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9.2.2017 A8-0228/102 

Amendement  102 

Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismebestrijding 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De terroristische dreiging heeft zich 

de afgelopen jaren snel ontwikkeld en is 

toegenomen. Personen die worden 

aangeduid als "buitenlandse terroristische 

strijders" reizen naar het buitenland voor 

terrorismedoeleinden. Terugkerende 

buitenlandse terroristische strijders vormen 

een verhoogd veiligheidsrisico voor alle 

EU-lidstaten. Buitenlandse terroristische 

strijders zijn in verband gebracht met 

diverse recente aanslagen of de beraming 

daarvan, waaronder de aanslagen van 13 

november 2015 in Parijs. Daarnaast 

worden de Europese Unie en haar lidstaten 

geconfronteerd met toegenomen dreigingen 

die uitgaan van individuele personen die 

zijn geïnspireerd of geïnstrueerd door 

terroristische groepen in het buitenland, 

maar die zelf binnen Europa blijven. 

4) De terroristische dreiging heeft zich 

de afgelopen jaren snel ontwikkeld en is 

toegenomen. Personen die worden 

aangeduid als "buitenlandse terroristische 

strijders" reizen naar het buitenland voor 

terrorismedoeleinden. Terugkerende 

buitenlandse terroristische strijders vormen 

een verhoogd veiligheidsrisico voor alle 

EU-lidstaten. Buitenlandse terroristische 

strijders zijn in verband gebracht met 

diverse recente aanslagen of de beraming 

daarvan, waaronder de aanslagen van 13 

november 2015 in Parijs. Daarnaast 

worden de Europese Unie en haar lidstaten 

geconfronteerd met toegenomen dreigingen 

die uitgaan van individuele personen die 

zijn geïnspireerd of geïnstrueerd door 

terroristische groepen in het buitenland, 

maar die zelf binnen Europa blijven of 

gemakkelijk naar Europa komen vanwege 

de poreuze externe grenzen en de 

afwezigheid van controle aan de interne 

grenzen. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/103 

Amendement  103 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismebestrijding 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Onder deze richtlijn vallen 

handelingen die door alle lidstaten van de 

Europese Unie worden beschouwd als 

ernstige overtreding van het strafrecht 

door personen wier doelstellingen een 

bedreiging vormen van de op de 

rechtsstaat gestoelde democratische 

samenlevingen en van de beschaving 

waarop deze samenlevingen zijn 

gebaseerd. De richtlijn moet ook in die zin 

worden opgevat en mag niet worden 

geïnterpreteerd als suggestie dat het 

gedrag van degenen die zich voor het 

behoud of herstel van deze democratische 

waarden hebben ingezet, zoals in 

sommige lidstaten tijdens de Tweede 

Wereldoorlog is gebeurd, nu als 

"terroristische daad" zou kunnen worden 

aangemerkt. Evenmin mag de richtlijn 

worden benut om personen die 

gebruikmaken van hun grondrecht op 

meningsuiting te beschuldigen van 

terrorisme, zelfs al begaan zij bij het 

gebruik van dit recht overtredingen, of om 

zulke beschuldigingen te uiten tegen 

personen of groepen die aanvallen op het 

leger en de militaire infrastructuur van 

dictatoriale regimes uitvoeren. En ook het 

aanzetten tot aanvallen op de militaire 

infrastructuur van dictatoriale regimes en 

het verheerlijken van dergelijke aanvallen 

mogen niet onder deze richtlijn vallen. 
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Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/104 

Amendement  104 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismebestrijding 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de overheid of een internationale 

organisatie op onrechtmatige wijze te 

dwingen tot het verrichten of het zich 

onthouden van een handeling; 

b) geweld gebruiken of met geweld 

dreigen om de overheid of een 

internationale organisatie te dwingen of te 

trachten te dwingen tot het verrichten of 

het zich onthouden van een handeling; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/105 

