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9.2.2017 A8-0228/102 

Ändringsförslag  102 

Lorenzo Fontana 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekämpande av terrorism 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Terroristhotet har vuxit och 

utvecklats snabbt under de senaste åren. 

Personer som kallas ”utländska 

terroriststridande” reser utomlands för 

terroristsyften. Återvändande 

terroriststridande utgör ett förhöjt 

säkerhetshot för alla unionens 

medlemsstater. Utländska terroriststridande 

har kopplats till flera attacker eller planer 

nyligen, däribland attackerna i Paris den 13 

november 2015. Dessutom står Europeiska 

unionen och dess medlemsstater inför 

ökande hot från personer som inspireras av 

eller får instruktioner från terroristgrupper 

utomlands men som stannar kvar i Europa. 

(4) Terroristhotet har vuxit och 

utvecklats snabbt under de senaste åren. 

Personer som kallas ”utländska 

terroriststridande” reser utomlands för 

terroristsyften. Återvändande 

terroriststridande utgör ett förhöjt 

säkerhetshot för alla unionens 

medlemsstater. Utländska terroriststridande 

har kopplats till flera attacker eller planer 

nyligen, däribland attackerna i Paris den 13 

november 2015. Dessutom står Europeiska 

unionen och dess medlemsstater inför 

ökande hot från personer som inspireras av 

eller får instruktioner från terroristgrupper 

utomlands men som stannar kvar i Europa 

eller enkelt tar sig till till Europa på 

grund av de läckande yttre gränserna och 

avsaknaden av kontroll vid de inre 

gränserna. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/103 

Ändringsförslag  103 

Eva Joly 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekämpande av terrorism 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 6a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Detta direktiv omfattar gärningar 

som av alla Europeiska unionens 

medlemsstater anses vara grova brott mot 

deras straffrättsliga lagar och som begås 

av individer vars syften utgör ett hot mot 

demokratiska samhällen som respekterar 

rättsstaten och den civilisation som dessa 

samhällen vilar på. Direktivet måste 

förstås på detta sätt och får inte utnyttjas 

för att hävda att handlingar av dem som 

har agerat för att bevara eller 

återupprätta dessa demokratiska värden, 

vilket var fallet i vissa medlemsstater 

under andra världskriget, nu kan 

betraktas som ”terrordåd”. Det får heller 

inte tolkas så att personer som utövar sin 

grundläggande rättighet att ge uttryck för 

sina åsikter kan anklagas för terrorism, 

även om de under utövandet av denna 

rättighet begår brott. Inte heller personer 

eller grupper som genomför attentat mot 

militären och militär infrastruktur i 

diktaturer bör kunna anklagas för 

terrorism enligt detta direktiv. På samma 

sätt bör anstiftan till attentat mot militär 

infrastruktur i diktaturer och 

förhärligande av sådana attentat inte 

heller omfattas av detta direktiv. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/104 

Ändringsförslag  104 

Eva Joly 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekämpande av terrorism 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Otillbörligen tvinga en stat eller en 

internationell organisation att utföra eller 

att avstå från att utföra en viss handling. 

b) Med våld eller hot om våld tvinga 

eller försöka tvinga en stat eller en 

internationell organisation att utföra eller 

att avstå från att utföra en viss handling. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/105 

Ändringsförslag  105 

Eva Joly 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekämpande av terrorism 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Förorsakande av omfattande 

förstörelse av en statlig eller annan 

offentlig anläggning, transportsystem, 

infrastruktur, inklusive ett 

informationssystem, en fast plattform 

belägen på kontinentalsockeln, en offentlig 

plats eller privat egendom, som sannolikt 

utsätter människoliv för fara eller 

förorsakar betydande ekonomiska 

förluster. 

d) Förorsakande av omfattande 

förstörelse av en statlig eller annan 

offentlig anläggning, transportsystem, 

infrastruktur, inklusive ett 

informationssystem, en fast plattform 

belägen på kontinentalsockeln, en offentlig 

plats eller privat egendom, som sannolikt 

utsätter människoliv för fara. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/106 

Ändringsförslag  106 

Eva Joly 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekämpande av terrorism 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att spridande 

eller på annat sätt tillgängliggörande för 

allmänheten av ett meddelande i syfte att 

anstifta till något av de brott som anges i 

artikel 3.2 a–h, om detta handlande, oavsett 

om det är fråga om att direkt förespråka 

terroristbrott eller inte, medför fara för att 

ett eller flera sådana brott begås, utgör en 

straffbar gärning om den begåtts 

uppsåtligen. 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att spridande 

eller på annat sätt tillgängliggörande för 

allmänheten av ett meddelande i syfte att 

anstifta till något av de brott som anges i 

artikel 3.2 a–h, om detta handlande medför 

en uppenbar och överhängande fara för 

att ett eller flera sådana brott begås, utgör 

en straffbar gärning om den begåtts 

uppsåtligen. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/107 

Ändringsförslag  107 

Eva Joly 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekämpande av terrorism 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 9 - rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 9  utgår 

Utlandsresor för terroristsyften  

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att 

utlandsresor i syfte att begå eller bidra till 

utförandet av ett terroristbrott som avses i 

artikel 3, delta i en terroristgrupps 

verksamhet enligt vad som avses i artikel 

4 eller tillhandahålla eller motta 

utbildning för terroristsyften enligt vad 

som avses i artiklarna 7 och 8 utgör en 

straffbar gärning om den begåtts 

uppsåtligen. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/108 

Ändringsförslag  108 

Eva Joly 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekämpande av terrorism 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 10 - rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 10  utgår 

