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9.2.2017 A8-0228/102 

Amendamentul  102 

Lorenzo Fontana 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Combaterea terorismului 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Amenințarea teroristă s-a amplificat 

și a evoluat rapid în ultimii ani. Persoanele 

denumite „luptători teroriști străini” se 

deplasează în străinătate în scopuri 

teroriste. Luptătorii teroriști străini care se 

întorc reprezintă o amenințare sporită la 

adresa securității în toate statele membre 

ale UE. Luptătorii teroriști străini au fost 

corelați cu mai multe atacuri și comploturi 

recente, inclusiv cu atacurile de la Paris din 

13 noiembrie 2015. În plus, Uniunea 

Europeană și statele sale membre se 

confruntă cu amenințări tot mai mari din 

partea persoanelor inspirate sau instruite de 

grupuri teroriste din străinătate, dar care 

rămân în Europa. 

(4) Amenințarea teroristă s-a amplificat 

și a evoluat rapid în ultimii ani. Persoanele 

denumite „luptători teroriști străini” se 

deplasează în străinătate în scopuri 

teroriste. Luptătorii teroriști străini care se 

întorc reprezintă o amenințare sporită la 

adresa securității în toate statele membre 

ale UE. Luptătorii teroriști străini au fost 

corelați cu mai multe atacuri și comploturi 

recente, inclusiv cu atacurile de la Paris din 

13 noiembrie 2015. În plus, Uniunea 

Europeană și statele sale membre se 

confruntă cu amenințări tot mai mari din 

partea persoanelor inspirate sau instruite de 

grupuri teroriste din străinătate, dar care 

rămân în Europa sau ajung ușor în 

Europa datorită porozității frontierelor 

externe și absenței controlului la 

frontierele interne. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/103 

Amendamentul  103 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Combaterea terorismului 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Prezenta directivă reglementează 

actele considerate de toate statele membre 

ale Uniunii Europene ca încălcări grave 

ale dreptului lor penal de către persoane 

ale căror obiective constituie o 

amenințare la adresa societăților 

democratice din aceste state, care respectă 

statul de drept și civilizația pe care s-au 

întemeiat respectivele societăți. Directiva 

trebuie să fie înțeleasă în acest sens și nu 

poate fi interpretată pentru a argumenta 

că comportamentul celor care au acționat 

în interesul conservării și restaurării 

valorilor democratice, astfel cum s-a 

întâmplat în unele state membre în timpul 

celui de Al Doilea Război Mondial, ar 

putea fi considerat în prezent ca act 

terorist. De asemenea, nu poate fi 

interpretată nici în sensul incriminării din 

motive de terorism a persoanelor care își 

exercită dreptul fundamental de a-și face 

cunoscute opiniile, chiar dacă în 

exercitarea acestui drept comit 

infracțiuni, sau a persoanelor sau a 

grupărilor care atacă forțele armate sau 

infrastructurile militare ale regimurilor 

dictatoriale. La fel, prezenta directivă nu 

ar trebui să reglementeze incitarea la 

atacuri împotriva infrastructurilor 

militare ale regimurilor dictatoriale și nici 

glorificarea acestor atacuri. 
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Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/104 

Amendamentul  104 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Combaterea terorismului 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) de a constrânge nelegitim puterile 

publice sau o organizație internațională să 

îndeplinească sau să se abțină de la a 

îndeplini un act oarecare; 

(b) de a folosi violența sau 

amenințarea cu violența pentru a 

constrânge sau pentru a încerca să 

constrângă nelegitim puterile publice sau o 

organizație internațională să îndeplinească 

sau să se abțină de la a îndeplini un act 

oarecare; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/105 

Amendamentul  105 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Combaterea terorismului 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) faptul de a cauza distrugeri masive 

unei instalații guvernamentale sau publice, 

unui sistem de transport, unei 

infrastructuri, inclusiv unui sistem 

informatic, unei platforme fixe situate pe 

platoul continental, unui loc public sau 

unei proprietăți private, susceptibile să 

pună în pericol vieți umane sau să producă 

pierderi economice considerabile; 

