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9.2.2017 A8-0228/102 

Predlog spremembe  102 

Lorenzo Fontana 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) V zadnjih letih so se teroristične 

grožnje zaostrovale in hitro spreminjale. 

Posamezniki, ki jih imenujemo „tuji 

teroristični borci“, potujejo v tujino za 

namene terorizma. Tuji teroristični borci, 

ki se vrnejo, pomenijo povečano varnostno 

grožnjo za vse države članice EU. Tuji 

teroristični borci so bili povezani z več 

nedavnimi napadi ali načrtovanimi napadi, 

vključno z napadi v Parizu 

13. novembra 2015. Poleg tega se 

Evropska unija in njene države članice 

soočajo z vse več grožnjami 

posameznikov, ki se zgledujejo po 

terorističnih skupinah v tujini ali pa od njih 

prejemajo navodila, vendar sami ostanejo v 

Evropi. 

(4) V zadnjih letih so se teroristične 

grožnje zaostrovale in hitro spreminjale. 

Posamezniki, ki jih imenujemo „tuji 

teroristični borci“, potujejo v tujino za 

namene terorizma. Tuji teroristični borci, 

ki se vrnejo, pomenijo povečano varnostno 

grožnjo za vse države članice EU. Tuji 

teroristični borci so bili povezani z več 

nedavnimi napadi ali načrtovanimi napadi, 

vključno z napadi v Parizu 13. novembra 

2015. Poleg tega se Evropska unija in 

njene države članice soočajo z vse več 

grožnjami posameznikov, ki se zgledujejo 

po terorističnih skupinah v tujini ali pa od 

njih prejemajo navodila, vendar sami 

ostanejo v Evropi ali zlahka pridejo v 

Evropo zaradi prepustnosti zunanjih meja 

in odsotnosti nadzora na notranjih mejah. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/103 

Predlog spremembe  103 

Eva Joly 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Ta direktiva zajema dejanja, ki jih 

vse države članice Evropske unije 

obravnavajo kot resne kršitve svoje 

kazenske zakonodaje, ki jih storijo 

posamezniki, katerih cilji pomenijo resno 

grožnjo demokratičnim družbam, ki 

spoštujejo pravno državo in civilizacijo, 

na katerih temeljijo te družbe. Razumeti jo 

je treba v tem smislu in je ni mogoče 

razlagati tako, da bi se ravnanje tistih, ki 

so delovali v interesu ohranjanja in 

ponovne vzpostavitve teh demokratičnih 

vrednot, kot se je zlasti zgodilo v nekaterih 

državah članicah med drugo svetovno 

vojno, sedaj lahko obravnavalo kot 

teroristično delovanje. Prav tako je ni 

mogoče razlagati tako, da bi bilo mogoče 

terorizma obtožiti osebe, ki uveljavljajo 

svojo temeljno pravico izražanja svojega 

mnenja, tudi če pri uresničevanju te 

pravice storijo kazniva dejanja, ali 

osebe ali skupine, ki izvajajo napade na 

vojaške sile in vojaško infrastrukturo 

diktatorskih režimov. Ta direktiva prav 

tako ne bi smela zajemati spodbujanja k 

napadom na vojaško infrastrukturo 

diktatorskih režimov in poveličevanja 

takšnih napadov. 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

9.2.2017 A8-0228/104 

Predlog spremembe  104 

Eva Joly 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

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

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) da bi nezakonito prisilila vlado ali 

mednarodno organizacijo, da izvrši ali 

opusti kako dejanje; 

(b) da bi z uporabo nasilja ali groženj 

z nasiljem prisilila oziroma poskušala 

prisiliti vlado ali mednarodno organizacijo, 

da izvrši ali opusti kako dejanje; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/105 

Predlog spremembe  105 

Eva Joly 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

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

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 2 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) precejšnje uničenje državnih ali 

javnih objektov, prevoznega sistema, 

infrastrukture, vključno z informacijskim 

sistemom, pričvrščene ploščadi na 

kontinentalni polici, javnega kraja ali 

zasebne lastnine, ki lahko ogrozi življenje 

ljudi ali povzroči večjo gospodarsko 

izgubo; 

