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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.2.2017 A8-0228/102 

Muudatusettepanek  102 

Lorenzo Fontana 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismivastane võitlus 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Terrorismioht on viimastel aastatel 

kiiresti suurenenud ja laienenud. 

Terroristist välisvõitlejateks nimetatud 

isikud reisivad terroristlikel eesmärkidel 

välisriiki. Tagasipöörduvad terroristist 

välisvõitlejad kujutavad endast kõigi ELi 

liikmesriikide jaoks suurenenud 

julgeolekuohtu. Terroristist välisvõitlejaid 

on seostatud mitme hiljutise rünnaku või 

rünnakuplaaniga, sealhulgas Pariisis 13. 

novembril 2015 toimunud rünnakutega. 

Lisaks ähvardab Euroopa Liitu ja 

liikmesriike üha suurem oht isikute poolt, 

kes on saanud innustust või juhtnööre 

välisriigis asuvatelt terroristlikelt 

rühmitustelt, kuigi nad ise on Euroopas. 

(4) Terrorismioht on viimastel aastatel 

kiiresti suurenenud ja laienenud. 

Terroristist välisvõitlejateks nimetatud 

isikud reisivad terroristlikel eesmärkidel 

välisriiki. Tagasipöörduvad terroristist 

välisvõitlejad kujutavad endast kõigi ELi 

liikmesriikide jaoks suurenenud 

julgeolekuohtu. Terroristist välisvõitlejaid 

on seostatud mitme hiljutise rünnaku või 

rünnakuplaaniga, sealhulgas Pariisis 13. 

novembril 2015 toimunud rünnakutega. 

Lisaks ähvardab Euroopa Liitu ja 

liikmesriike üha suurem oht isikute poolt, 

kes on saanud innustust või juhtnööre 

välisriigis asuvatelt terroristlikelt 

rühmitustelt, kuigi nad ise on Euroopas või 

saavad kergesti Euroopasse tulla, kuna 

välispiiride valve on nõrk ja kontroll 

sisepiiridel puudub. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.2.2017 A8-0228/103 

Muudatusettepanek  103 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismivastane võitlus 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Käesolev direktiiv hõlmab tegusid, 

mida kõik Euroopa Liidu liikmesriigid 

loevad oma karistusõiguse kohaselt 

raskeks rikkumiseks ja mida panevad 

toime isikud, kelle eesmärgid 

ohustavad nende demokraatlikku, 

õigusriigi põhimõtet austavat ühiskonda, 

ja nende tsivilisatsiooni, millel see 

ühiskond rajaneb. Direktiivi tuleb mõista 

selles tähenduses ja seda ei saa 

tõlgendada selliselt, et võiks väita, et 

nende isikute tegusid, kes tegutsesid 

demokraatlike väärtuste kaitsmise või 

taastamise nimel, nagu see toimus 

eelkõige mõningates liikmesriikides teise 

maailmasõja ajal, võib nüüd lugeda 

terroriaktideks. Samuti ei saa seda 

tõlgendada nii, et see võimaldaks 

süüdistada terrorismis isikuid, kes 

kasutavad oma põhiõigust ja avaldavad 

oma arvamust, isegi kui nad selle õiguse 

kasutamise käigus panevad toime 

õiguserikkumisi, või isikuid või rühmitusi, 

kes panevad toime rünnakuid 

diktatuurirežiimide sõjaväelaste ja 

sõjaväetaristute vastu. Samuti ei peaks 

direktiiv hõlmama diktatuurirežiimide 

sõjaväetaristu vastastele rünnakutele 

õhutamist või selliste rünnakute 

ülistamist. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.2.2017 A8-0228/104 

Muudatusettepanek  104 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismivastane võitlus 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) sundida valitsust või rahvusvahelist 

organisatsiooni põhjendamatult mõnda 

tegu toime panema või sellest hoiduma; 

