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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rámcové rozhodnutie 2002/475 bolo svojho času medzníkom v boji proti terorizmu v EÚ. 
Vďaka nemu sa zjednotila definícia terorizmu vo všetkých členských štátoch, ako aj tresty za 
takéto konanie. Komisia predložila návrh na zmenu rámcového rozhodnutia s cieľom 
aktualizovať tento právny nástroj, a najmä s jasným zámerom ustanoviť primeraný právny 
rámec pre počítačový terorizmus. Návrh Komisie do pôvodného znenia dopĺňa tri trestné 
činy:

 verejné podnecovanie k páchaniu teroristických činov,
 najímanie osôb na terorizmus a 
 výcvik na terorizmus.

Komisia sa vo veľkej miere inšpirovala Dohovorom Rady Európy o predchádzaní terorizmu, 
ktorý zahŕňa aj tieto tri typy trestných činov. Hoci sa to nezdá, zahrnutie týchto troch 
trestných činov je nepochybne prínosom, pretože rozsah pôsobnosti rámcového rozhodnutia 
sa rozšíri:

 Po prvé, vymedzenie pojmu teroristická činnosť v rámcovom rozhodnutí je 
obšírnejšie a kompletnejšie než v Dohovore Rady Európy. Napríklad, žiadny 
z dohovorov OSN, na ktoré sa odvoláva, nezahŕňa zabitie civilných obyvateľov 
strelnými zbraňami (len výbušninami1), a

 Po druhé, právny režim rámcového rozhodnutia je veľmi komplexný a zahŕňa 
napríklad sankcie, ktoré by sa automaticky uplatňovali na uvedené tri trestné činy.

Avšak je nevyhnutné, aby členské štáty čo najskôr ratifikovali Dohovor Rady Európy 
o predchádzaní terorizmu, keďže súbežné a kombinované uplatňovanie obidvoch nástrojov by 
poskytlo optimálne záruky občanom Únie a štátnym príslušníkom členských štátov Rady 
Európy.

Pokiaľ ide o ochranu ľudských práv a základných slobôd, je veľmi dôležité hneď na začiatku 
objasniť, že tieto práva, a najmä sloboda prejavu a združovania, sú plne zaručené súčasným 
právnym rámcom, či už na úrovni rámcového rozhodnutia (článok 1 odsek 2), na úrovni 
Európskej únie (článok 6 Zmluvy o EÚ a Charta základných práv EÚ), ako aj v Európskom 
dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorého zásadami a judikatúrou sa 
EÚ riadi. Upresnenia rámcového rozhodnutia zdôraznením slobody prejavu a združovania 
a citovaním Charty základných práv nie sú zbytočné. Je však veľmi dôležité upresniť, že 
právny systém EÚ sám o sebe plne chráni ľudské práva. Akýkoľvek pokus o nastolenie 
protikladu medzi bojom proti terorizmu a ochranou ľudských práv (napr. tvrdenie, že proti 
terorizmu je možné bojovať len na úkor ľudských práv) sa musí kategoricky vylúčiť: tieto 
ciele zďaleka nie sú nezlučiteľné, keďže najpodstatnejším zdôvodnením boja proti terorizmu 
je ochrana ľudských práv. Tento protiklad je umelo vytvorený, z právneho hľadiska 
nesprávny a politicky nebezpečný.

                                               
1  Pozri prílohu Dohovoru Rady Európy.
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Čo sa týka výcviku na terorizmus, navrhuje sa, aby sa za trestný čin považoval aj pokus 
o takýto výcvik, keďže odhalenie a zneškodnenie infraštruktúr výcviku pred tým, ako sa 
používali, je reálnou možnosťou, ktorú treba brať do úvahy.

