské státy trestat takto definované teroristické činy zhruba určenými tresty.107
Definice teroristických činů podle 1. článku rozhodnutí (původně byla přijata jako
provizorium ve společném rozhodnutí Rady EU o použití zvláštních opatření к boji proti
terorismu z 27. prosince 2001) je následující:

(...) úmyslné činy níže odkázané v bodech (a) až (i), definované jako přestupky proti
národnímu právu, které, ve své přirozenosti nebo souvislostech, mohou vážně poškodit zemi
nebo mezinárodní organizaci, pokud jsou spáchána s cílem:
vážně zastrašit obyvatelstvo, nebo;
neoprávněně nutit některou vládu nebo některou mezinárodní organizace к nějakému
jednání nebo к upuštění od nějakého jednání;
vážně destabilizovat nebo rozvrátit základní politické, ústavní, hospodářské nebo
společenské struktury státu nebo mezinárodní organizace, mají být považovány za
teroristické činy:
(a) útoky na život nějaké osoby, které mohou způsobit smrt;

104 Shrnutí Euractivu
105 Germans Question European Arrest Warrant 106 číslo OJ 332/E/300
107 Wouters, Naerts, s. 124

32

(b) útoky na fyzickou integritu nějaké osoby;
(c) únosy nebo braní rukojmí;
(d) působení rozsáhlých škod vládním nebo veřejným zařízením, dopravním systémům,
infrastruktuře

včetně

informačních

systémů,

upevněným

platformám

na

kontinentálním šelfu, a veřejným místům nebo soukromému majetku které mohou
ohrozit lidský život nebo způsobit výrazné hospodářské ztráty
(e) zmocnění se letadel, lodí, nebo jiných prostředků osobní nebo nákladní dopravy;
(f) výroba, držení, opatřováni doprava, dodávka nebo používání zbraní\ výbušnin,
nebo jaderných, biologických nebo chemických zbraní, stejně jako výzkum a vývoj
biologických a chemických zbraní;
(g) vypouštění nebezpečných látek, nebo způsobení požárů, záplav nebo výbuchů
v jejichž důsledku dojde к ohrožení lidského života;
(h) narušení nebo přerušení dodávky vody, energie, nebo jiného životně důležitého
zdroje vjejichž důsledku dojde к ohrožení lidského života;
(i) hrozba spácháním kteréhokoli z činů uvedených pod písmeny (a) až (h )108

108 (...) intentional acts referred to below in points (a) to (i), as defined as offences under national law, which,
given their nature or context, may seriously dam age a country or an international organisation where committed
with the aim of:
seriously intimidating a population, or
unduly compelling a Government or international organisation to perform or abstain from performing
any act, or seriously destabilising or destroying the fundamental political, constitutional, economic or
social structures o f a country or an international organisation, shall be deemed to be terrorist offences:
(a) attacks upon a p erso n ’s life, which may cause death;
(b) attacks upon the physical integrity o f a person;
(c) kidnapping or hostage taking;
(d) causing extensive destruction to a Government or public facility, a transport system, an
infrastructure facility, including an information system, a fix e d platform located on the continental
sh e lf a public place or private property likely to endanger human life or result in major economic
loss;
(e) seizure o f aircraft, ships or other means ofpublic or goods transport;
(f) manufacture, possession, acquisition, transport, supply or use o f weapons, explosives or o f nuclear,
biological or chemical weapons, as well as research into, and development of, biological and
chemical weapons;
(g) release o f dangerous substances, or earning fires, floods or explosions the effect o f which is to
endanger human life;
(h) interfering with or disrupting the supply o f water, pow er or any other fundamental natural
resource the effect o f which is to endanger human life;
(i) threatening to commit any o f the acts listed in fa) to (h)
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Teroristické skupiny jsou definovány v 2. článku:

1. Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí, „ teroristická skupina “ bude znamenat:
strukturovanou skupinu více než dvou osob, existující delší dobu a
organizovaně

jednající

ve

shodě

ke spáchání

teroristických

činů.

„Strukturovaná skupina“ bude znamenat skupinu, která není zformována
náhodně к okamžitému vykonání přestupku a která nemusí mít formálně
definované role svých členů, kontinuitu členské základny nebo vyvinutou
strukturu.

2. Každý členský stát činí nezbytná opatření к zajištění toho, aby následující úmyslné
činy byly trestné:
(a) Řízení teroristické skupiny;
(b) Účast na aktivitách teroristické skupiny, včetně podávání informací
nebo materiálních zdrojů nebo financováním jejích aktivit s vědomostí
faktu,

že taková účast povede

к trestným aktivitám teroristické

skupiny.109

109 1. For the purposes o f this framework decision, “terrorist group ” shall mean:
a structured group o f more than two persons, established over a p erio d o f time and acting in
concert to commit terrorist offences. “Structured g ro u p ” shall mean a group that is not
randomly fo rm ed f o r the immediate commission o f an offence and that does not need to have
formally defined roles fo r its members, continuity o f its membership or a developed structure.
2.

Each member state shall take the necessary measures to ensure that the follow in g intentional acts
are punishable:
(a) directing a terrorist group;
(b) participating in the activities o f a terrorist group, including by supplying information
or m aterial resources or by funding its activities in an way, with knowledge o f the fa c t
that such participation will contribute to the criminal activities o f the terrorist group.
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Rozhodnutí navrhuje trestní sazby maximálně 15 let vězení za vedení teroristické
organizace110 a 8 let za další přestupky ve spojem s teroristickou skupinou. Definice
teroristických činů Evropskou unií spojuje dva prvky - objektivní (vyjmenováním seznamu
vážných přečinů) a subjektivní (tyto přečiny musí být spáchány s určitým úmyslem).111

V

říjnu 2001 Rada také poprvé přijala seznam osob, skupin a organizací zapojených

do terorismu. Vzniklo jisté nedorozumění plynoucí z faktu, že španělská vláda požadovala
zahrnutí politické strany Herri Batasuna do seznamu. Tento seznam je neustále obnovován a
složen z tuctů osob a organizací v Evropě i cizině.112 V současnosti (29. listopadu 2005) je na
něm 45 osob (z toho 19 příslušníků baskické ETA, 17 členů alžírské al-Takfir, 7
nezařazených islamistů, 1 příslušník Hizballáhu a 1 člen Komunistické strany Filipín) a 47
organizací (12 z Itálie, 8 palestinských, 7 všeobecně islamistických, 6 (severo)irských, 4
latinskoamerické, 3 řecké, 2 turecké, a po jedné ze Španělska, Alžírska, Izraele, Japonska a
Filipín).

Rámcové rozhodnutí o Zmrazení majetku podezřelých bylo vytvořeno již v listopadu
2000, ale Komise musela okamžitě po 11. září aplikovat zvláštní legislativu, aby mohla
zmrazit více než 100 milionů euro na kontech osob podezřelých z terorismu.113 Její předchozí
požadavek o automatickém zmrazení kont ve všech členských státech poté, co je vydán
požadavek v jednom z nich, byl přijat Radou 28. února 2002. EU také požádala své členy, aby
ratifikovali konvenci OSN o potlačování financování terorismu z roku 1999.114 Na zmrazení

110 V těžko představitelném případě, že by byl Usáma bin Ládin zatčen evropskou mocností byl by potrestán
patrně maximálně 15 lety káznice...
111 European Union plugging the gaps in the fight against terrorism 112 Archick, Europe and Counterterrorism, s. 21; v červenci 2002 byla složena z 93 osob a organizací; později
byla vedena mezi Evropským parlamentem a Radou ostrá diskuse na téma zařazení organizace Hizballáh.
Seznam je na ■
•«
, -• ••. •••, л-i : '
113 Den Boer in van Leeuwen, s. 197
114 Archick, Europe and Counterterrorism, s. 22

35

financí reagovala řada postižených soudní žalobou. Rozhodující rozsudek Evropského
soudního dvora byl vynesen 21. září 2005 a více к němu je v kapitole Evropské
protiteroristické aktivity od 7. července 2005.
Bylo učiněno podobně důležité rozhodnutí o rozšíření Směrnice proti praní peněz a
její záběr byl rozšířen z obchodu s drogami na všechny vážné zločiny, včetně terorismu. Přes
předcházející obavy z porušování zvláštního vztahu mezi advokátem a klientem směrnice
nyní vyžaduje od osob v bankovnictví, právníků, účetních a dalších, aby informovali zákon
vynucující složky o podezřelých transakcích.115

Dále byla posílena role Europolu. Změna jeho zakládající úmluvy z 13. června 2002
umožňuje Europolu účastnit se vyšetřovatelských týmů policií členských států. Řada návrhů
požadovala založení společné Evropské sítě informacích o výbušninách, Komunikační sítě
zvláštních zásahových jednotek a Operačního kontrolního centra pod správou Europolu.
Součástí agendy Europolu měla být také koordinace boje proti terorismu a metodologie
teroristické hrozby.116 Europol založil tým protiteroristických specialistů s (v principu) dvěma
styčnými důstojníky z každého státu EU - jednoho z policie a jednoho ze zpravodajských
služeb. Tento tým měl sbírat všechny dostupné a relevantní veřejné i utajované informace
týkající se současné hrozby.117 6. prosince 2001 pak byla uzavřena Strategická dohoda mezi
Europolem a USA, jež vedla к výměně styčných důstojníků, a také umožnila plnou
I 1o

spolupráci, včetně výměny osobních údajů.
Rozpočet Europolu byl zvýšen o 46%*19 na zhruba 33,1 milionů euro v roce 2001,
51,7 milionů v roce 2002120 a 58,8 milionů euro v roce 2003.121 Jeho současné schopnosti a

115 Archick, Europe and Counterterrorism, s. 4
116 Wouters, Naerts, s. 132
117 Den Boer, in Van Leeuwen, s. 199
118 Pikna II., s. 246
119 Archick, Europe and Counterterrorism, s. 3
120 Bensahel, s. 39
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být zajišťování spolupráce mezi soudními a vyšetřujícími orgány za účelem jednotné podpory
spolupráce zvláště v případech přeshraniční organizované trestné činnosti.126
Ovšem až v Nice byl vložen do Smlouvy o EU článek 31, podle nějž má Evropská
Rada podporovat spolupráci členských států prostřednictvím Eurojustu tím, že

a)

umožňuje Eurojustu přispívat к dobré koordinaci mezi orgány
členských států Unie činných v trestním řízení,

b)

podporuje pomoc poskytovanou Eurojustem při vyšetřování závažné
•

přeshraniční

197

trestné činnosti, zejména v případech organizované

trestné činnosti, zvláště s ohledem na rozbory provedené Europolem,
c)

usnadňuje úzkou spolupráci Eurojustu s Evropskou soudní sítí
zejména proto, aby byl usnadněn výkon dožádání a žádostí o
vydání128

Eurojust byl založen 28. února 2002, rozhodnutím Rady EU o zřízení Eurojustu.129
Rozhodnutí vstoupilo v platnost 6. března 2002. Eurojust je úřad složený z jednoho právního
profesionála (soudce, vyšetřovatele nebo policejního důstojníka) za každý členský stát,
z národních korespondentů, kolegia, předsedy a místopředsedy, sekretariátu, úředníka pro
ochranu osobních údajů a společného dohlížitelského orgánu. Jeho úkolem je podporovat a
zlepšovat koordinaci mezi kompetentními autoritami členských států, jež se zabývají
nebezpečným zločinem, konkrétně usnadňováním výkonu vzájemné právní asistence a

126 Pikna II., s. 271
127 Přeshraniční trestnou činností se rozumí nejen činnost prováděna na území dvou a více států EU, ale také
činnost к jejímuž setření dá podnět jediný členský stát spolu s Evropskou komisí a který se týká finančních
zájmů Společenství a konečně týkající se členského státu a třetí země, pokud je mezi nimi uzavřena dohoda
schválená Radou; Pikna II., s. 272
128 Pikna II., s. 270
129 Council decision setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime, 2002 OJ L
63/ľ, Eurojust byl přes změněné vnímání akutnosti nebezpečí založen podle původního časového plánu
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implementací žádostí o vydání.130 Důležitým bodem vývoje Eurojustu je i uzavření dohody
s Europolem 9. září 2004. Spolupráce těchto subjektů je logickým krokem ve vytváření
evropské sítě boje proti organizované trestné činnosti včetně terorismu. Dále Eurojust
spolupracuje formou výměny styčných důstojníků s USA, Kanadou, Švýcarskem, Japonskem
a Norskem.131
Eurojust může jednat tak, že v odůvodněných případech v rámci svého zmocnění
může požádat příslušné orgány členských států, aby zahájily vyšetřování nebo stíhání určitých
činů, souhlasily s tím, že jeden z nich je lépe schopný vést vyšetřování nebo stíhám, aby
koordinovaly svou činnost s příslušnými orgány dalších členských států, či aby na základě
příslušných mechanismů spolupráce sestavily společný vyšetřovací tým. Dále zajišťuje
vzájemné informování o vyšetřování či stíhám (o kterém byl sám zpraven), které má dopad na
úrovni EU nebo by mohlo mít dopad na ostatní členské státy, pomáhá při zajišťování této
koordinace a napomáhá ke zlepšování spolupráce.132

Vznikl také zvláštní výbor vysoce postavených úředníků národních ministerstev vnitra
a spravedlnosti (nazývaný „Výbor 36“ podle patřičného článku Smlouvy), s úkolem zajistit co
nejužší možnou spolupráci mezi Europolem, Eurojustem a operační jednotkou policejních
ředitelů EU. Poslední z těchto organizací je rovněž pověřena organizací schůzek mezi šéfy
protiteroristických oddělení bezpečnostních orgánů států EU. Podobné schůzky se na
pravidelné bázi odehrávají i mezi šéfy tajných bezpečnostních služeb (rozvědek i
kontrarozvědek). Ředitelé protiteroristických útvarů zpravodajských služeb 15 států EU se
poprvé sešli na konci roku 2001.

