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9.2.2017 A8-0228/102 

Ændringsforslag  102 

Lorenzo Fontana 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekæmpelse af terrorisme 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Terrortruslen er taget til og har 

udviklet sig hurtigt i de senere år. Personer, 

der betegnes som "udenlandske 

terrorkrigere", rejser til udlandet med terror 

for øje. Tilbagevendende udenlandske 

terrorkrigere udgør en øget 

sikkerhedstrussel for alle EU-

medlemsstater. Udenlandske terrorkrigere 

er blevet knyttet sammen med flere nylige 

angreb eller planer, herunder angrebene i 

Paris den 13. november 2015. Hertil 

kommer, at Den Europæiske Union og 

dens medlemsstater står over for tiltagende 

trusler fra enkeltpersoner, der er inspireret 

af eller modtager instrukser fra 

terrorgrupper i udlandet, men som forbliver 

i Europa. 

4) Terrortruslen er taget til og har 

udviklet sig hurtigt i de senere år. Personer, 

der betegnes som "udenlandske 

terrorkrigere", rejser til udlandet med terror 

for øje. Tilbagevendende udenlandske 

terrorkrigere udgør en øget 

sikkerhedstrussel for alle EU-

medlemsstater. Udenlandske terrorkrigere 

er blevet knyttet sammen med flere nylige 

angreb eller planer, herunder angrebene i 

Paris den 13. november 2015. Hertil 

kommer, at Den Europæiske Union og 

dens medlemsstater står over for tiltagende 

trusler fra enkeltpersoner, der er inspireret 

af eller modtager instrukser fra 

terrorgrupper i udlandet, men som forbliver 

i Europa eller som let kommer til Europa 

på grund af de eksterne grænsers 

skrøbelighed og den manglende kontrol 

ved de interne grænser. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/103 

Ændringsforslag  103 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekæmpelse af terrorisme 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

betragtning 6a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Dette direktiv gælder for 

handlinger, som alle Den Europæiske 

Unions medlemsstater betragter som 

alvorlige overtrædelser af strafferetten, og 

som begås af personer, hvis mål udgør en 

trussel mod deres demokratiske samfund, 

der respekterer retsstatsprincippet og den 

civilisation, som samfundene er grundlagt 

på. Direktivet skal forstås i denne 

betydning og må ikke fortolkes i den 

forstand, at adfærden hos de personer, 

som har handlet for at beskytte eller 

genetablere disse demokratiske værdier, 

nu kan betragtes som "terrorhandlinger", 

hvilket især var tilfældet i visse 

medlemsstater under Anden Verdenskrig. 

Det må heller ikke fortolkes således, at det 

på grundlag af terrorisme inkriminerer 

personer, der udøver deres 

grundlæggende ret til at give udtryk for 

deres holdninger, selv om de under 

udøvelsen af denne ret begår 

lovovertrædelser, eller personer eller 

grupper, som gennemfører angreb mod 

diktaturers militær eller militære 

infrastruktur. Ligeledes må tilskyndelse til 

angreb mod diktaturers militære 

infrastruktur og forherligelse af sådanne 

angreb ikke være omfattet af dette 

direktiv. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/104 

Ændringsforslag  104 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekæmpelse af terrorisme 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

artikel 3 – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) uretmæssigt at tvinge offentlige 

myndigheder eller en international 

organisation til at foretage eller til at 

undlade at foretage en handling 

b) at bruge vold eller trusler om vold 

til at tvinge eller forsøge at tvinge 

offentlige myndigheder eller en 

international organisation til at foretage 

eller til at undlade at foretage en handling 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/105 

Ændringsforslag  105 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekæmpelse af terrorisme 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

artikel 3 – stk. 2 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) massive ødelæggelser af et 

regeringsanlæg eller et offentligt anlæg, et 

transportsystem, en infrastruktur, herunder 

et edb-system, en fast platform på 

kontinentalsoklen, et offentligt sted eller 

privat ejendom, der kan bringe 

menneskeliv i fare eller forårsage 

betydelige økonomiske tab 

d) massive ødelæggelser af et 

regeringsanlæg eller et offentligt anlæg, et 

transportsystem, en infrastruktur, herunder 

et edb-system, en fast platform på 

kontinentalsoklen, et offentligt sted 

eller privat ejendom, der kan bringe 

menneskeliv i fare. 