(b) vägivalda kasutades või vägivalla 

ähvardusel sundida või püüda sundida 

valitsust või rahvusvahelist organisatsiooni 

mingit tegu toime panema või sellest 

hoiduma; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.2.2017 A8-0228/105 

Muudatusettepanek  105 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismivastane võitlus 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) riikliku või avaliku rajatise, 

veosüsteemi, infrastruktuurirajatise, 

infosüsteem kaasa arvatud, mandrilavale 
kinnitatud aluse, avaliku koha või 

eraomandi tõsine kahjustamine, mis võib 

ohustada inimelu või põhjustada suurt 

majanduslikku kahju; 

(d) riikliku või avaliku rajatise, 

transpordisüsteemi, infrastruktuurirajatise, 

sealhulgas infosüsteemi, mandrilava 

külge kinnitatud aluse, avaliku koha või 

eraomandi tõsine kahjustamine, mis võib 

ohustada inimelu; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.2.2017 A8-0228/106 

Muudatusettepanek  106 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismivastane võitlus 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

tagamaks, et üldsusele sõnumi levitamine 

või muul moel kättesaadavaks tegemine 

mõnele artikli 3 lõike 2 punktides a–h 

loetletud süüteole kihutamise tahtlusega, 

kui selline käitumine otseselt või kaudselt 

toetab terrorikuritegu, tekitades selle 

toimepanemise ohu, on karistatav 

kuriteona, kui see on toime pandud 

tahtlikult. 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

tagamaks, et üldsusele sõnumi levitamine 

või muul moel kättesaadavaks tegemine 

mõnele artikli 3 lõike 2 punktides a–h 

loetletud süüteole kihutamise tahtlusega, 

kui see tekitab niisuguse süüteo või 

niisuguste süütegude toimepanemise 

ilmse ja vahetu ohu, on karistatav 

kuriteona, kui see on toime pandud 

tahtlikult. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.2.2017 A8-0228/107 

Muudatusettepanek  107 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismivastane võitlus 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 9  välja jäetud 

Terroristlikel eesmärkidel välisriiki 

reisimine 

 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

tagamaks, et teise riiki reisimine mõne 

artiklis 3 nimetatud terrorikuriteo 

toimepanemise või sellele kaasaaitamise, 

artiklis 4 nimetatud terroristliku 

rühmituse tegevuses osalemise või 

artiklites 7 ja 8 nimetatud terrorismialase 

väljaõppe andmise või saamise eesmärgil 

on karistatav kuriteona, kui see on toime 

pandud tahtlikult. 

 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.2.2017 A8-0228/108 

Muudatusettepanek  108 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismivastane võitlus 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 10  välja jäetud 

Terroristlikel eesmärkidel välisriiki 

reisimise korraldamine või muul viisil 

hõlbustamine 

 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

tagamaks, et korraldamine või 

hõlbustamine, mis aitab mis tahes isikul 

reisida terroristlikel eesmärkidel välisriiki, 

nagu on osutatud artiklis 9, teades, et 

sellisel abiandmisel on nimetatud 

eesmärk, on karistatav kuriteona, kui see 

on toime pandud tahtlikult. 

 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.2.2017 A8-0228/109 

Muudatusettepanek  109 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismivastane võitlus 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 21 a  

 Nõukogu otsuse 2005/671/JSK muutmine 

 1. Artikli 1 punkt a asendatakse 

järgmisega: 

 „a) terroriaktid - terrorismivastast võitlust 

käsitlevas direktiivis .../.../EL osutatud 

süüteod;“ 

 2. Artiklit 2 muudetakse järgmiselt: 

 (a) lõige 6 asendatakse järgmisega: 

 „6. Kõik liikmesriigid võtavad vajalikke 

meetmeid, tagamaks, et igasugune nende 

pädevate asutuste poolt 

kriminaalmenetluse raames seoses 

terroriaktidega kogutud asjakohane teave 

tehakse automaatselt kättesaadavaks 

pädevatele asutustele teises liikmesriigis, 

kus andmeid võidakse kasutada 

terrorismivastast võitlust käsitlevas 

direktiivis .../.../EL osutatud terroriaktide 

ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks 

või nende eest vastutusele võtmiseks selles 

liikmesriigis kooskõlas siseriikliku õiguse 

ja asjakohaste rahvusvaheliste 

õigusaktidega.“; 

