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9.2.2017 A8-0228/102 

Grozījums Nr.  102 

Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terorisma apkarošana 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

4 apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Terorisma draudi pēdējo gadu laikā 

ir pieauguši un strauji attīstījušies. 

Personas, kas tiek dēvētas par "ārvalstu 

kaujiniekiem teroristiem", ceļo uz 

ārvalstīm terorisma nolūkā. Ārvalstu 

kaujinieki teroristi, kuri atgriežas, rada 

paaugstinātu drošības apdraudējumu visām 

ES dalībvalstīm. Ārvalstu kaujinieki 

teroristi ir saistīti ar vairākiem nesen 

notikušiem uzbrukumiem vai uzbrukuma 

plāniem, tostarp uzbrukumiem Parīzē 

2015. gada 13. novembrī. Turklāt Eiropas 

Savienība un tās dalībvalstis saskaras ar 

aizvien pieaugošu apdraudējumu no 

privātpersonām, kuras ir iedvesmojušās vai 

guvušas mācības no teroristu grupām 

ārvalstīs, bet kuras pašas turpina uzturēties 

Eiropā. 

(4) Terorisma draudi pēdējo gadu laikā 

ir pieauguši un strauji attīstījušies. 

Personas, kas tiek dēvētas par "ārvalstu 

kaujiniekiem teroristiem", ceļo uz 

ārvalstīm terorisma nolūkā. Ārvalstu 

kaujinieki teroristi, kuri atgriežas, rada 

paaugstinātu drošības apdraudējumu visām 

ES dalībvalstīm. Ārvalstu kaujinieki 

teroristi ir saistīti ar vairākiem nesen 

notikušiem uzbrukumiem vai uzbrukuma 

plāniem, tostarp uzbrukumiem Parīzē 

2015. gada 13. novembrī. Turklāt Eiropas 

Savienība un tās dalībvalstis saskaras ar 

aizvien pieaugošu apdraudējumu no 

privātpersonām, kuras ir iedvesmojušās vai 

guvušas mācības no teroristu grupām 

ārvalstīs, bet kuras pašas turpina uzturēties 

Eiropā vai ierodas Eiropā bez grūtībām 

tāpēc, ka ārējās robežas ir cauras un 

uziekšējām robežām nav robežkontroļu. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/103 

Grozījums Nr.  103 

Eva Joly 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terorisma apkarošana 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Šī direktīva aptver darbības, kuras 

visas Eiropas Savienības dalībvalstis 

uzskata par smagiem savu krimināltiesību 

pārkāpumiem, ko izdarījušas personas, 

kuru mērķi ir uzskatāmi par šo valstu 

tiesiskumu ievērojošo demokrātisko 

sabiedrību un civilizācijas, uz kuras 

pamata šīs sabiedrības izveidojušās, 

apdraudējumu. Tā ir jāsaprot šādi un uz 

to nevar atsaukties, lai apgalvotu, ka tādu 

personu rīcību, kas rīkojās šo 

demokrātisko vērtību aizsardzības vai 

atjaunošanas vārdā, kā tas jo īpaši bija 

dažu dalībvalstu gadījumā Otrā pasaules 

kara laikā, tagad varētu tikt kvalificēta kā 

"terora" akti. Uz to nevar atsaukties arī 

nolūkā apsūdzēt terorismā personas, kas 

izmanto savas pamattiesības uz viedokļa 

paušanu, pat ja, to darot, viņas pārkāpj 

likumu, vai personas vai grupas, kuras 

uzbrūk diktatoriālu režīmu 

militārpersonām un militārās 

infrastruktūras objektiem. Tāpat šīs 

direktīvas tvērumā nebūtu jāiekļauj 

musināšana uz uzbrukumiem diktatoriālu 

režīmu militārās infrastruktūras 

objektiem un šādu uzbrukumu 

slavināšana. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/104 

Grozījums Nr.  104 

Eva Joly 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terorisma apkarošana 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) nepiemēroti piespiest valdību vai 

starptautisku organizāciju veikt jebkādu 

darbību vai atturēties no tās; 

(b) izmantot vardarbību vai 

vardarbības draudus nolūkā piespiest vai 

mēģināt piespiest valdību vai starptautisku 

organizāciju veikt jebkādu darbību vai 

atturēties no tās; 

Or. en 



AM\1116999LV.docx  PE598.451v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