(d) precejšnje uničenje državnih ali 

javnih objektov, prevoznega sistema, 

infrastrukture, vključno z informacijskim 

sistemom, pričvrščene ploščadi na 

kontinentalni polici, javnega kraja ali 

zasebne lastnine, ki lahko ogrozi življenje 

ljudi; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/106 

Predlog spremembe  106 

Eva Joly 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

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

 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice s sprejetjem potrebnih 

ukrepov zagotovijo, da se razširjanje ali 

drugačno dajanje na razpolago sporočila 

javnosti z namenom napeljevanja k storitvi 

katerega od kaznivih dejanj iz člena 3(2)(a) 

do (h) – pri čemer takšno ravnanje, naj 

neposredno zagovarja teroristična kazniva 

dejanja ali ne, povzroča nevarnost za 

storitev enega ali več takih kaznivih dejanj 

– opredelijo kot kazniva dejanja, če so 

storjena naklepno. 

Države članice s sprejetjem potrebnih 

ukrepov zagotovijo, da se razširjanje ali 

drugačno dajanje na razpolago sporočila 

javnosti z namenom napeljevanja k storitvi 

katerega od kaznivih dejanj iz člena 3(2)(a) 

do (h) – pri čemer takšno ravnanje 

povzroča jasno in neposredno nevarnost 

storitve enega ali več takih kaznivih dejanj 

– opredelijo kot kazniva dejanja, če so 

storjena naklepno. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/107 

Predlog spremembe  107 

Eva Joly 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

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

 

Predlog direktive 

Člen 9 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 9  črtano 

Potovanje v tujino za namene terorizma  

Države članice s sprejetjem potrebnih 

ukrepov zagotovijo, da se potovanje v 

drugo državo z namenom storitve ali 

prispevanja k storitvi katerega od 

terorističnih kaznivih dejanj iz člena 3, 

sodelovanje v dejavnostih teroristične 

skupine iz člena 4 ali zagotavljanje 

oziroma prejemanje usposabljanja za 

terorizem iz členov 7 in 8 opredelijo kot 

kazniva dejanja, če so storjena naklepno. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/108 

Predlog spremembe  108 

Eva Joly 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

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

 

Predlog direktive 

Člen 10 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 10 črtano 

Organizacija ali drugačno omogočanje 

potovanja v tujino za namene terorizma 

 

Države članice s sprejetjem potrebnih 

ukrepov zagotovijo, da se vsako dejanje 

organizacije ali omogočanja, ki je kaki 

osebi v pomoč pri potovanju v tujino za 

namene terorizma iz člena 9, ob 

zavedanju, da je tovrstna pomoč 

zagotovljena za ta namen, opredeli kot 

kaznivo dejanje, če je storjeno naklepno. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/109 

Predlog spremembe  109 

Eva Joly 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

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

 

Predlog direktive 

Člen 21 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 21a 

 Predlog spremembe sklepa Sveta 

2005/671/PNZ 

 1. v členu 1 se točka (a) nadomesti z 

naslednjim: 

 „(a) „teroristična kazniva dejanja": 

kazniva dejanja iz Direktive …/…/EU o 

boju proti terorizmu;“ 

 2. člen 2 se spremeni: 

 (a) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim: 

 „6. Vsaka država članica sprejme 

potrebne ukrepe za zagotovitev, da so vse 

ustrezne informacije, ki jih zberejo njeni 

pristojni organi v okviru kazenskih 

postopkov v zvezi s terorističnimi 

kaznivimi dejanji, samodejno dostopne 

pristojnim organom druge države članice, 

kjer bi se te informacije lahko uporabile 

za preprečevanje, odkrivanje, 

preiskovanje ali pregon terorističnih 

kaznivih dejanj iz Direktive .../.../EU o 

boju proti terorizmu v tej državi članici, in 

v skladu z nacionalnim pravom in 

ustreznimi mednarodnimi pravnimi 

instrumenti.“ 

 (b) doda se naslednji odstavek 7: 