 (b) lisatakse lõige 7: 

 „7. Lõiget 6 ei kohaldata, kui teabe 

jagamine ohustaks üksikisikute 

turvalisust, ega ka juhul, kui see oleks 

vastuolus asjaomase liikmesriigi oluliste 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

julgeolekuhuvidega.“; 

 (c) lisatakse lõige 8: 

 „8. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed, tagamaks, et nende pädevad 

asutused võtavad pärast lõikes 6 osutatud 

teabe saamist vajaduse korral õigeaegsed 

meetmed vastavalt siseriiklikule 

õigusele.“. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.2.2017 A8-0228/110 

Muudatusettepanek  110 

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

Josu Juaristi Abaunz 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismivastane võitlus 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

tagamaks, et üldsusele sõnumi levitamine 

või muul moel kättesaadavaks tegemine 

mõnele artikli 3 lõike 2 punktides a–h 

loetletud süüteole kihutamise tahtlusega, 

kui selline käitumine otseselt või kaudselt 

toetab terrorikuritegu, tekitades selle 

toimepanemise ohu, on karistatav 

kuriteona, kui see on toime pandud 

tahtlikult. 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

tagamaks, et üldsusele sõnumi levitamine 

või muul moel kättesaadavaks tegemine 

mõnele artikli 3 lõike 2 punktides a–h 

loetletud süüteole kihutamise tahtlusega, 

kui see tekitab niisuguse süüteo või 

niisuguste süütegude toimepanemise 

ilmse ja vahetu ohu, on karistatav 

kuriteona, kui see on toime pandud 

tahtlikult. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/111 

Muudatusettepanek  111 

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

Josu Juaristi Abaunz 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismivastane võitlus 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 9  välja jäetud 

Terroristlikel eesmärkidel välisriiki 

reisimine 

 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

tagamaks, et teise riiki reisimine mõne 

artiklis 3 nimetatud terrorikuriteo 

toimepanemise või sellele kaasaaitamise, 

artiklis 4 nimetatud terroristliku 

rühmituse tegevuses osalemise või 

artiklites 7 ja 8 nimetatud terrorismialase 

väljaõppe andmise või saamise eesmärgil 

on karistatav kuriteona, kui see on toime 

pandud tahtlikult. 

 

Or. en 

Selgitus 

Niisugune kriminaliseerimine on väga ebamäärane ja võib negatiivselt mõjutada tuhandete süütute 

tsiviilisikute vaba liikumise õigust. Lisaks on viited teo toimepanemisele ja sellele kaasaaitamisele 

lubamatult ebamäärased ega seo omavahel piisavalt kokku moraalset komponenti (tahtlus) ja 

materiaalset komponenti (käitumine või teod), mis üheskoos moodustavad kuriteo. Nende kahe 

komponendi vaheline põhjuslik seos ei ole küllalt selgelt välja toodud. 
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9.2.2017 A8-0228/112 

Muudatusettepanek  112 

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

Josu Juaristi Abaunz 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismivastane võitlus 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 10  välja jäetud 

Terroristlikel eesmärkidel välisriiki 

reisimise korraldamine või muul viisil 

hõlbustamine 

 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

tagamaks, et korraldamine või 

hõlbustamine, mis aitab mis tahes isikul 

reisida terroristlikel eesmärkidel välisriiki, 

nagu on osutatud artiklis 9, teades, et 

sellisel abiandmisel on nimetatud 

eesmärk, on karistatav kuriteona, kui see 

on toime pandud tahtlikult. 

 

Or. en 

Selgitus 

Niisugune kriminaliseerimine on väga ebamäärane ja võib negatiivselt mõjutada tuhandete süütute 

tsiviilisikute õigust 

vabalt liikuda. Lisaks on viited teo toimepanemisele ja sellele kaasaaitamisele lubamatult ebamäärased 

ega seo omavahel piisavalt kokku moraalset komponenti (tahtlus) ja materiaalset komponenti (käitumine 

või teod), mis üheskoos moodustavad kuriteo. Nende kahe komponendi vaheline põhjuslik seos ei ole 

küllalt selgelt välja toodud. 

 