130 Více o Eurojustu in Coninsx: Eurojust and E U Judicial Cooperation in the Fight against Terrorism, in:
Fijnaut, Wouters, Naerts, ss. 181-186 a Pikna II., 270-277
131 Pikna II., s. 275
132 Pikna II., s. 273
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Policejní spolupráce byla rovněž posílena vytvořením Evropské policejní koleje European Police College, CEPOL (podle francouzského College Européen de Police). O
jejím vytvoření se rozhodlo v Tampere v říjnu 1999. Rozhodnutím Rady z 22. prosince 2000
pak byla kolej zřízena. Sídlo jejího sekretariátu je od roku 2004 v Bramshill ve Velké Británii
a úkolem je vzdělávání vyšších policejních důstojníků v oborech proti-terorismu, hraničních
kontrol,

správy odlišných komunit a kontroly masových shromáždění a násilných

demonstrací. CEPOL funguje jako síť vnitrostátních zařízení, která provádí programy a
podněty rozhodnuté jeho řídící radou složenou z vedoucích funkcionářů vnitrostátních
vzdělávacích zařízení pro policejní složky.

1

Španělské předsednictví EU (první pololetí roku 2002) se zaměřilo velmi rozhodně na
záležitosti práva a vnitrních věcí. Jako hraniční stát EU se Španělsko zaměřilo rovněž na
migrační a imigrační politiku. Sevillský summit v červnu 2002 stanovil plán pro správu
vnějších hranic Unie, včetně posílení námořních kontrol, zvýšené spolupráce při vydávání víz
a programu Eurodac (snímání otisků prstů žadatelů o azyl).134 Nicméně, tři roky po
Sevillském summitu nevešla v život ani minimalistická koncepce Evropské spolupráce na poli
společné kontroly hranic (společný výcvik, sdílení vybavení a porovnávání nejpraktičtějších
přístupů).135

Okamžité policejní akce po 11. září 2001 vedly к zatčení mnohých osob podezřelých
z teroristických aktivit -

v Belgii, Francii, Německu, Itálii, Španělsku a Spojeném

království.136 Nicméně dopad 11. září byl umenšen následujícími událostmi - pozornost
veřejnosti se přiklonila к vojenským operacím v Afghánistánu a krizi mezinárodních vztahů

133 Pikna II., s. 313
134 Archick, Europe and Counterterrorism, ss. 23-24
135 Grant, in Freedman, s. 148
136 Archick, US-EU cooperation, s. 1
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předcházející a doprovázející druhou válku v Zálivu,’37 zatímco energie institucí EU byla
primárně zacílena na zajištění a podporu rozšíření o 10 nových členských států a na tvorbu
společného ústavního dokumentu.
Zpomalení snah EU, ba dokonce odmítání toho, že by se útok obdobný 11. září 2001
mohl odehrát na evropské půdě si povšiml i B. Pikna na závěru své knihy vydané v roce

2002.138
Hlavní důraz ležel na implementaci přijatých směrnic a rozhodnutí, jako například o
Evropském zatykači.
Ovšem byly sledovány i nové politiky. V odpovědí na hrozbu antraxem v USA
Komise přijala zprávu o připravenosti a odpovědi na útok chemickými a biologickými
zbraněmi. Generální ředitelství Komise pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů vydalo pokyny
pro vyrovnávání se s konkrétními bioteroristickými údery a všeobecné pokyny pro veřejnost.
Rada dokončila nový program к hrozbám chemickými, biologickými, radiologickými a
nukleárními zbraněmi к omezení dopadů potenciálních útoků. Byl založen nový program pro
ochranu kriticky důležité infrastruktury a krizového poplachového systému - ARGUS.
К němu se později přidaly programy LEN139 - Síť vymáhám práva a EPCIP140 - Evropský
program pro ochrany kriticky důležité infrastruktury.

137 Gallis, ss. 1-2
138 Pikna I., s.266
139 Legal Enforcement Network
140 European Programme f o r Critical Infrastructure Protection

Evropské protiteroristické aktivity od 11. března 2004 do 7. července 2005

Nevíme jak přesně byl vybrán další cíl velkého útoku al-Kajdy přesně dva a půl roku
po útoku na USA. Nevíme, proč se cílem atentátu stalo Španělsko, jelikož útočníci z 11.
března 2004 jsou mrtví a ti, kteří jim vydali к útoku příkaz se skrývají. Je pravděpodobné, že
kombinace blížících se voleb, významné přistěhovalecké menšiny v jejímž rámci bylo možné
se snáze skrýt a konečně blízkost Maroka, v jehož městech již došlo к podobným útokům,
vedla к výběru Madridu jako lokace další spektakulámí akce. Koordinovaný útok na ranní
železniční spoje kolem hlavního města Španělska ve formě výbuchu deseti náloží (další tři
nevybuchly) způsobil smrt 191 nevinných obětí a zranění 1460 dalších osob.141 Útok byl
veden Španělskou buňkou al-Kajdy a, jelikož šlo o první podobný útok na území Evropy (je
pravda, že v roce 1988 při výbuchu letadla PAN AM 103 nad skotským Lockerbie zahynulo
více lidí - 270 - ovšem tentokrát poprvé došlo к synchronizovanému mnohonásobnému útoku
zaměřenému na evropský, nikoli americký cíl), vyvolal novou vlnu aktivity v procesu
vytváření celoevropské protiteroristické politiky.

Boj proti terorismu se přirozeně ocitl v popředí zájmu a politické agendy EU. Po
přípravném zvláštním zasedání Rady JHA 19. března142 Evropská rada 25. března přijala
novou Deklaraci o boji s terorismem,143 jež je logickým pokračováním Akčního plánu z roku
2001. Unie a její členské státy se jím zavázaly к učinění všeho v jejich moci к boji se všemi
formami terorismu, v souladu se základními principy Unie a předpisy OSN.144

141

142 Zvláštní jednání Rady ministrů vnitra a spravedlnosti, 19. března 2004 143 Declaration on Combating Terrorism, též se uvádí jako Plan o f Action to Com bat Terrorism 144 Deklarace o boji s terorismem, s. 1
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Nový akční plán (opět obnovený v prosinci 2004), se koncentruje na strategicky
dosažitelné úkoly. Jeho sedm specifických a dosažitelných cílů zní:

1. Prohloubení mezinárodního konsensu a posílení mezinárodního úsilí v boji
s terorismem;
2. Zredukování přístupu teroristů к finančním a hospodářským zdrojům;
3. Maximizace kapacit institucí EU a členských států pro odhalování, vyšetřování a
stíhání teroristů a prevenci teroristických útoků;
4. Zajištění bezpečnosti mezinárodní dopravy a efektivních systémů hraničních
kontrol;
5. Posílení schopností Evropské unie a členských států к vypořádávání se s následky
teroristických útoků;
6. Postavení se faktorům, které přispívají к podpoře a zapojování se do terorismu;
7. Zacílení akcí vnějších vztahů EU prioritně na třetí státy, v nichž musí být zvýšeny
protiteroristické kapacity nebo posíleno odhodlám k boji s terorismem.145

К těmto strategickým cílům je připojeno asi 150 akčních cílů, z nichž řada má pevně
stanovené časové termíny. Je velmi zajímavé, že mezi nově se objevujícími elementy je i plán
pro vypořádání se s příčinami terorismu cílenou kampaní proti radikalizaci a rekrutování
teroristů. Nevím, zda autoři návrhu již věděli, že teroristická buňka, která provedla Madridský
útok byla původně „nebojová“, pouze propagační, rekrutační a radikalizační buňka alKajdy.1 6 Identifikace nebezpečí jako něčeho přicházejícího zvenčí je zjevná v příslibu
vypořádat se s kořeny terorismu, „ tj. společenskými, hospodářskými a politickými problémy,

145 Deklarace o boji s terorismem, s. 9; podrobně rozepsány na ss. 14-17
146 Gunaratna Rohan, seminář o mezinárodním terorismu, CERIS, Brusel, 3.-4. prosince 2004
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na nichž je postaven islamistický fanatismusíM1 EU má tedy používat obchodní dohody
к snížení

chudoby, jež

může

vést к radikalizaci

a

zároveň

podporovat

výstavbu

protiteroristických kapacit v třetích zemích.
S implicitním přiznáním nedostatečných pokroků od roku 2001 Evropská rada rovněž
vyzvala členské státy к uvedení všech dohod z roku 2001 v život nejpozději v červnu 2004 a
nastínila další oblasti na něž se měla prioritně zaměřit legislativní práce i к usilovnější
spolupráci s Eurojustem a Europolem. Zvláštní pozornost byla věnována prevenci financování
terorismu a ochraně důležité infrastruktury a dopravní sítě.148
Evropská

rada,

srozuměná

s nedostatkem

koordinace

v implementaci

protiteroristických opatření souhlasila s rozhodnutím generálního tajemníka Solany o
jmenování Nizozemce Gijse de Vries protiteroristickým koordinátorem - v médiích uváděný
občas jako protiteroristický car, podle amerických czars - Evropské unie.149 Mezi jeho
odpovědnostmi je zlepšení sdílení informací mezi členskými státy a podpora implementace již
odsouhlasených protiteroristických procedur, z nichž některé byly výrazně zpomaleny díky
ratifikačnímu procesu národních parlamentů. К uklidnění obav sdílených především
Evropským parlamentem a organizacemi pro ochranu lidských práv ze zneužívání citlivých
dat, byl další Nizozemec, Peter Hustinx jmenován „data ombudsmanem“ EU.
Zvláštní přílohou Deklarace je Deklarace o solidaritě proti terorismu,150 v níž se
členské státy odvolávají na solidaritní článek 42 Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu a
slibují zmobilizovat všechny prostředky, včetně vojenských, pro zabránění teroristické hrozby
na teritoriu jakéhokoli z nich, к ochraně demokratických institucí a civilního obyvatelstva
před útokem teroristů а к pomoci členskému nebo přistupujícímu státu EU na požádání jeho

147 Euractiv dossier
148 Deklarace o boji s terorismem, ss. 10-11
149 Stránka protiteroristického koordinátora je na
150 Deklarace o boji s terorismem, s. 18
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politických autorit po eventuálním teroristickém útoku. Tato deklarace dává najevo
rozhodnou soudržnost států EU.
Evropská rada rovněž souhlasila s návrhem Evropského parlamentu o vyhlášení 11.
března jako Evropského dne obětí terorismu. V únoru 2005 také byla přijata zpráva o
memoriálu pro oběti terorismu. Směrnicí Rady z 29. dubna 2004 se EU již dříve vypořádala
s kompenzováním obětí zločinu.

