
 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

9.2.2017 A8-0228/102 

Poprawka  102 

Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Zwalczanie terroryzmu 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Zagrożenie terrorystyczne w 

ostatnich latach narasta i szybko się 

zmienia. Osoby określane mianem 

„zagranicznych bojowników 

terrorystycznych” podróżują za granicę w 

celach terrorystycznych. Powracający 

zagraniczni bojownicy terrorystyczni 

stanowią wzmożone zagrożenie dla 

bezpieczeństwa wszystkich państw 

członkowskich UE. Zagranicznych 

bojowników terrorystycznych wiąże się z 

szeregiem niedawnych ataków lub prób 

ataków, w tym z atakami w Paryżu w dniu 

13 listopada 2015 r. Ponadto Unia 

Europejska i jej państwa członkowskie 

stają w obliczu zwiększonych zagrożeń ze 

strony osób fizycznych, które są 

inspirowane lub instruowane przez grupy 

terrorystyczne za granicą, ale pozostają w 

Europie. 

(4) Zagrożenie terrorystyczne w 

ostatnich latach narasta i szybko się 

zmienia. Osoby określane mianem 

„zagranicznych bojowników 

terrorystycznych” podróżują za granicę w 

celach terrorystycznych. Powracający 

zagraniczni bojownicy terrorystyczni 

stanowią wzmożone zagrożenie dla 

bezpieczeństwa wszystkich państw 

członkowskich UE. Zagranicznych 

bojowników terrorystycznych wiąże się z 

szeregiem niedawnych ataków lub prób 

ataków, w tym z atakami w Paryżu w dniu 

13 listopada 2015 r. Ponadto Unia 

Europejska i jej państwa członkowskie 

stają w obliczu zwiększonych zagrożeń ze 

strony osób, które są inspirowane lub 

instruowane przez grupy terrorystyczne za 

granicą, ale pozostają w Europie lub z 

łatwością przedostają się do Europy z 

powodu nieszczelności granic 

zewnętrznych i braku kontroli na 

granicach wewnętrznych. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/103 

Poprawka  103 

Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Zwalczanie terroryzmu 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Niniejsza dyrektywa obejmuje 

czyny uznawane przez wszystkie państwa 

członkowskie Unii Europejskiej za 

poważne naruszenia przepisów karnych 

popełniane przez osoby, których cele 

stanowią zagrożenie dla demokratycznych 

społeczeństw szanujących praworządność 

oraz cywilizacji będącej fundamentem 

tych społeczeństw. Kwestię tę należy 

rozumieć w tym znaczeniu i nie można jej 

interpretować w sposób prowadzący do 

stwierdzenia, że postępowanie osób, które 

działały w interesie zachowania lub 

przywrócenia tych demokratycznych 

wartości, jak miało to miejsce w 

szczególności w niektórych państwach 

członkowskich podczas drugiej wojny 

światowej, mogłoby zostać teraz uznane za 

akty „terrorystyczne”. Nie można tego 

interpretować również jako możliwości 

oskarżania o terroryzm osób 

korzystających ze swojego prawa 

podstawowego do wyrażania opinii, nawet 

jeśli podczas korzystania z tego prawa 

popełniają wykroczenia, lub osób bądź 

grup przeprowadzających ataki na wojsko 

i infrastrukturę wojskową dyktatorskich 

reżimów. Podobnie podżeganie do ataków 

na infrastrukturę wojskową dyktatorskich 

reżimów i gloryfikacja takich ataków nie 

powinny być objęte niniejszą dyrektywą. 
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Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/104 

Poprawka  104 

Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Zwalczanie terroryzmu 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) bezprawnego zmuszenia rządu lub 

organizacji międzynarodowej do podjęcia 

lub zaniechania jakiegoś działania; 

b) stosowania przemocy lub groźby 

przemocy w celu zmuszenia lub próby 
zmuszenia rządu lub organizacji 

międzynarodowej do podjęcia lub 

zaniechania jakiegoś działania; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/105 

