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9.2.2017 A8-0228/102 

Pakeitimas 102 

Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Kova su terorizmu 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) pastaraisiais metais terorizmo 

grėsmė išaugo ir sparčiai išsiplėtė. 

Asmenys, vadinamieji užsienio teroristai 

kovotojai, keliauja į kitas šalis terorizmo 

tikslais. Grįžę užsienio teroristai kovotojai 

kelia dar didesnę saugumo grėsmę visoms 

ES valstybėms narėms. Užsienio teroristai 

kovotojai siejami su keliais neseniai 

įvykdytais išpuoliais ir sąmokslais, 

įskaitant 2015 m. lapkričio 13 d. išpuolius 

Paryžiuje. Be to, Europos Sąjungai ir jos 

valstybėms narėms vis didesnę grėsmę 

kelia asmenys, įkvėpti ar parengti 

teroristinių grupių užsienyje, tačiau 

liekantys Europoje; 

(4) pastaraisiais metais terorizmo 

grėsmė išaugo ir sparčiai išsiplėtė. 

Asmenys, vadinamieji užsienio teroristai 

kovotojai, keliauja į kitas šalis terorizmo 

tikslais. Grįžę užsienio teroristai kovotojai 

kelia dar didesnę saugumo grėsmę visoms 

ES valstybėms narėms. Užsienio teroristai 

kovotojai siejami su keliais neseniai 

įvykdytais išpuoliais ir sąmokslais, 

įskaitant 2015 m. lapkričio 13 d. išpuolius 

Paryžiuje. Be to, Europos Sąjungai ir jos 

valstybėms narėms vis didesnę grėsmę 

kelia asmenys, įkvėpti ar parengti 

teroristinių grupių užsienyje, tačiau 

liekantys Europoje arba lengvai 

atvykstantys į Europą dėl išorės sienų 

pralaidumo ir nekontroliuojamų vidaus 

sienų; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/103 

Pakeitimas 103 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Kova su terorizmu 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) ši direktyva taikoma veiklai, visų 

Europos Sąjungos valstybių narių 

laikomai sunkiais jų baudžiamosios teisės 

nuostatų pažeidimais, kuriuos vykdo 

asmenys, siekiantys tikslų, keliančių 

grėsmę valstybių narių demokratinei 

visuomenei, gerbiančiai teisinės valstybės 

ir civilizacijos principus, kuriais ši 

visuomenė grindžiama. Ji turi būti 

suprantama šia prasme ir negali būti 

aiškinama taip, kad būtų įrodinėjama, jog 

asmenų, kurie veikė šių demokratinių 

vertybių išsaugojimo ar atkūrimo labui, 

kaip buvo kai kuriose valstybėse narėse 

per Antrąjį pasaulinį karą, elgesys dabar 

galėtų būti laikomas „teroro“ aktais. Ji 

taip pat negali būti aiškinama taip, kad 

asmenims, kurie naudojasi savo 

pagrindine teise reikšti savo nuomonę, net 

jei naudodamiesi šia teise jie padaro 

nusikaltimus, arba asmenims ar grupėms, 

vykdančioms išpuolius prieš diktatoriškų 

režimų kariuomenę ar karinę 

infrastruktūrą, būtų inkriminuojama 

teroristinė veika. Ši direktyva taip pat 

neturėtų būti taikoma kurstymui vykdyti 

išpuolius prieš diktatoriškų režimų karinę 

infrastruktūrą ir tokių išpuolių 

šlovinimui; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/104 

Pakeitimas 104 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Kova su terorizmu 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 dalies b punkto 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) neleistinai priversti vyriausybę ar 

tarptautinę organizaciją atlikti kokį 

veiksmą arba susilaikyti nuo veiksmo, 

b) smurtaujant ar grasinant smurtu 

priversti ar siekti priversti vyriausybę ar 

tarptautinę organizaciją atlikti kokį 

veiksmą arba susilaikyti nuo veiksmo, 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/105 