Komise odpověděla na deklaraci Rady zveřejněním pěti sdělení k boji s terorismem:

1. Zvyšování přístupu právo vymáhajících úřadů к informacím;
2. Prevence, připravenost a odpověď na teroristické útoky;
3. Prevence a boj proti financování terorismu pomocí zlepšení výměny informací,
posílení transparentnosti a zlepšení dohledatelnosti finančních transakcí;
4. Připravenost a správa následků boje proti terorismu;
5. Ochrana infrastruktury důležité pro boj s terorismem.151

Evropský parlament podpořil rozhodnutí Rady a požádal Komisi, aby vytvořila pilotní
program na pomoc obětem terorismu a zajistila pro něj rozpočet ve výši 1 milion euro. Do
tohoto programu bylo zapojeno 5 projektů pro pomoc obětem teroristických útoků.152

's'Towards enhancing access to information by law enforcement agencies Prevention, Preparedness and Response to terrorist attacks Prevention and the fight against Terrorist financing through measures to improve the exchange o f information,
to strengthen transparency and enhance the traceability o f financial transactions Preparedness and the consequence management in the fig h t against terrorism Critical infrastructure protection in the fig h t against terrorism 152 Tisková zpráva Evropské komise - Boj s terorismem: co se učinilo od Madridu, 9. březen 2005 ; šlo o projekty organizace semináře na téma rekrutování, hrozba terorismu,
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Na zasedání Evropské rady 17.-18. června 2004 byl pochválen pokrok při adopci a
implementaci nových nařízení a na pokračující práci na úpravě tamperského akčního plánu.
V rámci boje proti terorismu byla rovněž schválena zpráva Javiera Solany požadující zapojení
zpravodajské kapacity153 do sekretariátu Rady (ovšem návrh na sdílení dat evropskými
rozvědkami neprošel).154 Na zasedáních Rady JHA i ministrů zahraničí byla průběžně
sledována příprava nových politik o níž referoval koordinátor Gijs de Vries.155
Mezitím došlo v červnu roku 2004 během voleb do Evropského parlamentu
к potvrzení dominantního postavení levého a pravého středu (poslanecké kluby Evropské
lidové strany - Evropských demokratů, Evropské socialistické strany a Evropské liberální a
reformní strany dohromady získaly 557 poslanců ze 732) a po Prodiho Komisi nastoupila
nová, vedená José Manuelem Barrosem. Odpovědnost za protiteroristickou problematiku
získal italský komisař (bývalý ministr vnitra) Franco Frattini, místopředseda Komise
zodpovědný za spravedlnost, svobodu a bezpečnost. Jednou z pěti strategických priorit nové
Komise pro její pětileté funkční období se stal boj proti terorismu.

Nejdůležitějším bodem protiteroristické přípravy v druhém pololetí roku 2004 bylo
přijetí nového Akčního programu pro posilování zóny svobody, bezpečnosti a práva v EU.
Pětiletý program z Tampere skončil na konci roku 2004. Na zasedám Evropské rady 4.-5.
uvědomění mládeže o nebezpečí terorismu (Institut pro mezinárodní vztahy a strategie IRIS, Paříž), vypracování
dotazníku pro vyvinutí psychologického diagnostického nástroje pro lepší pomoc obětem terorismu (město Kolín
nad Rýnem), organizace filmového cyklu na téma boj za mír podle plánu pomoci a solidarity s oběťmi obce San
Sebastian ve Španělsku (Ayuntamiento de Donastia), Evropský projekt propagace zdrojů a pomoci dostupné
obětem terorismu a jejich rodinám (Belgický červený kříž) a konečně organizace konferencí o připravenosti a
odhodlanost a vypracování modelů kurzů pro pedagogy pro výuku dětí к odhodlanosti po teroristických útocích
(Fondation Impact).
153 Intelligence capacity
154 Závěry Evropské rady 17.-. 18. června 2004 , s. 3
155 Rada JHA, 8. června 2004 , s. 6; Rada JHA, 19. července
2004 , s. 9; Rada ministrů zahraničí (Evropská rada), 11.
října 2 0 0 4 , s. 8; Rada JHA, 25726. října 2004 , s. 10; Gijs de Vries také v článku pro Financial Times
z 30. listopadu 2004 výstižně a stručně nastínil situaci boje s terorismem z pohledu EU v mezinárodních
souvislostech;
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listopadu 2004 jej nahradil nový, Haagský program,156 jenž znovupotvrdil „prioritu v rozvoji
prostoru svobody, bezpečnosti a práva, odpovídající ústřednímu zájmu lidu států Unie.“157
Zatímco hlavní oblastí zájmu Tamperského programu byly původně migrační záležitosti (k
výraznějšímu pokroku v jejich úpravě či к přijetí společné imigrační politiky EU však nedošlo
vzhledem к nutnosti řešit akutnější záležitosti a kvůli odlišnému přístupu jednotlivých
členských států), Haagský program se přizpůsobil aktuálním problémům zacílením na
•

1 SX

terorismus.

Je v něm obsažena řada ambiciózních opatření o výměně informací, hraniční

kontrole, zabezpečení cestovních dokumentů a policejní a justiční spolupráci.
Byla založena nová síť vymáhání práva - Legal Enforcement Network (LEN) s úkolem zajistit výměnu informací mezi policejními sbory. Nová agentura pro Evropskou
pohraniční kontrolu, Frontex,159 byla v květnu 2005 založena ve Varšavě. V rámci Rady
vznikl od 1. ledna 2005 útvar Společného situačního centra - Joint Situation Centre, SITCEN
- к zajištění koordinace strategií mezi experty vnějších a vnitřních rozvědek a tvorbě analýz
podporujících tvorbu politik EU. Zvláštní důraz byl kladen na spolupráci s třetími státy,
zejména ve formě financování projektů pro zvýšení protiteroristických kapacit.

156 Závěr Evropské rady 4.-5. listopadu 2004, Haagský program - The Hague program m e - Strenghtening
Freedom, Security and Justice in the European Union ;
Obecnými cíli dokumentuje zaručení základních práv, minimální procesní ochrany a přístupu ke spravedlnosti,
poskytování azylu potřebným osobám, regulace migračních toků a kontrola vnějších hranic Unie, boj proti
organizovanému zločinu a prohloubení vzájemného uznávání soudních rozhodnutí a osvědčení v trestních i
občanských věcech; volně podle Haagský program : posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii prezentace odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, Praha, 18. září 2005 157 Je zajímavé, že státy předsedající EU v pololetích po velkých teroristických úderech (a tak schopné jako první
zapojit boj s terorismem do programu předsednictví) jsou rovněž státy s dlouhodobou vnitřní zkušeností s
domácím terorismem - případ Španělska na jaře 2002, Nizozemska, které zažilo znovuzrození politických
atentátů v západní Evropě, v druhém pololetí roku 2004 a konečně Spojeného království, zasaženého přesně
týden po zahájení svého předsednictví v druhém pololetí roku 2005.
158 Haagský program, ss. 28-30
159 Frontex -
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22. listopadu 2004 Rada přijala dokument Dimenze Evropské bezpečnostní a obranné
politiky pro boj proti terorismu.160 Tento dokument se přihlásil к protiteroristické deklaraci
EU z března 2004 a zvýraznil možnosti a vybavení Evropské unie pro management krizových
civilních i vojenských operací.161 Dále vyjmenovává základní principy spolupráce:

-

solidarita mezi členskými státy EU,

- dobrovolný princip příspěvků členských států,
-

jasné porozumění teroristické hrozby a plné využití dostupných analýz hrozby,

-

mezipilířová koordinace na podporu společného cíle EU v boji proti terorismu,
spolupráce s relevantními partnery,

-

doplňující způsob příspěvku Evropské bezpečnostní a obranné politiky, jenž plně
respektuje zodpovědnost členských států v boji proti terorismu.162

Na zasedání Evropské rady 16.-17. prosince 2004 také hlavy států a vlád vytyčily cíle
pro boj proti financování terorismu. Strategie se skládá z těchto bodů:

1. Lepší zacílení akcí к potlačování financování terorismu založené na zpravodajském
přístupu a zlepšeném sdílení informací uvnitř a mezi vládami a soukromým sektorem;
2. Neustálá revize mechanismů pro zmrazování zdrojů teroristů s účelem jejich
neustálého zlepšování;
3. Vyvinutí nástrojů pro lepší dohledatelnost a transparentnost pohybu financí к snížení
ohrozitelnosti zneužití charitativních aktivit teroristickými organizacemi a finančníky

160 Dimenze Evropské bezpečnostní a obranné politiky pro boj proti terorismu 161 Dimenze Evropské bezpečnostní a obranné politiky pro boj proti terorismu, s. 1
162 Dimenze Evropské bezpečnostní a obranné politiky pro boj proti terorismu, s. 2
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terorismu, zejména v ohledu к neformálnímu bankovnímu sektoru a neziskovým
organizacím;
4. Neustálá analýza vyvíjejících se trendů financování terorismu, včetně jeho napojení na
trestnou činnost s účelem vývoje odpovídajících protiopatření;
5. Úzká spolupráce s OSN a dalšími mezinárodními tělesy a posílení mezinárodní
dimenze boje EU proti financování terorismu, konkrétně lepším dialogem a .zvýšenou
technickou asistencí163

7.

února 2005 Evropská komise zveřejnila rozsáhlý projekt podporující evropský

výzkum na poli terorismu a neočekávaných událostí (pod dojmem nedávných vln cunami, jež
zdevastovaly jihovýchodní Asii).164 Tento projekt je prvním krokem na vytvoření Evropského
bezpečnostního výzkumného programu - ESRP.165 Pro podporu vědeckých projektů bylo
alokováno 15 milionů euro pro rok 2004, stejná suma pro rok 2005 a očekávaná částka 25
milionů pro rok 2006. Za rok 2004 bylo ze zaslaných 170 projektů financováno pouze 12 TERASEC pro dálkové odhalování skrytých zbraní a výbušnin, IMPACT pro integraci
evropských chemických, biologických, radiologických a jademě-technologických kapacit,
CRIMSON - systém krizového managementu, SUPHICE pro zajištění bezpečné komunikace,
ASTRO+ pro integraci pozemských a vesmírných pozorovacích kapacit к podpoře
bezpečnostních

operací,

ISCAPS

pro

pozorování

zalidněných

oblastí

vystavených

teroristickým útokům, VITA pro ochranu kriticky důležité infrastruktury, CREW pro varovný
systém rané výstrahy, ESSTRT pro vypracování obecného plánu bezpečnostního výzkumu,
TIARA pro krizový management v oblasti jaderné bezpečnosti, SENTRE pro vypracování

163 Závěry Evropské rady 16.-17. prosince 2004 164 Teroristické útoky a Cunami: Výzkum EU pro přípravu na neočekávané, 7. únor 2005 -

165 European Security Research Programme
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strategického plánu pro výzkum bezpečnostních technologií a GEODATA pro zajištění
geografických a meteorologických dat pro zlepšení znalosti situace.166

Hlavy pěti největších států EU 15. března 2005 ohlásily, že jejich země vytvoří síť pro
výměnu informací o osobách spojených s mezinárodním zločinem, včetně výměny dat o
otiscích prstů, DNA, zfalšovaných identifikačních dokumentů a odcizených vozidlech.
Rovněž by se měl posílit dohled nad kybernetickým prostorem za účelem identifikace a
uzavírání internetových stránek podporujících terorismus.167

Na mezinárodní konferenci o Demokracii, terorismu a bezpečnosti v Madridu 10.
března 2005 předseda Komise Barroso zopakoval odhodlání Evropské unie bojovat
s terorismem. Zdůraznil, že útok na jednoho občana EU je útokem na všechny občany všech
členských států a potvrdil vůli a odhodlám Unie a její Komise к vytvoření robustní
bezpečnostní politiky. Rok 2005 měl být klíčový pro přijetí základních bodů bezpečnostní
politiky.168 O den později v prohlášení к výročí madridských útoků připomněl, že 80%
obyvatel Evropy se obává terorismu a 83% věří v přidanou hodnotu protiterorisitckých aktivit
EU.169 V projevu na madridské konferenci potvrdil i Luc Frieden, úřadující předseda Rady
ministrů vnitra a spravedlnosti, odhodlání Unie k boji s terorismem. Ovšem protiteroristický
koordinátor Unie, Gijs de Vries přiznal, že „stále není dost kooperace mezi členskými státy
v oblasti protiteroristických opatření a bez toho může EU dosáhnout pouze velmi málo.
Opatření dohodnutá na úrovni EU nebyla všeobecně implementována a přijímání dalších
166 Více informací na
167 UK and EU allies plan moves against terror websites - The Register,
, 18.březen. 2005
168 Projev José Manuela Barrosa, předsedy Evropské komise “Bojovat s terorismem společně v EU” na
Mezinárodním summitu o demokracii, terorismu a bezpečnosti v Madridu, 10. březen 2005 -

169 Jeden rok po teroristických útocích v Madridu, 11. březen 2005 -
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opatření je pomalé.“170 Mezi dalšími potřebnými body je silnější mezinárodní aktivita
zaměřená především na arabské státy, která by mohla pomoci odříznout financování
teroristických skupin.