Poprawka  105 

Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Zwalczanie terroryzmu 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) spowodowanie rozległych 

zniszczeń obiektów rządowych lub 

obiektów użyteczności publicznej, systemu 

transportowego, infrastruktury, w tym 

zniszczeń systemu informacyjnego, stałych 

platform umieszczonych na szelfie 

kontynentalnym, zniszczeń miejsca 

publicznego lub mienia prywatnego 

mogących zagrozić życiu ludzkiemu lub 

spowodować poważne straty gospodarcze; 

d) spowodowanie rozległych 

zniszczeń obiektów rządowych lub 

obiektów użyteczności publicznej, systemu 

transportowego, infrastruktury, w tym 

zniszczeń systemu informacyjnego, stałych 

platform umieszczonych na szelfie 

kontynentalnym, zniszczeń miejsca 

publicznego lub mienia prywatnego 

mogących zagrozić życiu ludzkiemu; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/106 

Poprawka  106 

Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Zwalczanie terroryzmu 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki, aby rozpowszechnianie 

lub innego rodzaju udostępnianie przekazu 

do publicznej wiadomości z zamiarem 

podżegania do popełnienia jednego z 

przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 2 

lit. a)–h), jeżeli takie zachowanie, 

bezpośrednio lub pośrednio popierając 

przestępstwa terrorystyczne, stwarza 

niebezpieczeństwo popełnienia jednego 

lub większej liczby takich przestępstw, 

było karalne jako przestępstwo kryminalne, 

jeżeli czyn taki został popełniony 

umyślnie. 

Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki, aby rozpowszechnianie 

lub innego rodzaju udostępnianie przekazu 

do publicznej wiadomości z zamiarem 

podżegania do popełnienia jednego z 

przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 2 

lit. a)–h), jeżeli takie zachowanie stwarza 

wyraźne i bliskie niebezpieczeństwo, że 

może zostać popełnione jedno lub większa 

liczba takich przestępstw, było karalne 

jako przestępstwo kryminalne, jeżeli czyn 

taki został popełniony umyślnie. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/107 

Poprawka  107 

Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Zwalczanie terroryzmu 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 9  skreśla się 

Podróżowanie za granicę w celach 

terrorystycznych 

 

Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki, aby podróżowanie do 

innego kraju w celu popełnienia lub 

przyczynienia się do popełnienia 

przestępstwa terrorystycznego, o którym 

mowa w art. 3, uczestnictwo w działaniach 

grupy terrorystycznej, o których mowa 

w art. 4, lub udzielanie lub otrzymywanie 

szkolenia na potrzeby terroryzmu, 

o którym mowa w art. 7 i 8, było karalne 

jako przestępstwo kryminalne, jeżeli czyn 

taki został popełniony umyślnie. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/108 

Poprawka  108 

Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Zwalczanie terroryzmu 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 10  skreśla się 

Organizowanie lub inny rodzaj ułatwiania 

podróżowania za granicę w celach 

terrorystycznych 

 

Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki, aby każdy czyn 

polegający na organizowaniu lub 

ułatwianiu, który pomaga jakiejkolwiek 

osobie w podróżowaniu za granicę w 

celach terrorystycznych, o którym mowa w 

art. 9, ze świadomością, że pomoc ta jest 

przeznaczona do tego celu, był karalny 

jako przestępstwo kryminalne, jeżeli czyn 

taki został popełniony umyślnie. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/109 

Poprawka  109 

Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Zwalczanie terroryzmu 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 21a  

 Zmiany w decyzji Rady 2005/671/WSiSW 

 1. Art. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

 „a) „Przestępstwa terrorystyczne”: 

przestępstwa, o których mowa w 

dyrektywie .../.../UE w sprawie zwalczania 

terroryzmu;” 

 2. W art. 2 wprowadza się następujące 

zmiany: 

 a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

 „6. Każde państwo członkowskie 

podejmuje niezbędne środki w celu 

zapewnienia, aby wszystkie istotne 

informacje zgromadzone przez jego 

właściwe organy w ramach postępowania 

karnego prowadzonego w związku z 

przestępstwami terrorystycznymi 

były automatycznie udostępniane – 

zgodnie z prawem krajowym i 

odpowiednimi międzynarodowymi 

instrumentami prawnymi – właściwym 

organom innego państwa członkowskiego, 

w którym informacje te mogłyby zostać 

wykorzystane do zapobiegania 

przestępstwom terrorystycznym, o których 

mowa w dyrektywie .../.../UE w sprawie 

zwalczania terroryzmu, do wykrywania 

takich przestępstw, prowadzenia w ich 
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sprawie dochodzeń lub ich ścigania 

sądowego.” 

