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RÖVID INDOKOLÁS

A 2002/475/IB kerethatározat mérföldkövet jelentett a terrorizmus elleni küzdelem területén 
az Európai Unióban. Lehetővé tette a terrorizmus fogalmának, továbbá az e körbe tartozó 
tevékenységek esetében alkalmazható büntetéseknek azonos értelmű meghatározását 
valamennyi tagállamban. E jogi arzenál aktualizálásának és különösen a számítógépes 
bűnözésnek megfelelő jogi keret kialakításának világosan kifejezett szándékával a Bizottság 
javaslatot nyújtott be a kerethatározat módosítására, amely az eredeti szöveget három 
büntetőjogi tényállással bővíti. Ezek:

 terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatás,

 terroristák toborzása,

 terroristák kiképzése.

A Bizottság nagymértékben támaszkodott az Európa Tanácsnak a terrorizmus 
visszaszorításáról szóló egyezményére, amely tartalmazza e három bűncselekmény 
felsorolását. A látszat ellenére a három bűncselekmény beillesztése kétségbevonhatatlanul 
hozzáadott értéket jelent, mivel a kerethatározat alkalmazási köre így kibővül:

 először is, a „terrorista tevékenység” kerethatározatban szereplő meghatározása az 
Európa Tanács egyezményében szereplőhöz képest szélesebb körű és teljesebb; 
ugyanígy, a hivatkozott ENSZ-egyezmények egyike sem terjed ki civil személyek 
ellen lőfegyverrel elkövetett emberölésekre (csak robbanószerekről történik említés1); 
és

 másodsorban, a kerethatározattal kialakított jogi rendszer igen teljes, így például 
olyan szankciók sorát is magában foglalja, amelyek automatikusan alkalmazandók az 
említett három bűncselekmény esetében.

Ugyanakkor alapvetően fontos, hogy a tagállamok a lehető leghamarabb ratifikálják az 
Európa Tanácsnak a terrorizmus visszaszorításáról szóló egyezményét, mivel a két eszköz 
párhuzamos és egymással kombinált alkalmazása nyújthat optimális garanciát az Unió 
polgárai, valamint az Európa Tanács tagállamainak polgárai számára.

Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelme tekintetében nagyon fontos már 
elöljáróban leszögezni, hogy a jelenlegi jogi keretben e jogok – különösen a 
véleménynyilvánításhoz és az egyesüléshez való jog – teljes mértékben garantáltak, egyrészt a 
kerethatározat (1. cikk (2) bekezdés), másrészt az Európai Unió eszközei (az EUSz. 6. cikke 
és az EU Alapjogi Chartája) jóvoltából, sőt, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok 
védelméről szóló európai egyezmény révén is, amelynek elvei és jogalkalmazása az EU-ban 
érvényesülnek. Nem felesleges a kerethatározatot olyan értelemben módosítani, hogy a 
véleménynyilvánításhoz és az egyesüléshez való jog nagyobb hangsúlyt kapjon, illetve 
hivatkozás történjék az Alapjogi Chartára is. Ugyanakkor nagyon fontos kiemelni, hogy az 
EU jogrendszere önmagában is teljes mértékben biztosítja az emberi jogok védelmét.

                                               
1 Lásd az Európa Tanács Egyezményének mellékletét.
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Szilárdan el kell utasítani a terrorizmus elleni harc és az emberi jogok védelme 
szembeállítására irányuló minden szándékot (mely azt jelentené, hogy a terrorizmus elleni 
harc csak az emberi jogok rovására folytatható): e célkitűzések egyáltalán nem 
összeférhetetlenek egymással, hiszen a terrorizmus elleni harc végső igazolása az emberi 
jogok védelmében gyökeredzik. A közöttük felállított kettős tagolódás mesterséges, jogilag 
téves, politikailag pedig veszélyeket hordoz magában.

Végezetül, a terroristák kiképzésére vonatkozólag javasolható, hogy az e bűncselekmény 
megvalósítására irányuló kísérlet is legyen büntethető, mivel a valóságban előfordulhatnak 
és ezért számításba is veendők azok az esetek, amikor az infrastruktúrák felfedezése és 
felgöngyölítése már használatba vételük előtt megtörténik.