9.2.2017 A8-0228/105 

Grozījums Nr.  105 

Eva Joly 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terorisma apkarošana 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) plašas iznīcināšanas nodarīšana 

valdības vai sabiedriskam objektam, 

transporta sistēmai, infrastruktūras 

objektam, tostarp informācijas sistēmai, 

stacionārai platformai kontinentālajā šelfā, 

sabiedriskai vietai vai privātīpašumam, kas 

iespējami apdraud cilvēka dzīvību vai rada 

būtisku mantisku zaudējumu; 

(d) plašas iznīcināšanas nodarīšana 

valdības vai sabiedriskam objektam, 

transporta sistēmai, infrastruktūras 

objektam, tostarp informācijas sistēmai, 

stacionārai platformai kontinentālajā šelfā, 

sabiedriskai vietai vai privātīpašumam, kas 

iespējami apdraud cilvēka dzīvību; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/106 

Grozījums Nr.  106 

Eva Joly 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terorisma apkarošana 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka vēstījuma izplatīšana vai 

citāda tā darīšana zināma sabiedrībai ar 

nolūku kūdīt uz kāda no nodarījumiem, kas 

minēti 3. panta 2. punkta a) līdz 

h) apakšpunktā, izdarīšanu, ja šāda rīcība – 

neatkarīgi no tā, vai tā tieši vai netieši 

propagandē teroristu nodarījumus, – rada 

apdraudējumu, ka var tikt veikts viens vai 

vairāki šādi nodarījumi, ir sodāma kā 

noziedzīgs nodarījums, ja to izdara tīši. 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka vēstījuma izplatīšana vai 

citāda tā darīšana zināma sabiedrībai ar 

nolūku kūdīt uz kāda no nodarījumiem, kas 

minēti 3. panta 2. punkta a) līdz h) 

apakšpunktā, izdarīšanu, ja šāda rīcība 

nepārprotami rada tiešus draudus, ka var 

tikt veikts viens vai vairāki šādi 

nodarījumi, ir sodāma kā noziedzīgs 

nodarījums, ja to izdara tīši. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/107 

Grozījums Nr.  107 

Eva Joly 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terorisma apkarošana 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

9. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. pants  svītrots 

Ceļošana uz ārvalstīm terorisma nolūkā  

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 

lai nodrošinātu, ka ceļošana uz citu valsti 

nolūkā veikt vai palīdzēt veikt 3. pantā 

minētu teroristu nodarījumu, dalība 

4. pantā minētās teroristu grupas darbībās 

vai 7. un 8. pantā minētās terorisma 

apmācības nodrošināšana vai saņemšana 

ir sodāma kā noziedzīgs nodarījums, ja to 

izdara tīši. 

 

Or. en 



AM\1116999LV.docx  PE598.451v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

9.2.2017 A8-0228/108 

Grozījums Nr.  108 

Eva Joly 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terorisma apkarošana 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10. pants  svītrots 

Ceļošanas uz ārvalstīm terorisma nolūkā 

organizēšana vai citāda veicināšana 

 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 

lai nodrošinātu, ka jebkura 

organizatoriska vai veicinoša rīcība, kas 

palīdz jebkurai personai ceļot uz ārvalstīm 

terorisma nolūkā, kā minēts 9. pantā, 

zinot, ka šādi sniegta palīdzība ir 

paredzēta šim nolūkam, ir sodāma kā 

noziedzīgs nodarījums, ja to izdara tīši. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/109 

Grozījums Nr.  109 

Eva Joly 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terorisma apkarošana 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

21.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 21. pants  

 Grozījumi Padomes Lēmumā 2005/67/TI 

 1. Lēmuma 1. panta a) punktu aizstāj ar 

šādu: 

 a) "Teroristu nodarījumi": nodarījumi, 

kas minēti Direktīvā .../.../ES par 

terorisma apkarošanu;" 

 2. Lēmuma 2. pantu groza šādi: 

 a) 6. punktu aizstāj ar šādu: 

 “6. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka visa 

vajadzīgā informācija, ko tās kompetentās 

iestādes savākušas ar teroristu 

nodarījumiem saistīta kriminālprocesa 

ietvaros, automātiski tiek darīta pieejama 

citas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, 

kur šo informāciju varētu izmantot, lai 

minētajā dalībvalstī novērstu, atklātu, 

izmeklētu teroristu nodarījumus vai 

sauktu pie atbildības par teroristu 

nodarījumiem, kas minēti 

Direktīvā .../.../ES par terorisma 

apkarošanu, saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem un attiecīgajiem starptautiskajiem 

juridiskajiem instrumentiem."; 

 b pievieno šādu 9. punktu: 

