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KORTFATTAD MOTIVERING

Då rambeslut 2002/475/RIF antogs utgjorde det en milstolpe för kampen mot terrorism i EU.
Tack vare detta rambeslut har man kunnat se till att samtliga medlemsstater tillämpar en 
harmoniserad definition av terrorism och harmoniserade straff för sådana handlingar.
Kommissionen har nu lagt fram ett förslag till ändring av rambeslutet, dels i syfte att 
uppdatera detta rättsliga instrument, men framför allt för att upprätta en lämplig rättslig ram 
beträffande Internetterrorism. Genom kommissionens förslag kompletteras den ursprungliga 
texten med följande tre brott:

 Offentlig uppmaning till terroristbrott.
 Rekrytering för terroristsyften.
 Utbildning för terroristsyften.

Kommissionen grundar sig i stor utsträckning på Europarådets konvention om förebyggande 
av terrorism som bland annat tar upp dessa tre straffrättsliga kategorier. I motsats till vad som 
vid första anblicken synes vara fallet innebär det en otvivelaktig förbättring av rambeslutet då 
dessa tre brotts läggs till, eftersom det innebär att rambeslutets tillämpningsområde utökas.

 För det första är rambeslutets definition av ”terroristverksamhet” mer omfattande och 
fullständigare än den definition som anges i Europarådets konvention. Exempelvis är 
det inte någon av de FN-konventioner som Europarådets konvention hänvisar till, som 
omfattar civila som dödas med eldvapen (endast med sprängämnen1,),

 För det andra är rambeslutets bestämmelser mycket omfattande och inbegriper till 
exempel ett påföljdssystem som automatiskt skulle utökas till att även omfatta de 
tre nämnda brotten.

Det är emellertid viktigt att medlemsstaterna snarast ratificerar Europarådets konvention om 
förebyggande av terrorism eftersom en parallell och kombinerad tillämpning av båda 
instrumenten ger de bästa garantierna för unionsmedborgarna och medborgarna i 
Europarådets medlemsstater.

Vad gäller skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är det av 
avgörande betydelse att man genast klargör att dessa rättigheter, och i synnerhet 
yttrandefriheten och föreningsfriheten, garanteras fullt ut genom den nuvarande rättsliga 
ramen, oavsett om det sker genom rambeslutet (artikel 1.2), genom Europeiska unionen 
(artikel 6 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna) eller 
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, vars principer och rättspraxis gäller för EU. Rambeslutet kan behöva kompletteras 
med förtydliganden där man framhåller yttrandefriheten och föreningsfriheten och nämner 
stadgan om de grundläggande rättigheterna. Däremot är det absolut nödvändigt att klargöra att 
EU:s rättssystem i sig innebär ett skydd för de mänskliga rättigheterna. Alla försök att ställa 
kampen mot terrorism och skyddet av de mänskliga rättigheterna mot varandra (genom att 
hävda att man måste kränka de mänskliga rättigheterna för att kunna bekämpa terrorismen) 

                                               
1 Se bilaga till Europarådets konvention.
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måste helt och hållet förkastas. Dessa två målsättningar är inte alls oförenliga, och det 
huvudsakliga motivet bakom kampen mot terrorism är just skyddet av de mänskliga 
rättigheterna. Denna uppdelning är artificiell, felaktig ur juridisk synvinkel och farlig ur 
politisk synvinkel. 

Slutligen, när det gäller utbildning för terroristsyften, bör även försök till sådan verksamhet 
betraktas som brott, eftersom situationer där man upptäcker och stänger 
utbildningsanläggningar som ännu inte har använts kan uppstå och bör beaktas.

Sammanfattningsvis skulle kommissionens förslag kunna förbättras, men det tjänar ändå sitt 
syfte i det att det utgör ett stort framsteg för en effektivare kamp mot terrorism i EU. Man bör 
betona att förslaget gör det möjligt för medlemsstaterna att inte bara bekämpa 
Internetterrorism utan också motverka alla former av offentliga meddelanden som försvarar 
terrorism, oavsett hur eller var de framförs. 

Av ovan nämnda skäl och med förbehåll för ändringsförslagen i detta yttrande bör 
parlamentet stödja kommissionens förslag. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Internetterrorism är en prioriterad 
fråga och i samtliga medlemsstater bör 
det vara straffbart att offentligt uppmana 
till brott, bland annat med tanke på att det 
är nödvändigt att motverka alla typer av 
offentliga meddelanden som utgör en 
offentlig uppmaning till brott eller ett 
försvar av terrorism, oavsett hur eller var 
de framförs.

Or. es
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Ändringsförslag 2

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Eftersom ändringarna i detta 
förslag kompletterar bestämmelserna i 
Europarådets konvention om 
förebyggande av terrorism av den 
16 maj 2005 måste samtliga 
medlemsstater ratificera den 
konventionen så snart som möjligt, 
parallellt med detta besluts ikraftträdande.

Or. es

Motivering

Genom att se till att EU:s regelverk, närmare bestämt rambeslut 2002/475/RIF, omfattar de 
brott som tas upp i Europarådets konvention uppnås otvivelaktigt en förbättring, eftersom det 
på så sätt skulle bli möjligt att upprätta en mer komplett rättsordning för denna typ av brott. 
Eftersom rambeslutet inte ersätter konventionen måste dock samtliga medlemsstater ratificera 
konventionen. Genom att de båda instrumenten tillämpas parallellt stärks skyddet mot 
terrorism, såväl inom EU som i de tredjeländer som är medlemmar i Europarådet.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Beslut 2002/475/RIF
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1.2 ska ersättas med följande:
"2. Detta rambeslut ska inte på något 
sätt påverka skyldigheten att respektera 
de grundläggande rättigheterna och de 
grundläggande rättsprinciperna i 
enlighet med vad som fastställs i 
artikel 6 i fördraget om 
Europeiska unionen, eller de rättigheter 
som fastställs i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
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rättigheterna, i synnerhet 
föreningsfriheten och yttrandefriheten.

Or. es

Motivering

Artikel 1.2 i rambeslutet bör uppdateras genom ett tillägg där Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna nämns. Samtidigt bör man framhålla de två 
grundläggande friheter som i första hand riskerar att inskränkas genom en felaktig tolkning 
av rambeslutet, nämligen föreningsfriheten och yttrandefriheten.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Beslut 2002/475/RIF
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artikel 4.2 ska ersättas med följande: 2. Artikel 4.2 skall ersättas med följande:
”Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att straffbelägga 
försök att begå ett av de brott som anges i 
artikel 1.1 och artikel 3, med undantag för 
innehav enligt artikel 1.1 f och brott enligt 
artikel 1.1 i och artikel 3.2 a–c.”

”Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att straffbelägga 
försök att begå ett av de brott som anges i 
artikel 1.1 och artikel 3, med undantag för 
innehav enligt artikel 1.1 f och brott enligt 
artikel 1.1 i och artikel 3.2 a och b.”

Or. es

Motivering

Försök att utbilda terrorister måste betraktas som ett brott i samtliga medlemsstater. 
Möjligheten att man kan komma att hitta och stänga utbildningsanläggningar redan innan de 
använts är inte bara en teoretisk möjlighet utan kan bli verklighet och bör därför beaktas. 


	718354sv.doc