Pakeitimas 105 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Kova su terorizmu 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 2 dalies d punkto 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) didelis vyriausybinio ar 

visuomeninio pastato, transporto sistemos, 

infrastruktūros įrenginio, įskaitant 

informacinę sistemą, nuolatinės platformos 

kontinentiniame šelfe, viešosios vietos arba 

privačios nuosavybės naikinimas, keliantis 

pavojų žmonių gyvybei arba galintis 

padaryti didelių ekonominių nuostolių; 

d) didelis vyriausybinio ar 

visuomeninio pastato, transporto sistemos, 

infrastruktūros įrenginio, įskaitant 

informacinę sistemą, nuolatinės platformos 

kontinentiniame šelfe, viešosios vietos arba 

privačios nuosavybės naikinimas, galintis 

kelti pavojų žmonių gyvybei; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/106 

Pakeitimas 106 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Kova su terorizmu 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 straipsnio 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad už informacijos skleidimą ar 

kitokias pastangas padaryti ją prieinamą 

visuomenei, siekiant paskatinti daryti vieną 

iš 3 straipsnio 2 dalies a–h punktuose 

išvardytų nusikaltimų, kai toks elgesys, 

kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama 

daryti teroristinius nusikaltimus, kelia 
pavojų, kad gali būti įvykdyta viena ar 

kelios tokios nusikalstamos veikos, būtų 

baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą 

veiką. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad už informacijos skleidimą ar 

kitokias pastangas padaryti ją prieinamą 

visuomenei, siekiant paskatinti daryti vieną 

iš 3 straipsnio 2 dalies a–h punktuose 

išvardytų nusikaltimų, kai toks elgesys 

kelia aiškų ir neišvengiamą pavojų, kad 

gali būti įvykdyta viena ar kelios tokios 

nusikalstamos veikos, būtų baudžiama kaip 

už tyčinę nusikalstamą veiką. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/107 

Pakeitimas 107 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Kova su terorizmu 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 straipsnio antraštinė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9 straipsnis  Išbraukta. 

Kelionė į kitą šalį terorizmo tikslais  

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad už keliones į kitą šalį turint 

tikslą padaryti ar padėti padaryti 3 

straipsnyje nurodytą teroristinį 

nusikaltimą, dalyvavimą 4 straipsnyje 

nurodytoje teroristinės grupės veikloje 

arba teroristų rengimą ar dalyvavimą 

teroristų rengime, kaip nurodyta 7 ir 8 

straipsniuose, būtų baudžiama kaip už 

tyčinę nusikalstamą veiką. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/108 

Pakeitimas 108 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Kova su terorizmu 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 straipsnio antraštinė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

10 straipsnis  Išbraukta. 

Kelionių į kitą šalį terorizmo tikslais 

organizavimas ar kitoks palengvinimas 

 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad už bet kokią pagalbą 

organizuojant ar palengvinant kelionę 

asmeniui, keliaujančiam į kitą šalį 

terorizmo tikslais, kaip nurodyta 9 

straipsnyje, žinant, kad pagalba tiekiama 

tuo tikslu, būtų baudžiama kaip už tyčinę 

nusikalstamą veiką. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/109 

Pakeitimas 109 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Kova su terorizmu 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 21a straipsnis  

 Tarybos sprendimo 2005/671/TVR 

pakeitimai 

 1. 1 straipsnio a punktas pakeičiamas 

taip: 

 „ a) teroristiniai nusikaltimai – 

nusikaltimai, nurodyti Direktyvoje 

…/…/ES dėl kovos su terorizmu;“ 

 2. 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

 a) 6 dalis pakeičiama taip: 

 „6. Kiekviena valstybė narė imasi 

reikiamų priemonių užtikrinti, kad kitos 

valstybės narės kompetentingoms 

institucijoms laikantis nacionalinės teisės 

ir atitinkamų tarptautinės teisės 

priemonių, būtų automatiškai suteikta 

prieiga prie visos aktualios informacijos, 

kurią jos kompetentingos institucijos 

surinko vykdydamos baudžiamuosius 

procesinius veiksmus, susijusius su 

teroristiniais nusikaltimais, kai ta 

informacija toje valstybėje narėje galėtų 

būti panaudota Direktyvoje …/…/ES dėl 

kovos su terorizmu nurodytų teroristinių 

nusikaltimų prevencijai, nustatymui, 

tyrimui ar baudžiamajam persekiojimui 

dėl jų.“ 

 b) įterpiama ši 7 dalis: 
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 „7. 6 dalis netaikoma tais atvejais, kai 

dalijanti informacija būtų pakenkta 

asmens saugumui arba jei toks dalijimasis 

prieštarautų esminiams atitinkamos 

valstybės narės saugumo interesams.“ 

 c) įterpiama ši 8 dalis: 