10. května 2005 Komise vydala dva důležité dokumenty - Deset priorit Haagského
programu pro příštích pět let a Souhlas s pětiletým cestovním plánem pro svobodu, právo a
bezpečnost.

171

První dokument je návrhem akčního plánu Komise pro plnění Haagského

programu. Skládá se z podrobně rozepsaných deseti bodů:

1. Základní práva a občanství
2. Boj proti terorismu
3. Management migrace
4.

Vnitřní a vnější hranice a vízová politika

5.

Prostor společné azylové politiky

6. Integrace - pozitivní dopad migrace na naší společnost a hospodářství
7.

Soukromí a bezpečnost ve sdílení informací

8.

Boj proti organizovanému zločinu

9.

Občanské a trestní právo: efektivní evropský

10. Svoboda, bezpečnost a spravedlnost: sdílení

V

prostor právaprovšechny
zodpovědnosti a solidarity

poznámkách к druhému bodu Komise shrnuje smysl a účel dosavadních aktivit a

přislibuje revizi výsledků v roce 2006. Hlavním strategickým cílem členských států a EU

170 Seeking a unitedfront against terrorism 171 Deset priorit Haagského programu pro příštích pět let, 10. květen 2005 -

, 9. březen 2005

; Komise souhlasí s pětiletým cestovním plánem pro svobodu, právo a bezpečnost,
10. květen 2005 -
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mělo být znesnadnění přístupu teroristů к finančním a hospodářským zdrojům.172 V rámci
přípravy rámcového rozpočtu EU pro 2007-2013 zde Komise navrhla zvýšení podílu
financování politik bezpečnosti, práva a vnitra z 0,5% rozpočtu EU v roce 2005 na 1,3%
v roce 2013. Programy Bezpečnost a zabezpečení svobod mají od roku 2007 získávat celkem
735 milionů euro ročně (z toho 137,4 milionů pro programy prevence, připravenosti a správy
následků terorismu a 597,6 milionů pro prevenci a boj s organizovaným zločinem), programy
základní práva a spravedlnost к roku 2013 531,9 milionů euro (93,8 pro program základních
práv a občanství, 106,5 pro program občanského práva, 196,2 pro program trestního práva a
135,4 pro program boje proti násilí a prevence a informování o drogách) a konečně programy
solidarita a správa migračních toků к roku 2013 5866,3 milionů euro (2152,3 pro fond správy
vnějších hranic, 1770,5 pro integrační fond, 759,9 milionů pro návratový fond, 1183,6 pro
Evropský uprchlický fond).1/J

Začátek června se nesl v přijímám legislativy určené к omezení přístupu teroristů
к finančním zdrojům. Rada ministrů financí přijala 17. června 2005 třetí směrnici o prevenci
využívání finančního systému к praní špinavých peněz nebo financování terorismu
(implementace

do

dvou

let)174 a

9.

června

2005

Evropský

parlament

v rámci

spolurozhodovací procedury schválil Nařízení o zavedení celounijní kontroly toku hotovosti
do a z EU (Nařízení bylo navrženo již roku 2002 a v platnost má vstoupit na konci roku
2006).175

172 Komise souhlasí s pětiletým cestovním plánem pro svobodu, právo a bezpečnost, 10. květen 2005 -

173 Deset priorit Haagskeho programu pro příštích pět let, 10. květen 2005 -

174 Přijetí Směrnice proti praní špinavých peněz zasadí úder zločinu a terorismu, 7. červen 2005 -

175 Pohraniční kontrola: Komise vítá přijetí nových kontrol pohybu hotovosti pro boj s praním peněz, 9. červen
2005 -
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Zasedání Rady EU 16. a 17. června 2005 v Bruselu a setkání hlav států ekonomicky
nejvyspělejších států G8 ve Skotském Gleneagles 6.-8. července se mělo též zaměřit na
vyhodnocení boje s terorismem. Ovšem zasedání Rady se zaměřilo především na
komplikovanou problematiku rozpočtového rámce EU pro léta 2007-2013, byt’ v závěrech
zasedání byla schválena implementace Dimenze Evropské bezpečnostní a obranné politiky
pro boj proti terorismu17(5 a také bylo vytyčeno 9 bodů priorit pro druhou půli roku 2005:

1. legislativní zajištění silnější policejní a soudní spolupráce (zejm. ohledně výměny
informací mezi policejními autoritami, zajišťování a vydávání důkazního
materiálu, uchovávání telekomunikačních dat a výměny informací a spolupráce
v případech terorismu)
2. lepší sdílení strategických a operačních informací mezi členskými státy a
členskými státy a příslušnými orgány a úřady Unie
3. vypracování strategie a akčního plánu o radikalizaci a rekruto vám teroristů podle
směrnic Rady
4. další srovnávání národních protiteroristických postupů
5. pokračování v implementaci strategie o financování terorismu, konkrétně přijetím
jednacího řádu к předejití zneužívám dobročinných organizací a nadací a
posílením procedur zmrazování majetku
6. posílení kapacit civilní obrany, léčebných zdrojů pro případ bioterorismu a vývoj
modelu rychlé reakce

176 Závěry Evropské rady 16./17. června 2005 -

, s. 4
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7. posílení politického dialogu o terorismu s třetími státy a mezinárodní spolupráce
v boji proti terorismu, konkrétně v přijetí konvence OSN o mezinárodním
terorismu
8. dokončení asistenčních programů pro prioritní třetí země к posílení jejich
protiteroristických mechanismů a založení sítě expertů pro plnění požadavků
technické asistence z třetích zemí
9. opatření pro spolupráci celní kontroly pro zabezpečení dodavatelských řetězců177

Summit G8 pak byl zastíněn dalším útokem.

177 Závěry Evropské rady 16./17. června 2005 -

, ss. 5-6
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právo vymáhajícími úřady (к prosinci 2005); přijetí Rozhodnutí o výměně informací týkajících
se teroristických přestupků (k září 2005); boj s financováním terorismu skrze: odsouhlasení
regulace o bezhotovostních přesunech (kzáří 2005), přijetí třetí Směrnice o praní špinavých
peněz a Regulace o kontrole hotovosti (k září 2005), přijetí Jednacího řádu pro prevenci
zneužití charit teroristy (k prosinci 2005); revize dosavadního působení EU (k prosinci 2005)
a tlak na členské státy к zajištění obsáhlých finančních šetření jako součásti všech
teroristických vyšetřování а к vývoji dostatečně silných nástrojů к zmrazení majetku. “181

Ministři také vyzvali členské státy к snížení zranitelnosti zlepšením opatření pro
ochranu občanů a infrastruktury. Rovněž vyzvali к uspořádání společných a komplexních
protiteroristických cvičení. Klíčovým bodem pak bylo připomenutí nutnosti vytvoření
globální protiteroristické strategie a přihlášení se к Všeobecné konvenci proti terorismu
přijaté OSN v září 2003, ale i důležitost prevence rekrutování nových teroristů. A konečně
výrazně vybídli к zlepšení kapacit pro vyrovnám

se

s a minimalizování následků

teroristických útoků.
13. července na společné tiskové konferenci

předsedy Komise

Barrosa a

místopředsedy Frattiniho předseda upozornil na možnost opakování útoku, který se odehrál
v Londýně a potřebu EU spolupracovat na společném protiteroristickém programu.182 O den
později v přednášce v Centru pro studia Evropské politiky místopředseda Frattini zopakoval

181 “Agree the Framework Decisions on the Retention o f Telecommunications D ata (October 2005), on the
European Evidence Warrant (December 2005) and on the Exchange o f information between law enforcement
authorities (December 2005); adopt the Decision on the exchange o f information concerning terrorist offences
(September 2005); combat terrorist financing by agreeing in Decem ber 2005 a Regulation on Wire Transfers;
adopting the Third Money Laundering Directive and Regulation on cash control by September 2005; agreeing a
Code o f Conduct to preent the misuse o f charities by terrorists (December 2005); reviewing the EU's
performance overall (December 2005) and urging Members States to ensure that comprehensive financial
investigation is a part o f all terrorist investigations and to develop robust asset freezing pow ers Zvláštní
jednání Rady ministrů vnitra a spravedlnosti, 13. července 2005, ss. 6-7
182 José Manuel Barroso, předseda Evropské komise: Role Komise v boji proti teroru a její odpověď na
londýnské výbuchy, 13. červenec 2005 -
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nezbytnost splnění zadání Haagského programu pro úspěšnost boje s terorismem. Rovněž
zdůraznil potřebu kolektivní spolupráce evropských institucí, členských států a občanské
společnosti к realizaci této priority. Při úzkostlivém dodržování lidských práv se hlavním
nástrojem boje proti terorismu výměna informaci mezi právo vymáhajícími složkami.183
19. července pak Komise vydala Sdělení o stavu legislativy týkající se kontroly
výbušnin, rozbušek, vybavení vhodného к výrobě bomb a palných zbraní,184 a pět dní po
nepodařených útocích návrh na nová opatření pro kontrolu přesunů hotovosti.185
29. července vydala Komise shrnutí dosavadních aktivit v boji proti terorismu.186
Tento dokument shrnul přijatou a připravovanou legislativu a vyzval Radu к přijetí
rámcového rozhodnutí o zajišťování a vydávám důkazního materiálu do konce roku 2005 a
členské státy к urychlené implementaci a ratifikaci dohodnutých opatření. Na počátku
měsíčního prázdninového období evropských institucí ještě Komise schválila 13 nových
výzkumných projektů pro boj s terorismem vybraných ze 156 návrhů.187 Tyto projekty tvoří
součást přípravné akce

pro

zvýšení evropského průmyslového potenciálu na poli

bezpečnostního výzkumu 2004-2006,188 který se má v rozpočtovém období 2007-2013 stát

183 Projev místopředsedy Komise Franca Frattiniho “Haagský program: partnerství pro Evropskou obnovu na
poli svobody, bezpečnosti a práva” v Centre for European Policy Studies, 14. červenec 2005 -

184 Komunikace Komise o zajištění větší bezpečnosti výbušnin, rozbušek, vybavení vhodného к výrobě bomb a
palných zbraní, 19. červenec 2005 : Komunikace o výbušninách, rozbuškách, vybavení vhodném к výrobě bomb a palných
zbraních, 19. červenec 2005 -

185 Komise navrhuje nová opatření к zesílené kontrol peněžních převodů, 26. červenec 2005 : více o peněžních přesunech na
186 Aktivity Komise v boji proti terorismu, 29. červenec 2005 -

187 13 nových výzkumných projektů k boji s terorismem, 2. srpen 2005 -

188 The Preparatory Action on Enhancement o f the Europeanindustrial potential in the field o f Security Research
2004-2006 - PARS

57

součástí 7. rámcového programu pro vědu a vývoj s rozpočtem asi 570 milionů euro ročně pro
oblasti „Bezpečnost a vesmír“, z toho asi 250 milionů euro ročně má být určeno na
bezpečnostm výzkum.189 15 vybraných projektů se rozděluje o 15 milionů euro. Projekty jsou
zaměřeny na:
zlepšení ochrany cestujících po železnici (výzkum vede konsorcium 17 účastníků z 10
států EU pod vedením italské Ansaldo Transporti-Sistemi Ferroviari S.p.A)
bezpečnější evropské hranice (výzkum technických a operativních možností pro
ochranu a dozor nad 6000 km suchozemských a 85000 km pobřežních hranic EU vede
konsorcium 16 účastníků z 10 států pod vedením italské Galileo Avionics S.p.A.)
zabezpečení počítačové sítě (projekt 4 účastníků z 3 zemí pod vedením Technische
Universität Dresden)
-

bezpečnostní informační síť letecké dopravy (projekt 20 účastníků z 10 států pod
vedením německé Diehl BGT Defence)

-

rychlejší a efektivnější management krizových situací (konsorcium 13 účastníků z 5
států pod vedením EADS Defence and Security Systems S.A.)
ochranu letadel před útoky náramenních raket odpalovaných ze země (konsorcium 12
účastníků ze 4 států pod vedením EADS Defence and Security Systems S.A.)
zabezpečení interoperability zpravodajských služeb (projekt 12 účastníků z 10 států
pod vedením švédské SAAB AB)

-

sledování osob uvnitř budov v reálném čase (konsorcium 5 účastníků ze 3 států pod
vedením francouzské Société duplications Technologiques de 1’Imagerie MicroOnde)

-

propojení výzkumu v oblasti bezpečnosti s veřejnými uživateli a úřady (projekt 8
účastníků z 69 států pod vedením Sussex Police Authority)

189 Boj proti terorismu - 15 milionů euro pro nový bezpečnostní výzkum, 2. srpen 2005 -
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-

standardizaci technických předpisů pro bezpečnostní prohlížeče kontejnerů a dat
v přístavech a hraničních přechodech (projekt 5 partnerů ze 3 států pod vedením
britské Thales Research and Technology Ltd.)