 "7. Panta 6. punktu nepiemēro, ja 

informācijas apmaiņa apdraudētu 

personas drošību vai ja tā būtu pretrunā 
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būtiskām attiecīgās dalībvalsts drošības 

interesēm."; 

 c) pievieno šādu 8. punktu: 

 "8. Dalībvalstis veic nepieciešamos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgā 

gadījumā, saņemot 6. punktā minēto 

informāciju, to kompetentās iestādes veic 

savlaicīgus pasākumus saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem." 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/110 

Grozījums Nr.  110 

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

Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terorisma apkarošana 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka vēstījuma izplatīšana vai 

citāda tā darīšana zināma sabiedrībai ar 

nolūku kūdīt uz kāda no nodarījumiem, kas 

minēti 3. panta 2. punkta a) līdz 

h) apakšpunktā, izdarīšanu, ja šāda rīcība – 

neatkarīgi no tā, vai tā tieši vai netieši 

propagandē teroristu nodarījumus, – rada 

apdraudējumu, ka var tikt veikts viens vai 

vairāki šādi nodarījumi, ir sodāma kā 

noziedzīgs nodarījums, ja to izdara tīši. 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka vēstījuma izplatīšana vai 

citāda tā darīšana zināma sabiedrībai ar 

nolūku kūdīt uz kāda no nodarījumiem, kas 

minēti 3. panta 2. punkta a) līdz h) 

apakšpunktā, izdarīšanu, ja šāda rīcība 

nepārprotami rada tiešus draudus, ka var 

tikt veikts viens vai vairāki šādi 

nodarījumi, ir sodāma kā noziedzīgs 

nodarījums, ja to izdara tīši. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/111 

Grozījums Nr.  111 

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

Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terorisma apkarošana 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

9. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. pants  svītrots 

Ceļošana uz ārvalstīm terorisma nolūkā  

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 

lai nodrošinātu, ka ceļošana uz citu valsti 

nolūkā veikt vai palīdzēt veikt 3. pantā 

minētu teroristu nodarījumu, dalība 

4. pantā minētās teroristu grupas darbībās 

vai 7. un 8. pantā minētās terorisma 

apmācības nodrošināšana vai saņemšana 

ir sodāma kā noziedzīgs nodarījums, ja to 

izdara tīši. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Šāda kriminālatbildības noteikšana ir pārāk neskaidra un var ietekmēt tūkstošiem nevainīgu 

civiliedzīvotāju tiesības brīvi pārvietoties. Turklāt uzskata, ka formulējums "nolūkā veikt vai palīdzēt 

veikt" ir nepiedodami neskaidrs un nepietiekami atspoguļo saikni starp krimināla nodarījuma morālo 

elementu (nodomu) un materiālo elementu (rīcību vai darbību). Cēloņsakarība starp šiem diviem 

elementiem ir formulēta pārāk neskaidri. 
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9.2.2017 A8-0228/112 

Grozījums Nr.  112 

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

Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terorisma apkarošana 

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

 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10. pants  svītrots 

Ceļošanas uz ārvalstīm terorisma nolūkā 

organizēšana vai citāda veicināšana 

 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 

lai nodrošinātu, ka jebkura 

organizatoriska vai veicinoša rīcība, kas 

palīdz jebkurai personai ceļot uz ārvalstīm 

terorisma nolūkā, kā minēts 9. pantā, 

zinot, ka šādi sniegta palīdzība ir 

paredzēta šim nolūkam, ir sodāma kā 

noziedzīgs nodarījums, ja to izdara tīši. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Šāda kriminālatbildības noteikšana ir pārāk neskaidra un var ietekmēt tūkstošiem nevainīgu 

civiliedzīvotāju tiesības 

brīvi pārvietoties. Turklāt uzskata, ka formulējums "nolūkā veikt vai palīdzēt veikt" ir nepiedodami 

neskaidrs un nepietiekami atspoguļo saikni starp krimināla nodarījuma morālo elementu (nodomu) un 

materiālo elementu (rīcību vai darbību). Cēloņsakarība starp šiem diviem elementiem ir formulēta pārāk 

neskaidri. 

 