 „8. Valstybės narės imasi reikiamų 

priemonių užtikrinti, kad jų 

kompetentingos institucijos, gavusios 

6 dalyje nurodytą informaciją, laiku 

imtųsi atitinkamų priemonių pagal 

nacionalinę teisę.“ 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/110 

Pakeitimas 110 

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

Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Kova su terorizmu 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 straipsnio 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad už informacijos skleidimą ar 

kitokias pastangas padaryti ją prieinamą 

visuomenei, siekiant paskatinti daryti vieną 

iš 3 straipsnio 2 dalies a–h punktuose 

išvardytų nusikaltimų, kai toks elgesys, 

kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama 

daryti teroristinius nusikaltimus, kelia 
pavojų, kad gali būti įvykdyta viena ar 

kelios tokios nusikalstamos veikos, būtų 

baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą 

veiką. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad už informacijos skleidimą ar 

kitokias pastangas padaryti ją prieinamą 

visuomenei, siekiant paskatinti daryti vieną 

iš 3 straipsnio 2 dalies a–h punktuose 

išvardytų nusikaltimų, kai toks elgesys 

kelia aiškų ir neišvengiamą pavojų, kad 

gali būti įvykdyta viena ar kelios tokios 

nusikalstamos veikos, būtų baudžiama kaip 

už tyčinę nusikalstamą veiką. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/111 

Pakeitimas 111 

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

Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Kova su terorizmu 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 straipsnio antraštinė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9 straipsnis  Išbraukta. 

Kelionė į kitą šalį terorizmo tikslais  

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad už keliones į kitą šalį turint 

tikslą padaryti ar padėti padaryti 3 

straipsnyje nurodytą teroristinį 

nusikaltimą, dalyvavimą 4 straipsnyje 

nurodytoje teroristinės grupės veikloje 

arba teroristų rengimą ar dalyvavimą 

teroristų rengime, kaip nurodyta 7 ir 8 

straipsniuose, būtų baudžiama kaip už 

tyčinę nusikalstamą veiką. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis siūlymas kriminalizuoti yra labai neapibrėžtas ir gali turėti įtakos tūkstančių nekaltų civilių judėjimo 

laisvei. Be to, naudojamos formuluotės „padėti“ ir „dalyvavimas veikloje“ yra nepagrįstai miglotos ir 

nepakankamai susieja reikalaujamus subjektyviuosius požymius (ketinimą) ir objektyviuosius požymius 

(elgesį arba veiksmus), kurie kartu sudaro nusikalstamos veikos sudėtį. Priežastinis ryšys tarp šių dviejų 

elementų yra per silpnai apibrėžtas. 
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9.2.2017 A8-0228/112 

Pakeitimas 112 

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

Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Kova su terorizmu 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 straipsnio antraštinė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

10 straipsnis  Išbraukta. 

Kelionių į kitą šalį terorizmo tikslais 

organizavimas ar kitoks palengvinimas 

 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad už bet kokią pagalbą 

organizuojant ar palengvinant kelionę 

asmeniui, keliaujančiam į kitą šalį 

terorizmo tikslais, kaip nurodyta 9 

straipsnyje, žinant, kad pagalba tiekiama 

tuo tikslu, būtų baudžiama kaip už tyčinę 

nusikalstamą veiką. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis siūlymas kriminalizuoti yra labai neapibrėžtas ir gali turėti įtakos tūkstančių nekaltų civilių teisei 

į laisvas judėjimą. Be to, naudojamos formuluotės „padėti“ ir „dalyvavimas veikloje“ yra nepagrįstai 

miglotos ir nepakankamai susieja reikalaujamus subjektyviuosius požymius (ketinimą) ir objektyviuosius 

požymius (elgesį arba veiksmus), kurie kartu sudaro nusikalstamos veikos sudėtį. Priežastinis ryšys tarp 

šių dviejų elementų yra per silpnai apibrėžtas. 

 

 