Organisering eller annat underlättande av 

utlandsresor för terroristsyften 

 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att varje 

åtgärd av organisatorisk eller 

underlättande natur varigenom en person 

får hjälp med att resa utomlands för 

terroristsyften, enligt vad som avses i 

artikel 9, med vetskap om att hjälpen ges 

för det syftet, utgör en straffbar gärning 

om den begåtts uppsåtligen. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/109 

Ändringsförslag  109 

Eva Joly 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekämpande av terrorism 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 21a  

 Ändringar av rådets beslut 2005/671/RIF 

 1. Artikel 1 a ska ersättas med följande: 

 ”a) terrorbrott: brott som avses i direktiv 

.../.../EU om bekämpande av terrorism.” 

 2. Artikel 2 ska ändras på följande sätt: 

 a) Punkt 6 ska ersättas med följande: 

 ”6. Varje medlemsstat ska vidta de 

åtgärder som är nödvändiga för att se till 

att all relevant information som samlas in 

av dess behöriga myndigheter inom 

ramen för straffrättsliga förfaranden 

avseende terrorbrott automatiskt görs 

tillgänglig, i enlighet med nationell rätt 

och relevanta internationella rättsliga 

instrument, för de behöriga 

myndigheterna i en annan medlemsstat, 

om informationen kan användas i den 

medlemsstaten för 

förebyggande, förhindrande, upptäckt, 

utredning eller lagföring av terrorbrott 

som avses i direktiv .../.../EU om 

bekämpande av terrorism.” 

 b) Följande ska läggas till som punkt 7: 

 ”7. Punkt 6 är inte tillämplig när 

informationsutbytet skulle äventyra en 

enskild persons säkerhet eller strida mot 

väsentliga säkerhetsintressen i den 
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berörda medlemsstaten.” 

 c) Följande ska läggas till som punkt 8: 

 ”8. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 

som är nödvändiga för att se till att deras 

behöriga myndigheter, när de har tagit 

emot den information som avses i punkt 6, 

i god tid vidtar åtgärder i enlighet med 

nationell rätt, om så är lämpligt.” 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/110 

Ändringsförslag  110 

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

Josu Juaristi Abaunz 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekämpande av terrorism 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att spridande 

eller på annat sätt tillgängliggörande för 

allmänheten av ett meddelande i syfte att 

anstifta till något av de brott som anges i 

artikel 3.2 a–h, om detta handlande, oavsett 

om det är fråga om att direkt förespråka 

terroristbrott eller inte, medför fara för att 

ett eller flera sådana brott begås, utgör en 

straffbar gärning om den begåtts 

uppsåtligen. 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att spridande 

eller på annat sätt tillgängliggörande för 

allmänheten av ett meddelande i syfte att 

anstifta till något av de brott som anges i 

artikel 3.2 a–h, om detta handlande medför 

en uppenbar och överhängande fara för 

att ett eller flera sådana brott begås, utgör 

en straffbar gärning om den begåtts 

uppsåtligen. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/111 

Ändringsförslag  111 

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

Josu Juaristi Abaunz 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekämpande av terrorism 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 9 - rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 9  utgår 

Utlandsresor för terroristsyften  

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att 

utlandsresor i syfte att begå eller bidra till 

utförandet av ett terroristbrott som avses i 

artikel 3, delta i en terroristgrupps 

verksamhet enligt vad som avses i artikel 

4 eller tillhandahålla eller motta 

utbildning för terroristsyften enligt vad 

som avses i artiklarna 7 och 8 utgör en 

straffbar gärning om den begåtts 

uppsåtligen. 

 

Or. en 

Motivering 

Denna straffbeläggning är mycket vag och riskerar att påverka tusentals oskyldiga civilpersoners rätt till 

fri rörlighet. Dessutom är formuleringarna ”bidra till” och ”delta i en terroristgrupps verksamhet” 

omotiverat oklara och tillhandahåller ingen tillräcklig koppling mellan den nödvändiga moraliska 

beståndsdelen (uppsåt) och den materiella beståndsdelen (beteende eller handlingar) som tillsammans 

utgör den brottsliga handlingen. Orsakssambandet mellan de två beståndsdelarna är för svagt definierad. 
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9.2.2017 A8-0228/112 

Ändringsförslag  112 

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

Josu Juaristi Abaunz 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Bekämpande av terrorism 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 10 - rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 10  utgår 

Organisering eller annat underlättande av 

utlandsresor för terroristsyften 

 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att varje 

åtgärd av organisatorisk eller 

underlättande natur varigenom en person 

får hjälp med att resa utomlands för 

terroristsyften, enligt vad som avses i 

artikel 9, med vetskap om att hjälpen ges 

för det syftet, utgör en straffbar gärning 

om den begåtts uppsåtligen. 

 

Or. en 

Motivering 

Denna straffbeläggning är mycket vag och riskerar att påverka tusentals oskyldiga civilpersoners rätt 

till fri rörlighet. Dessutom är formuleringarna ”bidra till” och ”delta i en terroristgrupps verksamhet” 

omotiverat oklara och tillhandahåller ingen tillräcklig koppling mellan den nödvändiga moraliska 

beståndsdelen (uppsåt) och den materiella beståndsdelen (beteende eller handlingar) som tillsammans 

utgör den brottsliga handlingen. Orsakssambandet mellan de två beståndsdelarna är för svagt definierad. 

 