(d) faptul de a cauza distrugeri masive 

unei instalații guvernamentale sau publice, 

unui sistem de transport, unei 

infrastructuri, inclusiv unui sistem 

informatic, unei platforme fixe situate pe 

platoul continental, unui loc public sau 

unei proprietăți private, susceptibile să 

pună în pericol vieți umane; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/106 

Amendamentul  106 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Combaterea terorismului 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că se pedepsește ca 

infracțiune, atunci când este comisă 

intenționat, distribuirea sau punerea la 

dispoziția publicului în alt mod a unui 

mesaj, cu intenția de a incita la comiterea 

uneia dintre infracțiunile enumerate la 

articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(h), 

atunci când un astfel de comportament, 

indiferent dacă promovează sau nu în 

mod direct infracțiunile teroriste, creează 

riscul ca una sau mai multe astfel de 

infracțiuni să fie comise. 

Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că se pedepsește ca 

infracțiune, atunci când este comisă 

intenționat, distribuirea sau punerea la 

dispoziția publicului în alt mod a unui 

mesaj, cu intenția de a incita la comiterea 

uneia dintre infracțiunile enumerate la 

articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(h), 

atunci când un astfel de comportament 

creează un risc clar și iminent ca una sau 

mai multe astfel de infracțiuni să fie 

comise. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/107 

Amendamentul  107 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Combaterea terorismului 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 9 - titlul 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 9  eliminat 

Deplasarea în străinătate în scopuri 

teroriste 

 

Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că se pedepsesc ca 

infracțiune, atunci când sunt comise 

intenționat, deplasarea în altă țară cu 

scopul de a comite o infracțiune teroristă 

menționată la articolul 3 sau de a 

contribui la o astfel de infracțiune, 

participarea la activitățile unui grup 

terorist menționate la articolul 4 sau 

oferirea sau primirea de instruire în 

scopuri teroriste menționată la articolele 7 

și 8. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/108 

Amendamentul  108 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Combaterea terorismului 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 10 - titlul 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 10  eliminat 

Organizarea sau facilitarea altfel a 

deplasărilor în străinătate în scopuri 

teroriste 

 

Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că se pedepsește ca 

infracțiune, atunci când este comis 

intenționat, orice act de organizare sau de 

facilitare prin care se oferă asistență 

oricărei persoane pentru a se deplasa în 

străinătate în scopuri teroriste, astfel cum 

se menționează la articolul 9, știind că 

asistența astfel oferită este în acest scop. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/109 

Amendamentul  109 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Combaterea terorismului 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 21 a  

 Modificări ale Deciziei 2005/671/JAI a 

Consiliului 

 1. La articolul 1, litera (a) se înlocuiește 

cu următorul text: 

 „(a) «Infracțiuni de terorism» înseamnă 

infracțiunile menționate în Directiva 

…/…/UE privind combaterea 

terorismului;” 

 2. Articolul 2 se modifică după cum 

urmează: 

 (a) alineatul (6) se înlocuiește cu 

următorul text: 

 „(6) Fiecare stat membru ia măsurile 

necesare pentru a se asigura că toate 

informațiile relevante colectate de 

autoritățile sale competente în cadrul 

procedurilor penale în legătură cu 

infracțiunile de terorism sunt puse în mod 

automat la dispoziția autorităților 

competente dintr-un alt stat membru, 

atunci când aceste informații ar putea fi 

utilizate în statul membru respectiv  

pentru prevenirea, depistarea, 

investigarea sau urmărirea penală a 

infracțiunilor de terorism, menționate în 

Directiva …/…/UE privind combaterea 

terorismului, și în conformitate cu 

legislația națională și cu instrumentele 
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juridice internaționale relevante.” 

