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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus. 

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava teksti 

poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terrorismin torjumisesta 

sekä terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 

korvaamisesta 

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

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2015)0625), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 83 artiklan 1 kohdan sekä 82 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio 

on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0386/2015), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 24. syyskuuta 2014 

antaman päätöslauselman 2178 (2014) ja 20. marraskuuta 2015 antaman 

päätöslauselman 2249 (2015), 

– ottaa huomioon 16. toukokuuta 2005 tehdyn terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan 

Euroopan neuvoston yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan, joka hyväksyttiin 

19. toukokuuta 2015, 

– ottaa huomioon rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) antamat suositukset, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

mietinnön (A8-0000/2016), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 
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Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Yhdistyneet kansakunnat, Interpol ja 

Europol ovat jo vuosia raportoineet 

järjestäytyneen rikollisuuden ja 

terrorismin yhä läheisemmästä 

yhteydestä. Terrorismitilanteesta ja 

-suuntauksista Euroopassa annetussa 

Europolin tuoreimmassa selvityksessä 

todetaan, että unionin kansalaisten 

turvallisuuteen ja etuihin kohdistuva 

terroristien muodostama kokonaisuhka 

todennäköisesti kasvaa ja että Syyrian ja 

Irakin konfliktit ovat kasvattaneet sitä 

erityisesti, sekä arvioidaan, että 

terrorismin ja järjestäytyneen 

rikollisuuden välinen yhteys ja rikollis- ja 

terroristiryhmien väliset yhteydet 

kasvattavat unioniin kohdistuvaa 

turvallisuusuhkaa. 

Or. en 

 

Tarkistus 2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Terrorismin uhka on kasvanut ja 

muuttunut nopeasti viime vuosina. 

Henkilöt, joita tarkoitetaan nimityksellä 

”terrorismiin osallistuvat vierastaistelijat”, 

matkustavat ulkomaille 

terrorismitarkoituksessa. Takaisin palaavat 

terrorismiin osallistuvat vierastaistelijat 

aiheuttavat kasvaneen turvallisuusuhan 

kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Terrorismiin 

osallistuvat vierastaistelijat on yhdistetty 

(4) Terrorismin uhka on kasvanut ja 

muuttunut nopeasti viime vuosina. 

Henkilöt, joita tarkoitetaan nimityksellä 

”terrorismiin osallistuvat vierastaistelijat”, 

matkustavat ulkomaille 

terrorismitarkoituksessa. Takaisin palaavat 

terrorismiin osallistuvat vierastaistelijat 

aiheuttavat kasvaneen turvallisuusuhan 

kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Terrorismiin 

osallistuvat vierastaistelijat on yhdistetty 
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useisiin viimeaikaisiin iskuihin tai 

salahankkeisiin, kuten Pariisissa 

13 päivänä marraskuuta 2015 

tapahtuneisiin iskuihin. Lisäksi Euroopan 

unionia ja sen jäsenvaltioita uhkaavat 

lisääntyvässä määrin Eurooppaan jäävät 

henkilöt, joita ovat innoittaneet ulkomailla 

olevat terroristiryhmät tai jotka ovat 

saaneet kyseisiltä ryhmiltä ohjeita. 

useisiin viimeaikaisiin iskuihin tai 

salahankkeisiin, kuten Pariisissa 

13 päivänä marraskuuta 2015 

tapahtuneisiin iskuihin. Lisäksi Euroopan 

unionia ja sen jäsenvaltioita uhkaavat 

lisääntyvässä määrin Eurooppaan jäävät 

henkilöt, joita ovat innoittaneet ulkomailla 

ja Euroopassa olevat terroristiryhmät tai 

jotka ovat saaneet kyseisiltä ryhmiltä 

ohjeita. 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Tietyt internetin käyttömuodot 

edistävät radikalisoitumista antamalla 

fanaatikoille kaikkialla maailmassa 

mahdollisuuden olla toisiinsa yhteydessä 

ja värvätä haavoittuvassa asemassa olevia 

yksilöitä ilman minkäänlaista fyysistä 

kosketusta ja vaikeasti jäljitettävällä 

tavalla. Internet synnyttää 

maailmanlaajuisen ja rajat ylittävän 

luonteensa vuoksi erityisiä haasteita ja 

aiheuttaa siten oikeudellisia puutteita ja 

tuomiovaltaa koskevia ristiriitoja. Kunkin 

jäsenvaltion olisi perustettava 

erityisyksikkö, joka vastaa internetissä 

olevan laittoman sisällön ilmoittamisesta 

ja edistää tällaisen sisällön havaitsemista 

ja poistamista. Europolin perustama 

internetsisällöstä ilmoittamista käsittelevä 

yksikkö (IRU), joka vastaa laittoman 

sisällön havaitsemisesta ja tukee 

jäsenvaltioita tässä asiassa kunnioittaen 

kuitenkin täysin kaikkien osapuolten 

perusoikeuksia, merkitsee huomattavaa 

edistysaskelta. Jäsenvaltioiden yksiköiden 

olisi myös tehtävä yhteistyötä unionin 

terrorismintorjunnan koordinaattorin ja 
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Europolin Euroopan 

terrorismintorjuntakeskuksen sekä tällä 

alalla toimivien kansalaisjärjestöjen 

kanssa. Jäsenvaltioiden olisi tehostettava 

näissä asioissa toistensa ja 

asiaankuuluvien unionin virastojen 

kanssa tekemäänsä yhteistyötä. 