-

vývoj bezpilotních průzkumných letounů pro zajišťování nevojenské bezpečnosti
(konsorcium 10 partnerů z 8 států v čele s francouzskou Dassault aviation)

-

vztah nových bezpečnostních technologií a politik к ochraně soukromí a lidských práv
obecně (projekt 4 partnerů ze 3 států pod vedením rakouské Akademie věd)

-

zabezpečení výměny citlivých informací (projekt 7 partnerů ze 4 států pod vedením
francouzského Centre national d’études spatiales)

Podporou těchto programů se EU hlásí к podpoře celoevropského výzkumného
prostoru v oblasti bezpečnosti a ochrany lidských práv a svobod.

Právě problematika svobod a jejich ochrany se stala nej výraznějším symbolem veřejné
diskuse o protiteroristických opatřeních EU, díky projednávám Směrnice o zadržování dat, jež
dává za úkol telekomunikačním firmám uchovávat data o telefonní a internetové komunikaci
pro potřeby policejních a vyšetřovacích složek.190 Myšlenkami na zavedení jednotného
systému uchovávám telekomunikačních dat ^představitelé států EU zaobírali již po útocích
11. září 2001, ale až londýnské atentáty vedly к uvedení těchto úvah do praxe.191 V EU mělo
♦
zavedeno právní povinnosti pro telekomunikační firmy uchovávat data o telefonním,
emailovém a internetovém provozu na počátku roku 2005 pouze 10 států z 25.192 7. září 2005
minstr Charles Clarke a místopředseda Frattini společně přednesli na plenárním zasedání

190 Electronic communications: personal data protection rules and availability o f traffic data for anti-terrorism
purposes (Data retention) directive 191 EU moves closer to a deal on new data retention law - International Herald Tribune, 13.říjen 2005
192 EU executive unveils plan to store electronic data - Reuters, 21. září 2005
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Evropského parlamentu věnovaném teroristické hrozbě193 hlavní body nového přístupu к boji
proti terorismu - politickou odpověď, prevenci, ochranu a odpověď194 - a zvýraznili
potřebu vzájemné důvěry mezi institucemi EU a členskými státy navzájem.195 Evropský
parlament přesto zaujal výrazně nedůvěřivý postoj ke Komisí 21. září navržené směrnici,196
jednomu z prioritních návrhů mimořádného zasedání Rady JHA 13. července 2005.197
Německý liberální poslanec vybraný za zpravodaje к návrhu směrnice Alexander Alvaro
pohrozil po přijetí výrazně pozměňující zprávy к směrnici výborem Evropského parlamentu
1

pro občanská práva a svobody poměrem 33 hlasů ku 8 24. listopadu 2005, že Evropský
parlament může navrhnout projednání směrnice před Evropským soudním dvorem, jelikož
podezříval Radu z výrazného zasahování do ochrany soukromí občanů EU a zároveň varoval,
že opravdoví zločinci a teroristé nebudou mít problémy s utajením své komunikace.198 Výbor
doporučil uchovávat pouze technické údaje o komunikaci, jako je délka hovorů či počet
volání, ale ne jejich obsah. Dále vyzval к přísnému posuzování povolování zpřístupňování
těchto

dat

právo

vymáhajícím

orgánům

pouze

v případě

podezření

z

-

blíže

nespecifikovaného - „vážného zločinu“.199
Přes výhrady Evropského parlamentu a lobbying z řad nevládních organizací pro
ochranu lidských práv i telekomunikačních firem se na zasedání Rady JHA 2. prosince 2005
ministři všech států (po předcházející opozici Itálie a Irska, jejichž vnitřní předpisy pro

193 Reakce EU na hrozbu terorismu a ochrana p rá v občanů - Tisková zpráva č. 1 ředitelství pro styk se
sdělovacími prostředky Evropského parlamentu 7. září 2005
194 Political response, Prevention, Protection, Response
195 Projev místopředsedy Evropské komise Franca Frattiniho к Prohlášení o terorismu před Evropským
parlamentem ve Štrasburku, 7. září 2005 -

196 Komise navrhuje pravidla pro uchovávání komunikačních dat, jež jsou efektivní pro vymáhání práva a
respektující práva a obchodní zájmy, 21. září 2005 -

197 Rozporu mezi navenek jednotu proklamujícími institucemi si povšimly např. Suddeutsche Zeitung v článku s
vše vypovídajícím titulkem Zusammen gegeneinander —Společně proti sobě, Síiddeutsche Zeitung, 7. září 2005
198 Data retention rapporteur says EP “may take Council to Court ” , 24. listopad 2005
199 EU Committee backs telecoms data storage rule - Reuters, 24. listopad 2005
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uchovávání dat jsou výrazně přísnější než navrhovala směrnice, Polska, Slovenska a
Slovinska) shodli na společné pozici navrhující uchovávám dat v rozmezí 6-24 měsíců, včetně
údajů o nespojených telefonních hovorech, e-mailech a internetové telefonii. Otázka nákladů
uchovávání dat byla ponechána otevřena - v principu telekomunikační firmy nemají nárok na
jejich proplacení, ovšem členské státy mohou národním telekomunikátorům tyto náklady
uhradit.200 Po silném nátlaku britského předsednictví201 i státních autorit (hlavní pohrůžkou
bylo navržení přísnějších předpisů a jejich schválení v rámci třetího pilíře EU, tedy bez
možnosti EP zasáhnout do jejich textu) Evropský parlament na plenárním zasedání ve
Štrasburku 14. prosince hlasy především poslanců ELS-ED a SES a poměrem 378 ku 197
zprávu к směrnici202 odsouhlasil203 a tím otevřel cestu к jejímu přijetí v poněkud upravené
podobě na summitu Evropské rady v Bruselu 15.-16. prosince 2005. Toto vítězství na
evropské půdě bylo pro britského premiéra Tonyho Blaira a jeho ministra Clarka náplastí za
předcházející první porážku labouristického premiéra během jeho vlády v Dolní sněmovně při
projednávání nového protiteroristického zákona Spojeného království.204

Zatímco mediální pozornost upoutal hlavně spor o uchovávání dat, Komise a Rada se
zaměřily také na problematiku radikalizace mládeže a rekrutování teroristů z jejích řad problém, jehož palčivost byla prokázána v Londýně. 21. září Komise přijala sdělení o
vypořádání se s faktory přispívajícími к násilné radikalizaci, jímž se přihlásila к tvorbě

200 Závěr Rady ministrů vnitra a spravedlnosti, 1.-2: prosince 2005 , ss. 15-16; Ministers reach agreement on data storage , 5. prosinec 2005
201 Např. formou emotivního článku „ We must not fa il them “ ministra Charlese Clarka v Parliament magazine
31. října 2005
202 Zpráva ЕР к směrnici о uchovávání dat -

203 The European Parliament has approved rules forcing telephone companies to retain call and internet records
fo r use in anti-terror investigations. , 13. prosinec 2005; Data
Retention: Parliament caves in to Council pressure , 14. prosinec 2005
204 Heslo Wikipedie o britském zákonu o terorismu 2005 -
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strategie na toto téma. Komise nejprve shrnula nástroje EU dostupné v mediální a internetové
sféře a programy EU přispívající porozumění mezi kulturami, integraci a dialogu mezi vírami.
Také vyzvala к většímu sdílení analýz a poznatků národních expertů a praktiků205 skrze
struktury EU a popsala, jakým způsobem EU bojuje s vytvářením prostředí příchylného
к rozvoji terorismu v třetích zemích.206
Tentýž den Komise také určila 7 milionů euro pro financování pilotního projektu na
poli prevence, připravenosti a odpovědi na teroristické útoky. 5,4 milionů euro je určených na
rozvoj Evropského programu pro ochranu kriticky důležité infrastruktury, necelý 1 milion pro
rozvoj a integraci evropské protiteroristické expertízy, stejná suma na komunikaci
s profesními skupinami, soukromým sektorem a mezinárodními partnery - Public Private
Security Dialogue?01
A konečně zveřejnila seznam již učiněných a ještě zbývajících kroků pro splnění
protiteroristického zadání Rady.208 Sdělení shrnuje protiteroristickou strategii EU. Komise
opět zvýrazňuje svou pevnou víru ve vzájemnou spolupráci všech tří hlavních institucí EU
v implementaci této strategie.209
S blížícím se koncem roku začalo přibývat i hodnotících zpráv a dokumentů Rady. 21.
listopadu Rada přijala půlroční zprávu protiteroristického koordinátora o boji proti
financování terorismu.210 Gijs de Vries připomenul cíle určené Evropskou radou v prosinci

205 Míněni patrně nejsou frustrovaní mládenci z banlieux, ale spíše pracovníci sociálních služeb.
206 Rekrutování terorismu: Komunikace Komise o faktorech přispívajících к násilné radikalizaci, 21. září 2005 -

207 Komise určuje 7 milionů euro pro “pilotní projekt na poli prevence, připravenosti a odpovědi na teroristické
útoky, 21. září 2005 -

208 Aktivity Komise v boji proti terorismu, 21. září 2005 -

209 Boj proti terorismu - Komise představuje protiteroristický balík legislativy, 21. září 2005 -

210 Boj s financováním terorismu - šestiměsíční zpráva, Brusel, 21. listopadu 2005 -
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2004 a oznámil stav jejich plnění. V listopadu 2005 vstoupila v platnost Třetí směrnice proti
práni špinavých peněz a Regulace kontroly hotovosti. Nebyl splněn závazek připravit Jednací
řád pro charitativní nadace a zmrazování finančních prostředků. Všechny členské státy
neimplementovaly platná nařízení a spolupráce s mezinárodními organizacemi a USA musí
být zintenzivněna.
Pozitivní zprávou pro potýkání se s financováním terorismu byl rozsudek Evropského
soudního dvora v případu T-306/01 Yusuf & AI Barakaat International Foundation vs.
Rada211 a T-315/01 Kadi/Qadi vs. Rada.212 Tyto dva případy byly prvními z 15 případů
týkajících se zmražení financí Radou v roce 2001 po útocích 11: září. Soudní dvůr schválil
akce vlád EU, které byly povinovány řídit se směrnicemi Bezpečnostní rady OSN, a které
nepoškodily lidská práva žalobců. Tyto rozsudky by měly sloužit jako precedent pro další
případy.
24. listopadu Rada přijala zprávu britského předsednictví o Strategii Evropské unie
pro boj s radikalizací a rekrutováním к terorismu.213 Ve zprávě se připomíná nová výzva
bezpečnosti. „Evropa ve své historii zažila různé typy terorismu“214 — ale nebezpečí
představované al-Kajdou je novou a hlavní hrozbou Unii. Je pochválen postoj většiny
muslimů nesouhlasících s a odmítajících terorismus.