Amendement  105 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismebestrijding 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het veroorzaken van grootschalige 

vernieling van staats- of 

regeringsvoorzieningen, vervoersystemen 

of infrastructurele voorzieningen, met 

inbegrip van informaticasystemen, een vast 

platform op het continentale plat, openbare 

plaatsen of niet voor het publiek 

toegankelijke terreinen, waardoor 

mensenlevens in gevaar kunnen worden 

gebracht of grote economische schade kan 

worden aangericht; 

d) het veroorzaken van grootschalige 

vernieling van staats- of 

regeringsvoorzieningen, vervoersystemen 

of infrastructurele voorzieningen, met 

inbegrip van informaticasystemen, een vast 

platform op het continentale plat, openbare 

plaatsen of niet voor het publiek 

toegankelijke terreinen, waardoor 

mensenlevens in gevaar kunnen worden 

gebracht; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/106 

Amendement  106 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismebestrijding 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 

om ervoor te zorgen dat de verspreiding, of 

het op andere wijze beschikbaar maken, 

van een boodschap aan het publiek, met het 

oogmerk aan te zetten tot het plegen van 

een van de in artikel 3, lid 2, onder a) tot en 

met h), genoemde strafbare feiten, strafbaar 

wordt gesteld wanneer dat opzettelijk 

geschiedt, ingeval een dergelijke 

handeling, ongeacht of terroristische 

strafbare feiten al dan niet rechtstreeks 

worden bepleit, het gevaar oplevert dat een 

of meer van dergelijke strafbare feiten 

zouden kunnen worden gepleegd. 

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 

om ervoor te zorgen dat de verspreiding, of 

het op andere wijze beschikbaar maken, 

van een boodschap aan het publiek, met het 

oogmerk aan te zetten tot het plegen van 

een van de in artikel 3, lid 2, onder a) tot en 

met h), genoemde strafbare feiten, strafbaar 

wordt gesteld ingeval een dergelijke 

handeling het duidelijke en dreigende 

gevaar oplevert dat een of meer van 

dergelijke strafbare feiten zouden kunnen 

worden gepleegd. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/107 

Amendement  107 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismebestrijding 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 - titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 9  Schrappen 

Naar het buitenland reizen voor 

terrorisme 

 

De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat het 

reizen naar een ander land met als doel 

het plegen van of het bijdragen aan het 

plegen van een terroristisch strafbaar feit 

als bedoeld in artikel 3, het deelnemen 

aan de activiteiten van een terroristische 

groep als bedoeld in artikel 4 of het geven 

of het krijgen van training voor 

terrorisme als bedoeld in de artikelen 7 en 

8, strafbaar wordt gesteld wanneer dat 

opzettelijk geschiedt. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/108 

Amendement  108 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismebestrijding 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 - titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 10  Schrappen 

Organiseren of anderszins faciliteren van 

reizen naar het buitenland voor 

terrorisme 

 

De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat 

iedere handeling van organisatie of 

facilitering die een persoon helpt bij het 

reizen naar het buitenland voor 

terrorisme als bedoeld in artikel 9, in de 

wetenschap dat de aldus verstrekte hulp 

dat doel dient, strafbaar wordt gesteld 

wanneer dat opzettelijk geschiedt. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/109 

Amendement  109 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismebestrijding 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 21 bis  

 Wijzigingen van Besluit 2005/671/JBZ 

van de Raad 

 1. Artikel 1, onder a), komt als volgt te 

luiden: 

 "a) "strafbare feiten van terroristische 

aard": de in Richtlijn .../.../EU inzake 

terrorismebestrijding genoemde strafbare 

feiten;" 

 2. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

 lid 6 wordt vervangen door: 

 -6. Elke lidstaat neemt de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat alle 

relevante informatie over terroristische 

misdrijven die door zijn bevoegde 

autoriteiten tijdens strafprocedures zijn 

verzameld, automatisch toegankelijk 

wordt gemaakt voor de bevoegde 

autoriteiten van een andere lidstaat, waar 

de informatie kan worden gebruikt voor 

het voorkomen, opsporen, onderzoeken of 

vervolgen van terroristische misdrijven als 

bedoeld in Richtlijn .../.../EU inzake 

terrorismebestrijding in die lidstaat, en 

overeenkomstig de nationale wetgeving en 

de desbetreffende internationale 

rechtsinstrumenten.” 

 het volgende lid 7 wordt toegevoegd: 