 (b) se adaugă următorul alineat (7): 

 „(7) Alineatul (6) nu se aplică în cazul în 

care schimbul de informații ar pune în 

pericol siguranța unei persoane și nici 

atunci când ar fi contrar intereselor 

esențiale ale securității statului membru 

în cauză.” 

 (c) se adaugă următorul alineat (8): 

 „(8) Statele membre iau măsurile 

necesare pentru a se asigura că, după 

primirea informațiilor menționate la 

alineatul (6), autoritățile lor competente 

iau, dacă este cazul, măsuri în timp util, 

în conformitate cu legislația națională. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

9.2.2017 A8-0228/110 

Amendamentul  110 

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

Josu Juaristi Abaunz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Combaterea terorismului 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că se pedepsește ca 

infracțiune, atunci când este comisă 

intenționat, distribuirea sau punerea la 

dispoziția publicului în alt mod a unui 

mesaj, cu intenția de a incita la comiterea 

uneia dintre infracțiunile enumerate la 

articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(h), 

atunci când un astfel de comportament, 

indiferent dacă promovează sau nu în 

mod direct infracțiunile teroriste, creează 

riscul ca una sau mai multe astfel de 

infracțiuni să fie comise. 

Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că se pedepsește ca 

infracțiune, atunci când este comisă 

intenționat, distribuirea sau punerea la 

dispoziția publicului în alt mod a unui 

mesaj, cu intenția de a incita la comiterea 

uneia dintre infracțiunile enumerate la 

articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(h), 

atunci când un astfel de comportament 

creează un risc clar și iminent ca una sau 

mai multe astfel de infracțiuni să fie 

comise. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/111 

Amendamentul  111 

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

Josu Juaristi Abaunz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Combaterea terorismului 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 9 - titlul 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 9  eliminat 

Deplasarea în străinătate în scopuri 

teroriste 

 

Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că se pedepsesc ca 

infracțiune, atunci când sunt comise 

intenționat, deplasarea în altă țară cu 

scopul de a comite o infracțiune teroristă 

menționată la articolul 3 sau de a 

contribui la o astfel de infracțiune, 

participarea la activitățile unui grup 

terorist menționate la articolul 4 sau 

oferirea sau primirea de instruire în 

scopuri teroriste menționată la articolele 7 

și 8. 

 

Or. en 

Justificare 

Această incriminare este foarte vagă și riscă să afecteze dreptul mai multor mii de civili nevinovați la 

libera circulație. În plus, termenii „a contribui la” și „participarea la activitățile unui” sunt nejustificat 

de opaci și nu creează o legătură suficientă între elementul moral necesar (intenția) și elementul material 

(comportamentul sau actele), care, împreună, formează infracțiunea. Legătura cauzală dintre aceste 

două elemente este prea puțin definită. 
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9.2.2017 A8-0228/112 

Amendamentul  112 

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

Josu Juaristi Abaunz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Combaterea terorismului 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 10 - titlul 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 10  eliminat 

Organizarea sau facilitarea altfel a 

deplasărilor în străinătate în scopuri 

teroriste 

 

Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că se pedepsește ca 

infracțiune, atunci când este comis 

intenționat, orice act de organizare sau de 

facilitare prin care se oferă asistență 

oricărei persoane pentru a se deplasa în 

străinătate în scopuri teroriste, astfel cum 

se menționează la articolul 9, știind că 

asistența astfel oferită este în acest scop. 

 

Or. en 

Justificare 

Această incriminare este foarte vagă și riscă să afecteze dreptul mai multor mii de civili nevinovați 

la libera circulație. În plus, termenii „a contribui la” și „participarea la activitățile unui” sunt 

nejustificat de opaci și nu creează o legătură suficientă între elementul moral necesar (intenția) și 

elementul material (comportamentul sau actele), care, împreună, formează infracțiunea. Legătura 

cauzală dintre aceste două elemente este prea puțin definită. 

 


