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ĪSS PAMATOJUMS

Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI ir bijis pagrieziena punkts ES cīņā pret terorismu.  
Pateicoties šim pamatlēmumam, terorisma definīciju, kā arī šādai rīcībai piemērojamus soda 
veidus saskaņoja visās dalībvalstīs. Lai pārskatītu šo juridisko instrumentu un, īpaši, paužot 
skaidru nodomu izveidot atbilstīgu tiesisku regulējumu kiberterorismam, Komisija ir 
iesniegusi priekšlikumu pamatlēmuma grozīšanai. Komisijas priekšlikumā ir ierosināts 
oriģinālajā tekstā iekļaut šādus trīs noziedzīgus nodarījumus:

 publisku aicinājumu veikt teroristiskus nodarījumus;
 teroristu vervēšanu; un
 teroristu apmācību.

Komisija lielā mērā pamatojās uz Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu, kurā 
cita starpā, ir aptverti šie trīs noziedzīgu nodarījumu veidi. Par spīti šķietamajam, šo triju 
noziedzīgu nodarījumu iekļaušana radītu neapstrīdamu pievienoto vērtību, jo pamatlēmuma 
darbības joma ir plašāka: 

 pirmkārt, pamatlēmumā izklāstītā „teroristiska nodarījuma” definīcija ir plašāka un 
pilnīgāka par Eiropas Padomes konvencijā ietverto; piemēram, nevienā no ANO 
konvencijām, uz kuru tiek dotas atsauces, nav aptverti šaujamieroču (tikai 
sprāgstvielu 1) izraisīti civiliedzīvotāju nāves gadījumi; un  

 otrkārt, pamatlēmuma tiesiskais regulējums ir ļoti pilnīgs un tajā ir iekļauts, 
piemēram, sankciju režīms, kuru automātiski jāpiemēro minētajiem trim 
noziedzīgajiem nodarījumiem. 

Tomēr, dalībvalstīm ir ļoti būtiski pēc iespējas ātrāk ratificēt Eiropas Padomes konvenciju 
terorisma novēršanai, jo abu instrumentu paralēla un apvienota piemērošana sniegtu vislabāko 
garantiju Eiropas Savienības pilsoņiem un Eiropas Padomes dalībvalstu pilsoņiem. 

Saistībā ar cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību, ir ārkārtīgi svarīgi jau no paša sākuma 
skaidri noteikt, ka pašreizējā tiesiskajā regulējumā šīs tiesības, un jo īpaši vārda un 
biedrošanās brīvība ir pilnībā garantētas gan pamatlēmuma (1. panta 2. punktā), gan Eiropas 
Savienības līmenī (LES 6. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā), kā arī Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, kuras principi un jurisdikcija attiecas 
uz ES. Ir lietderīgi precizēt pamatlēmumu, pieprasot iekļaut vārda un biedrošanās brīvību, 
kā arī citējot Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. Tomēr ir nepieciešama pilnīga 
skaidrība par to, ka pati par sevi ES tiesiskā sistēma nodrošina pilnīgu cilvēktiesību 
aizsardzību. Jebkurš mēģinājums pretstatīt cīņu pret terorismu un cilvēktiesību aizsardzību 
(liekot saprast, ka apkarot terorismu var tikai apdraudot cilvēktiesības) ir stingri jānoraida, jo 
šie mērķi nebūt nav nesavienojami, tieši otrādi — visaugstākais mērķis cīņai pret terorismu 
ir cilvēktiesību aizsardzība.  Šāda dihotomija ir mākslīga, juridiski nepareiza un politiski 
bīstama. 

                                               
1  Skatīt Eiropas Padomes konvencijas pielikumu. 
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Visbeidzot, saistībā ar teroristu apmācību, tiek ierosināts kā noziegumu klasificēt arī šādas 
apmācības mēģinājumu, jo ir jāapsver reāla iespēja atklāt apmācības infrastruktūru, un 
iznīcināt to vēl pirms tā tiek lietota.