Třemi nástroji strategie EU má být:

narušení aktivit sítí a jednotlivců stahujících lidi к terorismu;
zajištění toho, aby hlas většinového názoru převládl nad extrémistickým;

211

212

213 Strategie Evropské unie pro boj s radikalizací a rekrutováním к terorismu, Brusel, 24. listopadu 2005 214 Strategie Evropské unie pro boj s radikalizací a rekrutováním к terorismu, s. 2
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usilovnější propagace bezpečnosti, práva, demokracie a příležitostí pro všechny.215

29. listopadu pak byl předložen britským předsednictvím a protiteroristickým
koordinátorem pro jednání Rady dokument Úpravy EU pro krizovou a pohotovostní
koordinaci,

91

který nastiňuje účel dohodnutých úprav koordinace a jejich klíčové principy.

Klíčovým principem evropské koordinace zůstává subsidiarita - EU a její návrhy musí plně
respektovat národní kompetence. Přesto může sloužit jako mediátor a koordinátor mezi
členskými státy v případě vypořádávání se s krizí způsobenou rozsáhlým teroristickým
útokem či sabotáží, epidemií nebo přírodní katastrofou.217 EU v případě takové události
zabezpečí šest klíčových funkcí:

-

přístup к a sdílení informací

-

operační podpora

-

zajištění souvislostí mezi akcemi podniknutými členskými státy

-

zajištění debaty o obtížných politických rozhodnutích

-

zajištění debaty o kolektivní zahraniční akci

-

koordinace mediální politiky218

К plnění těchto funkcí mají sloužit existující struktury - protiteroristický koordinátor,
společné situační centrum SITCEN, monitorovací a informační centrum Komise a struktury
krizového managementu Evropské bezpečnostní a obranné politiky. Flexibilita rozhodovací
struktury má být podpořena oddělením podpůrného a rozhodovacího mechanismu. EU
poskytuje podpůrný mechanismus к aktuálním problémům, který vyhodnocuje expertízy,

215 Strategie Evropské unie pro boj s radikalizací a rekrutováním к terorismu, s. 3
216 Úpravy EU pro krizovou a pohotovostní koordinaci 2,7 Úpravy EU pro krizovou a pohotovostní koordinaci, s. 3
218 Úpravy EU pro krizovou a pohotovostní koordinaci, s. 4
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jejich analýzy, informace o místních poměrech a strategické zhodnocení. O stupeň výš má být
platforma společného porozumění, jež předkládá odsouhlasenou situační zprávu Radě skrze
COREPER. COREPER pak zadává platformě svá rozhodnutí к jejich implementaci.
Platforma má být složena ze zástupců předsedajícího státu, generálního tajemníka/vysokého
představitele, Komise a postiženého členského státu či států. V případě potřeby se může
rozšířit o zástupce řady dalších útvarů.219
Následující Rada JHA 1.-2. prosince odsouhlasila a navrhla Evropské radě к přijetí
nový dokument Protiteroristické strategie EU i další dokumenty - zprávu o implementaci
akčního plánu boje proti terorismu, strategii pro boj s radikalizací a rekrutováním к terorismu,
vyhodnocení národních úprav, politická doporučení к protiterorismu, zprávu o boji
s financováním terorismu a úpravy pro krizovou a pohotovostní koordinaci.220

219 Úpravy EU pro krizovou a pohotovostní koordinaci, ss. 7-8
220 Závěry Rady ministrů vnitra a spravedlnosti, 1.-2: prosince 2005
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Předcházet - Ochraňovat - Pronásledovat - Odpovídat

Shrnutím a završením dosavadního boje EU proti terorismu jsou v současnosti závěry
jednání Evropské rady v Bruselu 15.-16. prosince.221 Evropská rada zde přijala obsáhlý
dokument Protiteroristické strategie EU.222 Strategie je založena na čtyřech pilířích Předcházet - Ochraňovat - Pronásledovat - Odpovídat.223 Mottem strategického závazku EU
je globálně bojovat s terorismem při dodržování lidských práv a učinit Evropu bezpečnější a
umožňující jejím občanům žít v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
Jednotlivé pilíře mají odpovědnost rozdělenou takto:

•

Předcházet: předcházet obracení se lidí к terorismu vypořádáním se s faktory nebo
příčinami radikalizace a rekrutování, v Evropě i v mezinárodním prostředí

•

Ochraňovat: ochraňovat občany a infrastrukturu a snižovat naší zranitelnost útoky,
včetně zlepšené bezpečnosti hranic, dopravní a důležité infrastruktury

•

Pronásledovat: pronásledovat a vyšetřovat teroristy uvnitř našich hranici i globálně;
narušit jejich plánování, cestování, komunikaci; narušit jejich podpůrné sítě; odříznout
financování a přístup к útočným materiálům a předvést teroristy před soud

•

Odpovídat: připravit se v duchu sdlidari^ ^vyrovnání se a minimalizování následků
teroristického útoku zlepšováním kapacit.pro vyrovnání se s: následkem, koordinací
odpovědi a potřebami obětí

EU přiznává primární zodpovědnost za boj proti terorismu členským státům, ovšem
upozorňuje na přidanou hodnotu dodávanou Unií:
221 Závěry zasedání Evropské rady v Bruselu 15.-16. prosince 2005 222 Protiteroristická strategie EU, 16. prosinec 2005 ; zkrácená prezentace je přílohou tohoto dokumentu
223 Prevent —Protect - Pursue - Respond; Protiteroristická strategie EU, s- 6
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•

Posilováním národních kapacit (pomocí sdílení zkušeností a znalostí, sběrem a
analýzou informací a poznatků)

•

Umožňováním evropské spolupráce (společným zabezpečeným sdílením informací
mezi členskými státy a institucemi, organizováním spolupráce mezi policejními a
soudními autoritami a zaváděním nezbytné společné legislativy)

•

Rozvojem společných kapacit (pomocí institucí jako je Europol, Eurojust, Frontex,
a Situační centrum)

•

Propagací mezinárodního partnerství (jednotným vystupováním na mezinárodním
poli)

Sledováním cílů strategie je pověřena Evropská rada jako politický dozor. Bylo určeno
konání dvou schůzek mezi Radou, Evropským parlamentem a Komisí ročně pro zajištění
meziinstitucionálního dialogu. Průběžným monitorováním vývoje je pověřen COREPER
(těleso

složené

z velvyslanců

členských

států

při

EU)

spolu

s protiteroristickým

koordinátorem a Komisí.224
К závěrům je jako dodatek připojen přehled současného stavu plnění akčního plánu
proti terorismu členskými státy.

Půl roku po zatím posledním rozsáhlém útoku al-Kajdy tak EU zveřejnila svůj
strategický plán boje s hydrou terorismu.

224 Protiteroristická strategie EU, 16. prosinec 2005 225 Dodatek závěrů zasedání Evropské rady v Bruselu 15.-16. prosinec 2005 -

67

Spolupráce mezi EU a USA v oblasti potírání terorismu

EU poprvé vyjádřila svůj názor na transatlantickou kooperaci boje proti terorismu
v září 2001. Jednotlivé státy Unie již sU SA spolupracovaly dříve. Velké členské státy
(Francie, Německo, Itálie a Spojené Království) byly např. pozvány již v červnu a prosinci
1995 a červenci 1996 presidentem Clintonem na summity zasvěcené potírám terorismu226 a
tato problematika byla probírána i na summitech G8.

997

f

Účastnící souhlasili s řadou aktivit,

jako např. s kriminalizací teroristických aktivit, ale neshodly se na společných postojích vůči
státům podezřelých nebo obviněných z podpory teroristických organizací. Do praxe mnoho
z výsledků těchto setkání cestu nenalezlo.
Reakce EU po 11. září 2001 byla reakcí solidarity a porozumění. Zlepšení spolupráce
v oblasti vymáhání práva mezi EU a USA se stalo vrcholnou prioritou. Jelikož většina států
EU je rovněž členskými státy NATO, které aktivovalo 5. článek Washingtonské smlouvy a
navrhlo tak USA pomoc, není nutné diskutovat o ochotě a vůli Evropských států pomoci.
Rovněž akce USA proti mezinárodně neuznanému talibanskému režimu v Afghánistánu byla
Radou uznána jako legitimní (nikoli legální, ale legitimní).228
Protiteroristický plán zvláštního zasedám Rady EU 21. září 2001229 implementoval
několik opatření к zlepšení spolupráce s USA:

Užší konzultace o teroristických hrozbách a teroristických organizacích;
Více koordinace iniciativ pro boj s financováním terorismu;
Pozvání americkým zástupcům na jednání šéfů protiteroristických jednotek;

226 Fijnaut, C., in: Fijnaut, Wouters, Naerts, s. 23
227 Kosek, M.
228 Pikna I., s. 179
229
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-

Průzkum možností formální a neformální spolupráce mezi Europolem a americkými
policejními službami v rámci Úmluvy o Europolu a náležité legislativy, zejména
spolupráce v oblasti výměny osobních dat o teroristech;

-

Možné přijetí konvence o vzájemné asistenci v kriminálních záležitostech v boji proti
terorismu 230

Nejpraktičtější pomocí nabídnutou EU bylo okamžité zmrazení kont podezřelých osob
a organizací.

Začala užší pracovní spolupráce mezi právo vymáhajícími a koordinačními
agenturami (Europol, Eurojust, FBI, CIA a ministerstvo spravedlnosti - Justice Department
USA). Na počátku dubna 2002 přijel do ústředí pracovní skupiny pro boj s terorismem
v Haagu styčný důstojník FBI a ve Washingtonu D.C. byli v červnu 2002 umístěni dva styční
důstojníci (ve funkci diplomatických attaché reprezentace Evropské komise v USA)231.
Oficiálně byl styčný úřad otevřen 30. srpna 2002.232 S Eurojustem začali na vyšetřováních a
stíháních spojených se zářijovými útoky spolupracovat američtí soudní úředníci.233

Od prosince 2001 sdílí právo vymáhající agentury USA a Europol (na bází dohod od
sdílení informací z let 2001 a 2002) „strategické“ nebo „technické“ informace, včetně tipů
možných hrozeb, vývoje kriminality, zhodnocování rizik a vyšetřovacích procedur a

closer consultation on terrorist threats and terrorist organisations;
more coordination o f initiatives to combat the financing o f terrorism;
invitations sent to American representatives to attend talks between heads o f antiterrorism units
exploration o f the possibilities ofform al an d informal cooperation between Europol and American
police services within the framework o f the Europol convention and the corresponding legislation,
particularly the possibility o f exchanging personal data about terrorists;
the possible conclusion o f a convention on mutual assistance in criminal matters in the fight against
terrorism
231 Archick, Europe and Counterterrorism, s. 12
232 Pikna II., s. 246
233 Archick, Europe and Counterterrorism, s. 12
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„osobních“ údajů (dohody o osobních informacích bylo dosaženo až poté, co americké úřady
překonaly obavy z toho, že USA nemá stejně vyspělé standardy ochrany osobních informací
jako EU).
Vzájemné dohody o vydávání a soudní asistenci rovněž nebyly dosaženy snadno.234
EU požaduje garantování toho, že vydané osoby nebudou v USA vystaveny trestu smrti.
Rozdílné pohledy na zločin a jeho trest zakořeněné v rozdílných společenských základech
USA a Evropy jsou obtížně překonatelné. Až do června 2003 existovaly mezi některými státy
Unie a USA pouze bilaterální dohody. Po souhlasu USA o netrestání popravou osob
vydaných z EU,235 byly podepsány dvě smlouvy o vydávání a vzájemné právní asistenci.
Smlouvy jsou kompromisem - USA dále trvají na garanci vydávání občanů všech států EU,
EU odsouhlasila povolení přístupu amerických úřadů к informacím o evropských bankovních
kontech, urychlení vypořádávání se s vzájemnými žádostmi právní asistence a povolení
společných vyšetřování. Nicméně obtíže vyvolané dokončováním závěrečných protokolů a
ratifikačním procesem vedly к tomu, že smlouvy dosud nebyly implementovány.236
Dalším polem spolupráce je pohraniční kontrola a bezpečnost dopravy. Kooperační
celní dohody podepsané v dubnu 2004 požadují, mimo jiné, rozšíření Iniciativy USA o
bezpečnosti kontejnerové dopravy na všechny státy EU.237 Celní úředníci USA budou moci
přezkoumávat náklad mířící do USA již v evropských přístavech.
Přijetí dohody ukládající leteckým společnostem zajišťujícím lety do USA informovat
americké úřady o jménech pasažérů s rezervovanými místy na těchto letech bylo dosaženo

234 Dohoda EU a USA o vzájemné právní pomoci, 25. červen 2003 -

Dohoda EU a USA o vydávání, 25. červen 2003 235 Archick, Europe and Counterterrorism, s. 3
236 ibid, s. 3
237 Dohoda EU a USA o bezpečnosti kontejnerové dopravy, 30. září 2004 -
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v květnu 2004.