Hangsúlyozni szükséges, hogy a Bizottság javaslata – bár még javítható – nagyon is 
helyénvaló annyiban, hogy nagy előrelépést jelent és lehetővé teszi a terrorizmus elleni 
hatékonyabb küzdelmet az EU-ban. Hangsúlyozni szükséges, hogy a javaslatnak 
köszönhetően a tagállamok nem csak a számítógépes bűnözéssel vehetik fel a harcot, hanem 
semlegesíthetik mindazon nyilvános közléseket is, amelyek – bármiféle eszközzel és bárhol –
megvalósítják a terrorizmusra való nyilvános izgatást vagy annak dicsőítését.

Mindezen okokból és az e jelentésben javasolt módosítások fenntartásával a Bizottság 
javaslata jóváhagyható.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri az illetékes Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bár a számítógépes bűnözés elleni harc 
prioritást jelent, a nyilvános izgatást az 
Unió valamennyi tagállamában célszerű 
büntethetővé tenni, mivel szükség van 
valamennyi olyan nyilvános közlés 
semlegesítésére, amely – bármiféle 
eszközzel és bárhol – megvalósítja a 
terrorizmusra való nyilvános izgatást vagy 
annak dicsőítését. 
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Or. es

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A jelen javaslatban foglalt 
módosítások kiegészítik az Európa Tanács 
2005. május 16-i, a terrorizmus 
visszaszorításáról szóló egyezményének 
rendelkezéseit, s ennek megfelelően 
feltétlenül szükséges, hogy jelen határozat 
hatályba lépésével párhuzamosan az 
egyezményt valamennyi tagállam a lehető 
legrövidebb időn belül ratifikálja.

Or. es

Indokolás

Nyilvánvalóan hasznos, ha az Európa Tanács egyezményében felsorolt bűncselekményi 
tényállások megjelennek az Unió jogi keretében is, pontosabban a 2002/475/IB 
kerethatározatban, mivel ez lehetővé teszi teljesebb jogi rendszer kialakítását az ilyen típusú 
cselekményekre vonatkozóan. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy a tagállamok ratifikálják 
az egyezményt, amelyet a kerethatározat nem helyettesít. A két eszköz párhuzamos 
alkalmazása megerősített védelmet tesz lehetővé a terrorizmussal szemben mind az EU-ban, 
mind azokban a harmadik országokban, amelyek az Európa Tanács tagállamai.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont (új)
2002/475/IB határozat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a 
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következő szöveg lép:
„(2) Jelen kerethatározat folytán nem 
módosulhat az Európai Unióról szóló 
Szerződés 6. cikkében elismert emberi
jogok és alapvető jogi elvek, továbbá az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
elismert jogok – különösen az egyesülési 
és a véleménynyilvánításhoz való jog –
tiszteletben tartásának kötelezettsége.”

Or. es

Indokolás

Szükség van a kerethatározat 1. cikke (2) bekezdésének aktualizálására azzal, hogy hivatkozás 
történik az EU Alapjogi Chartájára. Egyszersmind hangsúlyozni kell az alapvető 
szabadságjogok – az egyesülés és a véleménynyilvánítás szabadságának – fontosságát, 
amelyekre a kerethatározat téves értelmezése káros hatással lehet.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
2002/475/IB határozat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az 4. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„Minden tagállam megteszi a szükséges 
intézkedéseket, hogy az 1. cikk (1) 
bekezdésében és a 3. cikkben említett 
bűncselekmények elkövetésének kísérlete, 
az 1. cikk (1) bekezdésének f) pontjában 
előírt birtoklás és az 1. cikk (1) 
bekezdésének i) pontjában, valamint a 3. 
cikk a)-c) pontjában említett 
bűncselekmények kivételével, büntetendő 
legyen.”

2. Az 4. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„Minden tagállam megteszi a szükséges 
intézkedéseket, hogy az 1. cikk (1) 
bekezdésében és a 3. cikkben említett 
bűncselekmények elkövetésének kísérlete, 
az 1. cikk (1) bekezdésének f) pontjában 
előírt birtoklás és az 1. cikk (1) 
bekezdésének i) pontjában, valamint a 3. 
cikk a) és b) pontjában említett 
bűncselekmények kivételével, büntetendő 
legyen.”

Or. es
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Indokolás

A terroristák kiképzésére irányuló kísérletet az EU valamennyi tagállamában 
bűncselekménynek kell tekinteni. Nem csak elméletileg, hanem a valóságban is 
előfordulhatnak és ezért számításba veendők azok az esetek, amikor az infrastruktúrák 
felfedezése és felgöngyölítése már használatba vételük előtt megtörténik.
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