Tomēr, ja arī Komisijas priekšlikumu iespējams uzlabot, tas ir svarīgs kā ievērojams solis 
efektīvākā cīņā pret terorismu ES. Ir jāuzsver, ka Komisijas priekšlikums ne tikai ļauj 
dalībvalstīm apkarot kiberterorismu, bet arī nepieļauj, ka kādā vietā un ar jebkura 
informācijas nesēja palīdzību rada publisku vēstījumu, kas aicinātu veikt teroristiskus 
nodarījumus vai attaisnotu tos.

Minēto iemeslu dēļ un, izņemot šajā ziņojumā ierosinātos grozījumus, Komisijas priekšlikums
ir jāatbalsta. 

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Kaut arī cīņa pret kiberterorismu ir 
prioritāte, visās Eiropas Savienības 
dalībvalstīs ir jāklasificē kā noziedzīgs 
nodarījums publisks aicinājums veikt 
teroristiskus nodarījumus, jo nedrīkst 
pieļaut, ka kādā vietā un ar jebkura 
informācijas nesēja palīdzību rada 
publisku vēstījumu, kas aicinātu veikt 
teroristiskus nodarījumus vai attaisnotu 
tos. 

Or. es
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Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Šajā priekšlikumā ietvertie 
grozījumi papildina Eiropas Padomes 
2005. gada 16. maija Konvenciju par 
terorisma novēršanu un tādēļ, vienlaikus 
ar šī lēmuma stāšanos spēkā, ir būtiski 
visām dalībvalstīm ratificēt iepriekš 
minēto konvenciju. 

Or. es

Pamatojums

Eiropas Padomes konvencijā paredzēto noziedzīgo nodarījumu iekļaušana Eiropas 
Savienības tiesiskajā regulējumā, un īpaši Pamatlēmumā 2002/475/TI rada neapšaubāmu 
pievienoto vērtību, jo šie noziedzīgie nodarījumi tiks iekļauti pilnīgākā tiesiskā sistēmā. Tā kā 
minētais lēmums neaizstāj šo konvenciju, tad tomēr dalībvalstīm tā ir jāratificē. Abu 
instrumentu vienlaicīga piemērošana sniegtu vēl lielāku aizsardzību pret terorismu ES un 
trešās valstīs, kuras ir Eiropas Padomes dalībvalstis.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Lēmums 2002/475/TI
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu: 
„2. Šis pamatlēmums neiespaido 
pienākumu ievērot pamattiesības un 
tiesību pamatprincipus, kā tie noteikti 
6. pantā Līgumā par Eiropas Savienību, 
kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā atzītās tiesības, īpaši biedrošanās un 
vārda brīvību.”  

Or. es
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Pamatojums

Ir jāatjaunina pamatlēmuma 1. panta 2. punkts, pievienojot atsauci uz Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu. Attiecīgā gadījumā ir nepieciešams uzsvērt abu pamatbrīvību, proti 
biedrošanās un vārda brīvības ievērošanu, nepadarot tās mazāk svarīgas ar nepareizu 
pamatlēmuma interpretāciju.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts
Lēmums 2002/475/TI
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatlēmuma 4. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:

2. Pamatlēmuma 4. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:

„Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
mēģinājums veikt nodarījumu, kas minēts 
1. panta 1. punktā un 3. pantā, izņemot 
valdījumu saskaņā ar 1. panta 1. punkta 
f) apakšpunktu un nodarījumu, kas minēts 
1. panta 1. punkta i) apakšpunktā un 
3. panta 2. punkta a) līdz c) apakšpunktā, 
ir sodāms.

„Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
mēģinājums veikt nodarījumu, kas minēts 
1. panta 1. punktā un 3. pantā, izņemot 
valdījumu saskaņā ar 1. panta 1. punkta 
f) apakšpunktu un nodarījumu, kas minēts 
1. panta 1. punkta i) apakšpunktā un 
3. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā, ir 
sodāms.

Or. es

Pamatojums

Arī mēģinājums apmācīt teroristus ir jāklasificē kā noziedzīgs nodarījums visās ES 
dalībvalstīs.  Iespēja atklāt apmācības infrastruktūru un iznīcināt to vēl pirms izmantošanas ir 
reāla, katrā ziņā nav neiespējama, un tādēļ tā ir apsverama.
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