Tato dohoda se týká velmi citlivého tématu a získala pověst kontroverzního

dokumentu vzhledem к obavám o zneužití práva na soukromí občanů EU (např. kvůli
nejasném rozhodnutí o místě a času uchovávám dat); Evropský parlament tudíž předložil
dohodu Evropskému soudnímu dvoru, jenž jí po přezkoumání může anulovat. 22. listopadu
2005 byl publikován zatím právně nezávazný názor generálního advokáta na tyto dohody239 je negativní a pokud bude přijat, bude znamenat anulaci dohody.
Zabezpečení identifikačních dokumentů má být zajištěné kooperací v oblasti
biometrických identifikátorů (nové zákony USA vyžadují od občanů států s bezvízovou
povinností aby měli cestovní dokumenty se strojově čitelnými biometrickými znaky).
Summit EU a USA v červnu 2004 v Irsku vydal společnou Deklaraci o boji proti
terorismu.240 Spojení mezi USA a EU jsou dále posilovány setkáními ministrů zahraničí,
spravedlnosti a vnitřní bezpečnosti241 s jejich evropskými protějšky, jež by se měla odehrávat
nejméně jednou ročně. Skupina vyšších úředníků se setkává jednou za šest měsíců za účelem
prodiskutování policejní a justiční spolupráce v boji proti terorismu.242
Vláda presidenta G.W. Bushe uvítala protiteroristické iniciativy EU v naději, že
pomohou vykořenit teroristické buňky přežívající v Evropě a možná plánující další útoky
proti USA nebo jejich zájmům.243 Evropa je díky své obrovské muslimské menšině, prakticky
neexistujícím vnitřním hranicím a snadným přístupem do USA nejcennějším „bojištěm
džihádu“ al-Kajdy. Tudíž je pronásledování a zneškodňování teroristů v Evropě klíčovým
bodem v potřebné neutralizaci al-Kajdy.244

238 Dohoda EU a USA o vydávání, 25. červen 2003 -

239 Opinion o f the Advocate General in Cases C -317/04 and C -318/04 —Advocate general Léger proposes
annulment o f the Commission and Council decisions on transfer to the American Authorities o f Personal
information concerning air passengers
240

241 Secretary o f State, Attorney General, Secretary o f Homeland Security
242 Archick, US-EU cooperation against terrorism, s. 3
243 Archick. US-EU cooperation against terrorism, s. 2
244 Stevenson, s.s 48-49
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V

cestě úplné, upřímné a otevřené spolupráci mezi USA a EU leží řada vážných

problémů. Již v deklaraci Rady z 21. září 2001 EU vyjádřila svůj nesouhlas s násilnou akcí
vůči státům podezřelých z podpory teroristických organizací. Boj s terorismem má být více
efektivní, pokud:

Je založen na hlubokém politickém dialogu se státy a regiony světa, v nichž vzniká
terorismus. Integrace všech států do spravedlivého světového systému bezpečnosti, prosperity
a lepšího rozvoje je podmínkou pro silnou a udržitelnou komunitu pro boj s terorismem. 245

Strach evropské populace z a opozice vůči vojenským akcím USA a příliš drsnému
přístupu к nepřátelským bojovníkům a podezřelým teroristům způsobily ochlazení pocitů
vzájemné solidarity. Z praktického hlediska boje proti terorismu a vzájemné spolupráce lze
identifikovat řadu „faktorů, které ztupily ostří Evropy“246:

•

Standardy ochrany dat v EU jsou striktnější než v USA247; Americký argument zní, že
existence více než 18 000 různých právo vymáhajících jurisdikcí vytváří obtíže pro
navržení jednotné legislativy chránící data a čerpající z existujícího systému legálních
precedentů a procedur248

•

Americkým Vlasteneckým zákonem - Patriot Act - způsobená eroze bariéry mezi
domácí rozvědkou a veřejnými právo vymáhajícími orgány cestou posílení pravomocí
FBI249 (což je jedna z hlavních příčin existence zákona)250

245

246 Stevenson, s. 57
247 ibid., s. 58
248 Bensahel, s. 48
'49 Stevenson, s. 58
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•

Založení Integračního centra pro Teroristickou hrozbu, zformovaného různými
elementy vnitřní i zahraniční rozvědky USA251

Zatímco jsou známy mediálně propírané případy, v nichž soudy v Belgii a Německu
odmítly vzhledem к právním nesrovnalostem vydat nebo jen informovat o podezřelých
•

252

z terorismu

, méně se ví, že “CLA je spokojena s informaci je ž získává od Evropských

agentur. Uznává, že transatlantická spolupráce nikdy nebyla lepší a říká, že žádná Evropská
rozvědka j í neupřela informace, je ž potřebuje ”.253

Zatímco spolupráce mezi rozvědnými službami může fungovat, ochlazení vztahů je
znát v textu Akčního plánu EU pro boj s terorismem z listopadu 2004 - sekce o
mezinárodním úsilí boje s terorismem je téměř plně zasvěcena kooperaci s Organizací
spojených národů nebo třetími státy a společná deklarace USA a EU z května 2004 je pouze
letmo připomenuta. Odkaz na OSN a nikoli na spolupráci s USA je i v textu Protiteroristické
strategie EU z 16. prosince 2005, přes šok vyvolaný londýnskými atentáty i pokračujícím
uzavíráním vzájemných dohod.254
Kromě spolupráce s USA EU nezapomíná na druhého klíčového partnera a spojence Rusko. V závěrech 14. i 15. summitu EU-Rrjgk^-l^c nalézt přísliby spolupráce na poli boje
’' < _
.

•

•

proti terorismu.

?55

~

^

Pokus o navázání spolupráge i s Meličovými státy stredomorského regionu na
.

..

.

Euromediteránním summitu v Barceloně 28.-30. listopadu 2005 však skončil krachem, když

250 Poslanec Sněmovny reprezentantů Kongresu USA a jeden z hlavních sponzorů Vlasteneckého zákona a jeho
úprav, James F. Sensenbrenner jun., seminář o mezinárodním terorismu, CERIS, Brusel, 3.-.4. prosince 2004
2 1 Stevenson, s. 58
252 Např. v případu “20. únosce” z 11. září 2001, Zacharia Moussaouiho zadrženého v Německu
233 Grant, in Freedman, s. 148
254 Prohlášení EU a USA o rozšíření spolupráce na poli nešíření zbraní a boji proti terorismu, Washington D.C.,
20. červen 2005 255 Závěry 15. summitu EU-Rusko, Moskva, 10. květen 2005 Dodatek:
2004-

; Závěry 14. summitu EU-Rusko, Haag, 25. listopadu
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zástupci arabských států odmítli schválit společný protiteroristický kodex jenž se dotýkal i
dění v Izraeli.256

256 Stand-off over terror threatens Euromed summit - Financial Times, 28. listopad 2005; Le sommet de
Barcelone about it á un 'code contre le terrorisme' - Le Monde, 30. listopad 2005

74

Shrnutí - je Evropská pozice rozumná?

Je obtížné zhodnotit evropskou politiku boje s terorismem. Nicméně můžeme jí
srovnávat s doporučeními expertů pro boj s teroristickými organizacemi (konkrétně salKajdou a jejími nejrůznějšími odnožemi a sítěmi sympatizujících organizací). Ve své knize
z roku 2002

Rohan Gunaratna konstatuje, že zatímco Evropa nebyla mezi primárními

zónami operací al-Kajdy (když měla bezpečné útočiště na Středním východě), toto se mohlo
změnit vzhledem к příhodným podmínkám a potřebě zachovat si bezpečné útočiště. Podle jím
navrženého seznamu krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých plánů,258 je třeba
především pochopit, že současná hrozba je zcela odlišná od předchozích. Proto volá po užší
kooperaci výzvědných služeb, rozvinutí způsobů efektivní selekce a eliminace vůdčích
osobností hnutí, a, zároveň s nezbytnými, ale omezenými vojenskými operacemi, rovněž vést
strategickou kampaň na vykořenění základny al-Kajdy přesvědčováním společenství muslimů
o jejím anti-islámu a o přátelství západu. Bez získám srdcí obyvatel muslimského světa
nebude možné natrvalo zničit nebezpečí islamistického teroru.
Anonymní autor prohlašující, že pracuje pro vnější výzvědnou službu USA,259
souhlasí s potřebou radikálně změnit smýšlení obecně skeptické muslimské populace,260
ovšem zároveň volá po omezení mezinárodního zápojem USA a po větším množství
unilatelámích, protože efektivnějších a třeba i brutálnějších akcí proti okamžitým hrozbám.261
Co se týče evropského přístupu к hrozbě, Gunaratna kritizuje „fakt, že tři ze čtyř
sebevražedných pilotů z 11. září byli zrekrutováni přímo v srdci Evropy nevyvolal v Evropě
stejnou potřebu vypořádat se s hrozbou jako v USA. Evropští vůdci odmítli bez významného
útoku na svou půdu, podniknout nezbytné к ochraně Evropy. Evropské státy naneštěstí
257 Inside AI Qaeda, s.s 114-116
258 ibid, s.s 233-240
259 Anonymous: Imperial hubris —Why the West is loosing the war on terror
260 ibid, s.s 252-253
261 ibid, s.s 250-51

75

potřebují vlastní budíček. “262 Al-Kajdá v Evropě se změnila, ale Evropa ne. Se vzrůstajícím
nebezpečím návratu vycvičených válečníků městské guerilly z řád evropských muslimů
z Iráku zpět domů,

důrazně vzrůstá potřeba pro užší spolupráci a důraznější vymáhání

bezpečnosti.264 Novou pozornost je třeba věnovat dalším organizacím globální islamistické
sítě, včetně těch v Evropě i jinde. Hrozba terorismu se pozvolna přesouvá „ Od jednotlivce a
skupiny к ideologii“ . A ideologie muže být změněna či potřena ještě více sofistikovanými
nástroji než jsou sofistikované střely a bezpilotní letouny. Možná že „soft power“ Evropy
může pomoci.

Zdá se, že Evropské protiteroristické zákony a aktivity mají společný pokus popsat
efekty a činy spáchaného terorismu a jsou tudíž responsivní, zatímco USA si po šoku 11. září
zvolily proaktivní preventivní přístup. Koncepční pojetí USA spočívá v základní tezi „s
teroristy se nejedná, s teroristy se bojuje “, zatímco evropský typ spočívá na co nejvčtším či
plném dodržování lidských práv a základních svobod.266 Evropané mohou být obviňováni
z příchylnosti к appeasementu, nebo bráněni tvrzením, že jako obyvatelé kontinentu
s dlouhou zkušeností s domácím terorismem a násilím nepovažují vojenskou moc jako jediný
možný nástroj к likvidaci teroristické hrozby.267 Psychologie moci (USA) a slabosti
(Evropy)268 může být diskutována a způsobovat pozdvižení na obou stranách Atlantského
oceánu, ale to nepomáhá při práci pro společnou věc. Nicméně, tato diskuse by mohla
napomoci porozumění (na obou stranách debaty), že hlavní problém je v tom, že EU není
,ySÍlný a efektivnější mezinárodní hráč“269. Zejména v USA je zapomínáno na to, že

262 Gunaratna, The Post Madrid Face o f AI Qaeda, s.s 91-92
263 V červnu 2005 bylo zadrženo na Amsterdamském letišti 6 Iráčanů, z toho jednoho s Nizozemským
občanstvím, podezřelých z provádění bombových útoků v Iráku.
264 Gunaratna, The P ost Madrid Face o f AI Qaeda, s.s 97-98
265 Gunaratna, The P ost Madrid Face o f AI Qaeda, s. 99
266 Pikna II., s. 343
267 Grant, in Freedman, s. 150
268 Kagan, Power and weakness
269 Grant, in Freedman, s. 153
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„ Evropská unie je právní komunita ‘sui generis ’ - což je pravda, ale nijak to nepomáhá ”.270
Konkrétní trestněprávní a protiteroristická opatření jsou pouze v kompetenci členských států.
Hlavní role EU je tudíž koordinace a největší důraz je dosud kladen na výměnu, sdílení a
analýzu informací mezi jejími členskými státy. EU dosud neučinila významný přínos v oblasti
vojenských a rozvědných elementů protiteroristického tažení, jelikož v těchto oblastech
vlastní pouze omezené institucionální kapacity - nemá vlastní rozvědnou službu, což
znamená, že potřebná spolupráce tajných služeb musí být prováděna na bilaterální bázi.271

USA jsou tudíž pokoušeny buď ukončit kooperaci s EU a zaměřit se na dvojstranné
dohody, nebo investovat čas a energii do udržení vazeb s institucemi Unie a přesvědčit
Evropské státy o potřebnosti a praktičnosti společných efektivních agentur a organizací.
Samozřejmě, “m an’s man, Uncle Sam ” může být frustrován Evropskou nepředvídatelností,
skrytou agendou, setrvávající potřebou neustále znovu projednávat věci nerealistickými
očekáváními vůči a neustávajícími stížnostmi na USA a dalšími „ženskými“ charakteristikami
Evropy.