 „7. Odstavek 6 se ne uporablja, kadar bi 

izmenjava informacij lahko ogrozila 

varnost posameznika ali kadar bi to bilo v 
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nasprotju s ključnimi varnostnimi interesi 

zadevne države članice.“ 

 (c) doda se naslednji odstavek 8: 

 „8. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihovi 

pristojni organi po prejemu informacij iz 

odstavka 6 sprejmejo pravočasne ukrepe v 

skladu z nacionalnim pravom, kot je 

primerno." 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/110 

Predlog spremembe  110 

Cornelia Ernst, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Marisa Matias, Barbara Spinelli, 

Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

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

 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice s sprejetjem potrebnih 

ukrepov zagotovijo, da se razširjanje ali 

drugačno dajanje na razpolago sporočila 

javnosti z namenom napeljevanja k storitvi 

katerega od kaznivih dejanj iz člena 3(2)(a) 

do (h) – pri čemer takšno ravnanje, naj 

neposredno zagovarja teroristična kazniva 

dejanja ali ne, povzroča nevarnost za 

storitev enega ali več takih kaznivih dejanj 

– opredelijo kot kazniva dejanja, če so 

storjena naklepno. 

Države članice s sprejetjem potrebnih 

ukrepov zagotovijo, da se razširjanje ali 

drugačno dajanje na razpolago sporočila 

javnosti z namenom napeljevanja k storitvi 

katerega od kaznivih dejanj iz člena 3(2)(a) 

do (h) – pri čemer takšno ravnanje 

povzroča jasno in neposredno nevarnost 

storitve enega ali več takih kaznivih dejanj 

– opredelijo kot kazniva dejanja, če so 

storjena naklepno. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/111 

Predlog spremembe  111 

Cornelia Ernst, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Marisa Matias, Barbara Spinelli, 

Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

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

 

Predlog direktive 

Člen 9 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 9  črtano 

Potovanje v tujino za namene terorizma  

Države članice s sprejetjem potrebnih 

ukrepov zagotovijo, da se potovanje v 

drugo državo z namenom storitve ali 

prispevanja k storitvi katerega od 

terorističnih kaznivih dejanj iz člena 3, 

sodelovanje v dejavnostih teroristične 

skupine iz člena 4 ali zagotavljanje 

oziroma prejemanje usposabljanja za 

terorizem iz členov 7 in 8 opredelijo kot 

kazniva dejanja, če so storjena naklepno. 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta kriminalizacija je zelo nejasna in bi lahko vplivala na pravico več tisočih nedolžnih civilistov 

do prostega gibanja. Poleg tega ni mogoče upravičiti nejasnosti uporabljenih besed 

„prispevanja k" in „sodelovanja v dejavnostih", saj ne vzpostavljajo zadostne povezave med 

moralnim elementom (namero) in materialnim elementom (ravnanje ali dejanje), ki skupaj 

tvorita kaznivo dejanje. Vzročna povezava med tema elementoma je preslabo opredeljena. 
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9.2.2017 A8-0228/112 

Predlog spremembe  112 

Cornelia Ernst, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Marisa Matias, Barbara Spinelli, 

Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Boj proti terorizmu 

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

 

Predlog direktive 

Člen 10 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 10  črtano 

Organizacija ali drugačno omogočanje 

potovanja v tujino za namene terorizma 

 

Države članice s sprejetjem potrebnih 

ukrepov zagotovijo, da se vsako dejanje 

organizacije ali omogočanja, ki je kaki 

osebi v pomoč pri potovanju v tujino za 

namene terorizma iz člena 9, ob 

zavedanju, da je tovrstna pomoč 

zagotovljena za ta namen, opredeli kot 

kaznivo dejanje, če je storjeno naklepno. 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta kriminalizacija je zelo nejasna in bi lahko vplivala na pravico več tisočih nedolžnih civilistov 

do prostega gibanja. Poleg tega ni mogoče upravičiti nejasnosti uporabljenih besed 

„prispevanja k" in „sodelovanja v dejavnostih", saj ne vzpostavljajo zadostne povezave med 

moralnim elementom (namero) in materialnim elementom (ravnanje ali dejanje), ki skupaj 

tvorita kaznivo dejanje. Vzročna povezava med tema elementoma je preslabo opredeljena. 
 