Or. en 



AM\1116999DA.docx  PE598.451v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

9.2.2017 A8-0228/106 

Ændringsforslag  106 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekæmpelse af terrorisme 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

artikel 5 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at det at 

udbrede eller på anden måde gøre en 

meddelelse til offentligheden tilgængelig 

med det forsæt at tilskynde nogen til at 

begå en af de strafbare handlinger, der er 

angivet i litra a)-h) i artikel 3, stk. 2, hvor 

denne adfærd, uanset om der derved 

direkte plæderes for terrorhandlinger 

eller ej, medfører fare for, at der begås en 

eller flere terrorhandlinger, udgør strafbare 

handlinger, når de begås forsætligt. 

Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at det at 

udbrede eller på anden måde gøre en 

meddelelse til offentligheden tilgængelig 

med det forsæt at tilskynde nogen til at 

begå en af de strafbare handlinger, der er 

angivet i litra a)-h) i artikel 3, stk. 2, hvor 

denne adfærd forårsager en tydelig og 

overhængende fare for, at der begås en 

eller flere terrorhandlinger, udgør strafbare 

handlinger, når de begås forsætligt. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/107 

Ændringsforslag  107 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekæmpelse af terrorisme 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

artikel 9 - titel 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 9  udgår 

Udlandsrejse med terror for øje  

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at det at rejse 

til et andet land med det formål at 

gennemføre eller bidrage til 

gennemførelse af en terrorhandling som 

omhandlet i artikel 3, det at deltage i en 

terrorgruppes aktiviteter som omhandlet i 

artikel 4 eller at varetage eller modtage 

oplæring i terror som omhandlet i artikel 

7 og 8 udgør strafbare handlinger, når de 

begås forsætligt. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/108 

Ændringsforslag  108 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekæmpelse af terrorisme 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

artikel 10 - titel 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 10  udgår 

Tilrettelæggelse eller anden formidling af 

udlandsrejse med terror for øje 

 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at enhver 

form for tilrettelæggelse eller formidling, 

hvorved en person modtager bistand til en 

udlandsrejse med terror for øje som 

omhandlet i artikel 9 med viden om, at 

denne medvirken er med terror for øje, 

udgør en strafbar handling, når den begås 

forsætligt. 

 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

9.2.2017 A8-0228/109 

Ændringsforslag  109 

Eva Joly 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekæmpelse af terrorisme 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

artikel 21a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 21a  

 Ændringer til Rådets afgørelse 

2005/671/RIA 

 1. Artikel 1, litra a), affattes således: 

 "a)" terrorhandlinger": de strafbare 

handlinger, der er omhandlet i direktiv 

.../.../EU om bekæmpelse af terrorisme;" 

 2. Artikel 2 ændres som følger: 

 (a) stk. 6 affattes således: 

 "6. Hver medlemsstat træffer de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, 

at relevante oplysninger, der indsamles af 

de kompetente myndigheder som led i 

straffesager i forbindelse med 

terrorhandlinger, automatisk stilles til 

rådighed for en anden medlemsstats 

kompetente myndigheder, hvis 

oplysningerne kan anvendes til 

forebyggelse, afsløring, efterforskning 

eller retsforfølgning af terrorhandlinger, 

som omhandlet i direktiv.../.../EU om 

bekæmpelse af terrorisme i den 

pågældende medlemsstat, og i 

overensstemmelse med national ret og 

relevante internationale retsakter." 