 b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

 „7. Ustęp 6 nie ma zastosowania, jeżeli 

wymiana informacji mogłaby narazić na 

szwank bezpieczeństwo poszczególnych 

osób ani jeżeli byłaby sprzeczna z 

kluczowymi interesami danego państwa 

członkowskiego w zakresie 

bezpieczeństwa.” 

 c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

 „8. Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki w celu zapewnienia, by 

ich właściwe organy w stosownym 

przypadku podjęły w momencie 

otrzymania informacji, o których mowa w 

ust. 6, terminowe środki zgodnie z prawem 

krajowym.” 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/110 

Poprawka  110 

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

Josu Juaristi Abaunz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Zwalczanie terroryzmu 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki, aby rozpowszechnianie 

lub innego rodzaju udostępnianie przekazu 

do publicznej wiadomości z zamiarem 

podżegania do popełnienia jednego z 

przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 2 

lit. a)–h), jeżeli takie zachowanie, 

bezpośrednio lub pośrednio popierając 

przestępstwa terrorystyczne, stwarza 
niebezpieczeństwo popełnienia jednego lub 

większej liczby takich przestępstw, było 

karalne jako przestępstwo kryminalne, 

jeżeli czyn taki został popełniony 

umyślnie. 

Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki, aby rozpowszechnianie 

lub innego rodzaju udostępnianie przekazu 

do publicznej wiadomości z zamiarem 

podżegania do popełnienia jednego z 

przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 2 

lit. a)–h), jeżeli takie zachowanie stwarza 

wyraźne i bliskie niebezpieczeństwo 

popełnienia jednego lub większej liczby 

takich przestępstw, było karalne jako 

przestępstwo kryminalne, jeżeli czyn taki 

został popełniony umyślnie. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/111 

Poprawka  111 

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

Josu Juaristi Abaunz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Zwalczanie terroryzmu 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 9  skreśla się 

Podróżowanie za granicę w celach 

terrorystycznych 

 

Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki, aby podróżowanie do 

innego kraju w celu popełnienia lub 

przyczynienia się do popełnienia 

przestępstwa terrorystycznego, o którym 

mowa w art. 3, uczestnictwo w działaniach 

grupy terrorystycznej, o których mowa 

w art. 4, lub udzielanie lub otrzymywanie 

szkolenia na potrzeby terroryzmu, 

o którym mowa w art. 7 i 8, było karalne 

jako przestępstwo kryminalne, jeżeli czyn 

taki został popełniony umyślnie. 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ta kryminalizacja jest bardzo niejasna i może wpłynąć na tysiące niewinnych cywilów, 

naruszając ich prawo do swobodnego przemieszczania się. Ponadto zastosowane brzmienie 

„przyczynienia się do” i „uczestnictwo w działaniach” jest niepotrzebnie niejasne i nie wiąże 

dostatecznie wymaganego elementu moralnego (zamiaru) z elementem materialnym 

(zachowaniem lub czynami), które razem składają się na czyn przestępczy. Związek 

przyczynowo-skutkowy pomiędzy oboma elementami jest określony zbyt słabo. 
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9.2.2017 A8-0228/112 

Poprawka  112 

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

Josu Juaristi Abaunz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Zwalczanie terroryzmu 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 10  skreśla się 

Organizowanie lub inny rodzaj ułatwiania 

podróżowania za granicę w celach 

terrorystycznych 

 

Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki, aby każdy czyn 

polegający na organizowaniu lub 

ułatwianiu, który pomaga jakiejkolwiek 

osobie w podróżowaniu za granicę w 

celach terrorystycznych, o którym mowa w 

art. 9, ze świadomością, że pomoc ta jest 

przeznaczona do tego celu, był karalny 

jako przestępstwo kryminalne, jeżeli czyn 

taki został popełniony umyślnie. 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ta kryminalizacja jest bardzo niejasna i może wpłynąć na tysiące niewinnych cywilów, 

naruszając ich prawo do swobodnego przemieszczania się. Ponadto zastosowane brzmienie 

„przyczynienia się do” i „uczestnictwo w działaniach” jest niepotrzebnie niejasne i nie wiąże 

dostatecznie wymaganego elementu moralnego (zamiaru) z elementem materialnym 

(zachowaniem lub czynami), które razem składają się na czyn przestępczy. Związek 

przyczynowo-skutkowy pomiędzy oboma elementami jest określony zbyt słabo. 

 