Napokon, hoci je návrh Komisie možné vylepšiť, je vhodný, pretože v účinnejšom boji proti 
terorizmu v EÚ predstavuje veľký krok vpred.  Treba zdôrazniť, že návrh Komisie by 
členským štátom umožnil nielen bojovať proti počítačovému terorizmu, ale aj neutralizovať 
akýkoľvek typ verejného posolstva, ktoré by mohlo predstavovať podnecovanie verejnosti 
alebo obhajobu terorizmu prostredníctvom akéhokoľvek média a na akomkoľvek mieste.

Z týchto dôvodov a s výnimkou pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených v tejto 
správe treba návrh Komisia podporiť.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Hoci je boj proti počítačovému 
terorizmu prioritou, je vhodné, aby sa vo 
všetkých členských štátoch Únie 
podnecovanie verejnosti považovalo za 
trestný čin, keďže je potrebné 
neutralizovať akýkoľvek typ verejného 
posolstva, ktoré by mohlo predstavovať 
podnecovanie verejnosti alebo obhajobu 
terorizmu prostredníctvom akéhokoľvek 
média a na akomkoľvek mieste.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Zmeny obsiahnuté v tomto návrhu 
dopĺňajú Dohovor Rady Európy 
o predchádzaní terorizmu zo 16. mája 
2005, a preto je súčasne so vstupom tohto 
rozhodnutia do platnosti nevyhnutné, aby 
všetky členské štáty tento dohovor čo 
najskôr ratifikovali.

Or. es

Odôvodnenie

Zahrnutie trestných činov stanovených v Dohovore Rady Európy do právneho rámca Únie 
a najmä do rámcového rozhodnutia 475/2002 je nepochybne prínosom už preto, že by sa tieto 
trestné činy zahrnuli do komplexnejšieho právneho režimu. Je však nevyhnutné, aby členské 
štáty ratifikovali tento dohovor, pretože rámcové rozhodnutie ho nenahrádza. Uplatňovanie 
oboch nástrojov by poskytlo ešte väčšiu ochranu pred terorizmom v EÚ, ako aj v tretích 
krajinách, ktoré sú členmi Rady Európy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1 (nový)
Rozhodnutie 2002/475/JAI
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto: 
„2. Toto rámcové rozhodnutie nemá za 
cieľ meniť záväzok dodržiavať základné 
práva a základné právne zásady, ktoré 
sú zakotvené v článku 6 Zmluvy o 
Európskej únii a práva uznané v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä 
slobodu združovania a slobodu prejavu.“.  

Or. es
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Odôvodnenie

Je potrebné aktualizovať článok 1 odsek 2 rámcového rozhodnutia doplnením zmienky 
o Charte základných práv EÚ. Je tiež potrebné zdôrazniť obidve základné slobody, ktoré by 
mohol poškodiť chybný výklad rámcového rozhodnutia: slobodu združovania a slobodu 
prejavu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Rozhodnutie 2002/475/JAI
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V článku 4 sa odsek 2 nahrádza takto: 2. V článku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:
„Každý členský štát prijme potrebné 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby pokus 
o spáchanie trestného činu uvedeného 
v článku 1 ods. 1 a článku 3, s výnimkou 
vlastníctva uvedeného v článku 1 ods. 1 
písm. f) a trestných činov uvedených 
v článku 1 ods. 1 písm. i) a článku 3 ods. 2 
písm. a) až c), bol trestný.“

„Každý členský štát prijme potrebné 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby pokus 
o spáchanie trestného činu uvedeného 
v článku 1 ods. 1 a článku 3, s výnimkou 
vlastníctva uvedeného v článku 1 ods. 1 
písm. f) a trestných činov uvedených 
v článku 1 ods. 1 písm. i) a článku 3 ods. 2 
písm. a) a b), bol trestný.“

Or. es

Odôvodnenie

Je nevyhnutné považovať pokus o výcvik na terorizmus za trestný čin vo všetkých členských 
štátoch EÚ. Odhalenie a zneškodnenie infraštruktúr výcviku pred tým, ako sa používali, je 
reálnou, nie iba teoretickou možnosťou, a treba túto možnosť brať do úvahy.
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