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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 -7. Lid 6 is niet van toepassing wanneer 

de uitwisseling van informatie lopende 

onderzoeken of de veiligheid van 

personen zou schaden, en evenmin 

wanneer ze strijdig zou zijn met de 

wezenlijke belangen in verband met de 

veiligheid van de lidstaat in kwestie." 

 het volgende lid 7 wordt toegevoegd: 

 8. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat hun 

bevoegde autoriteiten na ontvangst van de 

in lid 6 bedoelde informatie tijdig 

maatregelen nemen overeenkomstig de 

nationale wetgeving, naar gelang van het 

geval." 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/110 

Amendement  110 

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

Josu Juaristi Abaunz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismebestrijding 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 

om ervoor te zorgen dat de verspreiding, of 

het op andere wijze beschikbaar maken, 

van een boodschap aan het publiek, met het 

oogmerk aan te zetten tot het plegen van 

een van de in artikel 3, lid 2, onder a) tot en 

met h), genoemde strafbare feiten, strafbaar 

wordt gesteld wanneer dat opzettelijk 

geschiedt, ingeval een dergelijke 

handeling, ongeacht of terroristische 

strafbare feiten al dan niet rechtstreeks 

worden bepleit, het gevaar oplevert dat een 

of meer van dergelijke strafbare feiten 

zouden kunnen worden gepleegd. 

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 

om ervoor te zorgen dat de verspreiding, of 

het op andere wijze beschikbaar maken, 

van een boodschap aan het publiek, met het 

oogmerk aan te zetten tot het plegen van 

een van de in artikel 3, lid 2, onder a) tot en 

met h), genoemde strafbare feiten, strafbaar 

wordt gesteld ingeval een dergelijke 

handeling het duidelijke en dreigende 

gevaar oplevert dat een of meer van 

dergelijke strafbare feiten zullen worden 

gepleegd. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/111 

Amendement  111 

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

Josu Juaristi Abaunz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismebestrijding 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 - titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 9  Schrappen 

Naar het buitenland reizen voor 

terrorisme 

 

De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat het 

reizen naar een ander land met als doel 

het plegen van of het bijdragen aan het 

plegen van een terroristisch strafbaar feit 

als bedoeld in artikel 3, het deelnemen 

aan de activiteiten van een terroristische 

groep als bedoeld in artikel 4 of het geven 

of het krijgen van training voor 

terrorisme als bedoeld in de artikelen 7 en 

8, strafbaar wordt gesteld wanneer dat 

opzettelijk geschiedt. 

 

Or. en 

Motivering 

Deze strafbaarstelling is zeer vaag en zou het recht van vrij verkeer van duizenden onschuldige burgers 

kunnen aantasten. Voorts zijn de gebruikte formuleringen "het bijdragen aan" en "het deelnemen aan de 

activiteiten van" zonder geldige reden vaag, en onvoldoende gekoppeld aan het vereiste morele element 

(opzet) en het materiële element (gedrag of handelingen) die tezamen een strafbaar feit vormen. Het 

causale verband tussen de twee elementen is onvoldoende gedefinieerd. 
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9.2.2017 A8-0228/112 

Amendement  112 

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

Josu Juaristi Abaunz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Terrorismebestrijding 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 - titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 10  Schrappen 

Organiseren of anderszins faciliteren van 

reizen naar het buitenland voor 

terrorisme 

 

De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat 

iedere handeling van organisatie of 

facilitering die een persoon helpt bij het 

reizen naar het buitenland voor 

terrorisme als bedoeld in artikel 9, in de 

wetenschap dat de aldus verstrekte hulp 

dat doel dient, strafbaar wordt gesteld 

wanneer dat opzettelijk geschiedt. 

 

Or. en 

Motivering 

Deze strafbaarstelling is zeer vaag en zou de rechten van duizenden onschuldige burgers kunnen 

aantasten inzake 

vrij verkeer. Voorts zijn de gebruikte formuleringen "het bijdragen aan" en "het deelnemen aan de 

activiteiten van" zonder geldige reden vaag, en onvoldoende gekoppeld aan het vereiste morele element 

(opzet) en het materiële element (gedrag of handelingen) die tezamen een strafbaar feit vormen. Het 

causale verband tussen de twee elementen is onvoldoende gedefinieerd. 

 