 (b) Følgende stk. 7 tilføjes: 

 "7. Stk. 6 finder ikke anvendelse, hvis 

udvekslingen af oplysninger ville bringe 

en persons sikkerhed i fare, eller hvis det 
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ville stride mod væsentlige 

sikkerhedsinteresser i den pågældende 

medlemsstat." 

 (c) Følgende stk. 7 tilføjes: 

 "8. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, 

at deres kompetente myndigheder efter 

modtagelse af de i stk. 6 omtalte 

oplysninger træffer rettidige 

foranstaltninger, når det er relevant, i 

overensstemmelse med national ret. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/110 

Ændringsforslag  110 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Josu Juaristi Abaunz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekæmpelse af terrorisme 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

artikel 5 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at det at 

udbrede eller på anden måde gøre en 

meddelelse til offentligheden tilgængelig 

med det forsæt at tilskynde nogen til at 

begå en af de strafbare handlinger, der er 

angivet i litra a)-h) i artikel 3, stk. 2, hvor 

denne adfærd, uanset om der derved 

direkte plæderes for terrorhandlinger 

eller ej, medfører fare for, at der begås en 

eller flere terrorhandlinger, udgør strafbare 

handlinger, når de begås forsætligt. 

Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at det at 

udbrede eller på anden måde gøre en 

meddelelse til offentligheden tilgængelig 

med det forsæt at tilskynde nogen til at 

begå en af de strafbare handlinger, der er 

angivet i litra a)-h) i artikel 3, stk. 2, hvor 

denne adfærd forårsager en tydelig og 

overhængende fare for, at der begås en 

eller flere terrorhandlinger, udgør strafbare 

handlinger, når de begås forsætligt. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/111 

Ændringsforslag  111 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Josu Juaristi Abaunz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekæmpelse af terrorisme 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

artikel 9 - titel 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 9  udgår 

Udlandsrejse med terror for øje  

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at det at rejse 

til et andet land med det formål at 

gennemføre eller bidrage til 

gennemførelse af en terrorhandling som 

omhandlet i artikel 3, det at deltage i en 

terrorgruppes aktiviteter som omhandlet i 

artikel 4 eller at varetage eller modtage 

oplæring i terror som omhandlet i artikel 

7 og 8 udgør strafbare handlinger, når de 

begås forsætligt. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Denne kriminalisering er meget vag og risikerer at påvirke tusinder af uskyldige civilpersoner og deres 

ret til fri bevægelighed. Endvidere er anvendelsen af ordlyden "bidrage til" og "det at deltage i en 

terrorgruppes aktiviteter" unødigt uklar og forbinder ikke i tilstrækkelig grad det krævede moralske 

element (forsæt) og det materielle element (adfærd eller handlinger), der til sammen udgør den strafbare 

handling. Årsagssammenhængen mellem de to elementer er for svagt defineret. 
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9.2.2017 A8-0228/112 

Ændringsforslag  112 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Josu Juaristi Abaunz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekæmpelse af terrorisme 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

artikel 10 - titel 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 10  udgår 

Tilrettelæggelse eller anden formidling af 

udlandsrejse med terror for øje 

 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at enhver 

form for tilrettelæggelse eller formidling, 

hvorved en person modtager bistand til en 

udlandsrejse med terror for øje som 

omhandlet i artikel 9 med viden om, at 

denne medvirken er med terror for øje, 

udgør en strafbar handling, når den begås 

forsætligt. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Denne kriminalisering er meget vag og risikerer at påvirke tusinder af uskyldige civilpersoner og deres 

ret 

fri bevægelighed, Endvidere er anvendelsen af ordlyden "bidrage til" og "det at deltage i en 

terrorgruppes aktiviteter" unødigt uklar og forbinder ikke i tilstrækkelig grad det krævede moralske 

element (forsæt) og det materielle element (adfærd eller handlinger), der til sammen udgør den strafbare 

handling. Årsagssammenhængen mellem de to elementer er for svagt defineret. 

 