97?

Obavy z přehnané reakce na straně jedné a reakce nedostačující na straně druhé

nijak neuvolňují napětí mezi těmito dvěma hráči.

Nemůžeme ovšem používat pouze zpětný pohled. Je pravda, že „ Národní bezpečnost
Spojených států a jejich spojenců byla kulturně a administrativně strukturována к vyrovnání
se s hrozbami pocházejícími z úrovně jiných států ... ”273 ještě mezi koncem Studené války a
vypuknutím války s podstatným jménem (terorem). A zatímco USA reagovaly na agresi
rychle a energicky, jak je v Americké přirozenosti a jak to umožňují federální instituce,
„členské státy EU se pokoušely zmobilizovat své snažení proti terorismu přes heterogenitu
270 Denza, s. 1
271 Bensahel, s. 51
272 Verbruggen, B ull’s-eye? Two remarkable EU Framework decisions in the Fight against Terrorism, in:
Fijnaut, Wouters, Naerts, s.s 301-302
273 Gearson, s. 21
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svých zkušeností. (...) Po 11. září toto snažení již nebylo izolováno od vlivu USA na vnitřní
bezpečnostní politiku. (...) A graduální, ale neodvratitelné spojování vnitřní a vnější
bezpečnosti na sebe nenechalo dlouho čekat. “274

Výsledky strategií EU a USA jsou různými lidmi zhodnocovány různě. Z názorů
expertů lze usuzovat, že zatímco USA se dobře staví vůči terorismu na domácí půdě
vytvořením mocných nástrojů ochrany domácí bezpečnosti, a přijetím tvrdé, ale v moderních
podmínkách nezbytné legislativy, jež výrazně nepoškozuje práva občanů USA, jejich
zahraničněpolitická strategie není moudrá.

Válka v Iráku rozpoutala novou úroveň

protizápadní nálady ve světě Islámu a těžkopádná politika rozdělování světa na „ty kteří jsou
s námi a ty kteří jsou proti nám“ rovněž nepomáhá při tvorbě pozitivního prostředí. Naopak
EU má, díky svému jemnému přístupu lepší zahraniční politiku, ale její vnitřní akce
nepomáhají zamezit budoucím teroristickým útokům. Ovšem zároveň je třeba říci, že
s každým dalším rozsáhlým útokem se zvětšuje vůle a odhodlání vyrovnat se s hrozbou
terorismu. Nová protiteroristická strategie EU sice může být označena za „Zmatlaný
protiteroristický plán“, hlavně kvůli složitému systému agentur, směrnic a kooperačních cílů
pod relativně jasně narýsovanými hlavními cíli a plány.275
Přesto nelítostný vývoj událostí nutí představitele EU к někdy politicky nevýhodným
krokům. Je relativně snadné narýsovat 14 všeobecných principů liberálně-demokratické
odpovědi na terorismus,

ale něco jiného je dosáhnout jejich prosazení do legislativní

podoby a přimět obyvatele к jejich dodržování.

Otázka, položená na začátku této práce zněla:

274 den Boer in van Leeuwen, s. 185
275 Hughes, Kirsty, The E U ’s ju m bled anti-terror plan - BBC News, 16. prosinec 2005 276 Wilkinson II., ss 38-40
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Jak vypadala a vypadá legislativní i institucionální odpověď EU na výzvu nového
„superteror ismu“, a zda se vůbec odlišuje od odpovědi na tradiční „státní" terorismus?
Nyní, po vyčtení dosavadních kroků jež Evropská unie na poli protiteroristického snažení
učinila, je třeba říci, že nová struktura teroristické hrozby - síť operující v řadě států,
používající sofistikovanou techniku i taktiku - vedla EU к přijetí řady společných politik a
programů, kterými její státy dávají najevo potřebu změnit způsob chápání a boje
s terorismem. Koordinační, organizační i institucionální nástroje EU však zůstávají
v porovnání s důležitostí národních států spíše na vedlejší koleji. Přes potřebu vypracování
efektivní mnohonárodní a víceúčelové strategie к boji proti al-Kajdě a jejím zplozencům27/
„role EU zůstává sekundární к té členských států. EU není federální stát; hlavní nástroje pro
boj proti terorismu, včetně policejních sil, soudních autorit a bezpečnostních agentur zůstanou
pod kontrolou národních autorit.“278 Je pravda, že s každým novým rozsáhlým útokem
dochází krestartu a přepracování protiteroristických aktivit EU, ale zda někdy dojde
к impulsu, který povede к posunutí EU a jejích kapacit na první místo společného boje
Evropanů proti terorismu je lépe nepředpovídat.

Jedním z problémů současného boje s nebezpečím terorismu je fakt, že obecná
legislativa definující všechny představitelné symptomy a druhy teroristických aktivit musí být
používána vůči odlišným konkrétním organizacím. Tak se zdá, že Evropa, s dekádami
vlastních zkušeností hrozby od subnárodních teroristických organizací má jisté potíže
v aplikaci nových pravidel pro boj s ideologicky perfektně zocelenou, nemilosrdnou a
nadnárodní sítí teroru. Konkrétní problémy pak vychází z faktu, že evropské území je, nebo
donedávna bylo, bezpečným útočištěm pro organizaci a úkryt teroristických buněk, zatímco
jejich nepřítel zůstával na východ nebo západ od Evropy. Fakt, že společná spolupráce na

277 ibid., ss. 47-48
278 Protiteroristický koordinátor EU, Gijs de Vries, in: Hughes, Kirsty, The E U 's jum bled anti-terror plan
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tvorbě lépe fungující výzvědné a vyšetřovatelské evropské sítě se zdá být více a více
omezována nej různějšími obavami (zejména ze strachu ze ztráty národní suverenity, ale také
kvůli nebezpečí pro lidská práva představovaného existencí všemocné nadnárodní policejní
agentury) s časem a získává výrazní impuls jenom když se odehraje velký teroristický útok na
evropské občany nebo zájmy, naznačuje, že je v zájmu teroristů vzdát se akcí v Evropě.
Ovšem pokud se vyznavači smrti rozhodnou pro takovou strategii, nebylo by moudré
podlehnout dojmu, že není potřeba pokračovat ve tvorbě Evropské bezpečnostní a právní sítě.
Evropa, její mír a bezpečnost si to nemohou dovolit.
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EL and terrorism - evolution of common policy 1999-2005

This thesis is dedicated to answ er a question Hon• does look the legislative and
institutional answer o f the EL on a challenge o f new "superterrorism" and are they
different fro m traditional answers on "national terrorism "?

The m ajor problem of European anti-terrorism policy is the fact, that it is a
relatively new issue. Efforts to organise on basis of existing integration a common
coordinating policy in the 1970ies and 1980ies were only m inor and unim portant. The
impulse created in M aastricht Treaty on European union by establishing a pillar
structure of the EL' was im portant due to development of the third Pillar dedicated to
Justice and Home affairs (JHA). Intergovernm ental nature of this pillar has reduced
possibilities of the central institutions to influence creation of the new policies. However,
a new agency - EL'ROPOL. European police agency was to be established thanks to the
Treatv.
of the newlv« created JHA
* Combat with terrorism was onlv• one of manv» targets
p
policies throughout 1990ies. Action Plan on JHA from Tampere (1999) focused
primarily on m igration issues.
Shock of 11 Septem ber 2001 attacks led to wide-ranging development in field of
security and anti-terrorism policies. .Most im portant were an adoption of a general anti
terrorism plan and an adoption of EL -w ide definition of terrorist acts and groups.
Directives on disrupting financing of terrorism (and organised crime) were introduced
and a framework decision on European A rrest W arrant enabling arresting and
surrendering of crim inals throughout EL was adopted. At institutional level was most
significant creation of EL ROJL ST - coordinating net» ork for judicial cooperation.

How ever, general mood in E l institutions and among the public w as calmed by
feeling of safety and the steps proposed by various experts were not taken, while
implementation of agreed legislation in the Member States was slowed. The new shock
of terrorist attacks in M adrid exactly tw o and half years after the attacks in USA led to
new and vigorous answ er. A wave of activity included adoption of a new Declaration on
Combating T errorism and an update of the Action Plan from end of 2001. 7 objectives
and 150 actions of the Declaration are focused on reducing the terrorist threat w ith tools
that include targeting radicalisation and recruitment. The oversight of E l' anti
terrorism policies is responsibility of new 1\ appointed EU anti-terrorism coordinator
w ho works under general secretary of the Council. New JHA action program m e
adopted in The Hague sets com bat with terrorism as a priority on the same level as
migration affairs.
Council and Commission w ork together and with the M embers States on
answ ering the targets set in the Declaration. Importance of common policies and
position w as fu rth er highlighted by terrorist attacks in London on 7 July 2005. The
decision of the E l and its actors to deal w ith the new superterrorist threat of the 21st
century is put into a w ritten form in a document A nti-terrorism Strategy of the E l
adopted by the European Council on 16 December 2005. The Strategy is evolving
around slogans Prevent. Protect. Pursue and Respond.
The E l is focusing on a multi-forged strategy to deal w ith terrorism . In
comparison to example of the I SA is the main focus of the E l laid on internal policies.
1 he E l position can be described as responsive - although the latest dev elopment shows
inclination to more and more active approach, how ever, w ith close observ ance of the
fundamental rights. W hether this position is reasonable will only time show.
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Cil a zdůvodnění projektu: Ukázat na příkladu tvorby společné protiteroristické politiky
Evropské unie způsob prorůstání nadnárodního prvku integrace do výsad mezinárodních
smluv . Práce má pokrývat období od roku 1999. kdy na summitu Evropské rady v Tampere
došlo к prvnímu impulsu vytvořeni společné politiky, do červ na roku 2004 kdy byl
představen .Akční plán pro obranu proti terorismu a dále do jara roku 2005 kdy má dojít к jeho
zhodnocení. Zvláštní pozornost bude v ěnov ána dv ojité akceleraci v e vývoji po 11. září 2001 a
11. březnu 2004.
Boj proti terorismu se stává hlavní zahraničně-politickou doktrínou západního světa pro
počátek 21. století. Je důležité vědět, jak se vývoj na východní straně severního Atlantiku
odlišuje od vývoje v USA. proto bude také součástí práce srovnáni reaktivní politiky
Evropských států a EU s proakrivni politikou USA a nastíněn možný budoucí vývoj.
Teze: Jakim způsobem byla vletech 1999-2005 vynořena společná politika EU vůči
jeror ismu a ja k se tato polili ka odlišuje od polínky USA?
Předběžná osnova:
1. Úvod - zdůvodnění práce
2. Vznik společné politib. i ) - předpoklady vzniku společné politiky

-právní
- věcné

ii) - zadání v Tampere
3. Tvorba společné politiky i) - vývoj do září 2001
ii) - vývoj záři 2001 - březen 2004
iii) - vývoj březen 2004 - únor 2005
iv) —výsledek - analýza návrhu EK. její vliv na další oblasti
společných politik
4. Rozdíly mezi USA a EU i) shrnutí dokumentů a strategie USA
ii) srovnání se stratesii navrženou EU

ш ) závěry

5. Závěr - Společná politika EU v reálném světě - možnosti uplatnění a budoucí vývoj
v Е\торё i mimo ní

Základní teze:
1. Popsat princip přijímání společné politik} EU s přihlédnutím к přechodu od mezivládního
к nadnárodnímu
2. Popsat rozdíl mezi přístupem EU a USA
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