Or. en 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 b) YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselman 2178 (2014) 

operatiivisessa 6 kohdassa edellytetään 

YK:n jäsenvaltioiden varmistavan, että 

niiden kansallisessa lainsäädännössä 

määritellään vakaviksi rikoksiksi 

matkustaminen kolmanteen maahan 

tarkoituksena edistää terroritekojen 

tekemistä tai antaa tai saada koulutusta 

sekä tällaisen matkan rahoittaminen, 

järjestäminen tai edistäminen. YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöslauselma 

2178 (2014) on syytä panna täytäntöön 

yhdenmukaisesti, jotta unionissa 

vältetään syytteeseenpanon estävät aukot.  

Or. en 

Perustelu 

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2178 (2014) velvoittaa jo kaikkia EU:n 

jäsenvaltioita sisällyttämään edellä mainitut rikokset kansalliseen lainsäädäntöönsä. Jollei 

tätä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa panna yhdenmukaisesti täytäntöön EU:ssa, 

kansallisen lainsäädännön kirjavuus voisi johtaa selvien syytteeseenpanon estävien aukkojen 

syntymiseen EU:ssa. Sen vuoksi suositeltavana vaihtoehtona pidetään nykyisen terrorismin 

torjumisesta tehdyn puitepäätöksen päivittämistä niin, että siihen sisällytetään muun muassa 

nämä rikokset, jotta saadaan aikaan koordinoitu ja jäsennelty EU:n laajuinen toimintamalli. 
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Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Puolueettomien ja riippumattomien, 

kansainvälisessä oikeudessa 

tunnustettujen valtiosta riippumattomien 

humanitaarisen avun järjestöjen, kuten 

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean, 

toimittamaa humanitaarista apua ei saisi 

pitää terroristiryhmän rikollisen 

toiminnan edistämisenä. Kuten Euroopan 

unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännössä on vahvistettu1a, 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

soveltaminen aseelliseen selkkaukseen ja 

tässä yhteydessä tehtyihin tekoihin ei 

kuitenkaan merkitse, että näihin tekoihin 

ei voitaisi soveltaa terrorismia koskevaa 

säännöstöä. 

 ____________________ 

 1a Unionin yleisen tuomioistuimen 

(laajennettu kuudes jaosto) yhdistetyissä 

asioissa T-208/11 ja T-508/11, Liberation 

Tigers of Tamil Eelam (LTTE) vastaan 

Euroopan unionin neuvosto, 16 päivänä 

lokakuuta 2014 antama tuomio. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää selventää, että tämä direktiivi ja erityisesti sen 4 artikla ei saisi vaikuttaa 

tunnustettujen humanitaarisen avun järjestöjen, kuten Punaisen Ristin, toimintaan. 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Rikoksiin, jotka liittyvät julkiseen (7) Rikoksiin, jotka liittyvät julkiseen 
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yllyttämiseen terrorismirikokseen, kuuluvat 

muun muassa terrorismin ihannointi ja 

puolustelu tai viestien tai kuvien 

levittäminen, myös terrorismin uhreista, 

keinona saada julkisuutta terroristien 

näkökannoille tai väestön pelottelemiseksi 

vakavasti, edellyttäen, että tällaiset toimet 

aiheuttavat vaaran terroritekojen 

toteuttamisesta. 

yllyttämiseen terrorismirikokseen, kuuluvat 

muun muassa terrorismin ihannointi ja 

puolustelu tai viestien tai kuvien 

levittäminen, myös terrorismin uhreista, 

keinona saada julkisuutta terroristien 

näkökannoille tai väestön pelottelemiseksi 

vakavasti, edellyttäen, että tällaiset toimet 

aiheuttavat selvän ja konkreettisen vaaran 

terroritekojen toteuttamisesta. Jotta 

tehostettaisiin toimia, joilla torjutaan 

julkista yllyttämistä terrorismirikokseen, 

ja jotta voitaisiin ottaa huomioon 

teknologian, erityisesti internetin, 

kasvanut käyttö, vaikuttaa aiheelliselta, 

että jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteitä 

sellaisten verkkosivujen poistamiseksi tai 

niille pääsyn estämiseksi, joilla julkisesti 

yllytetään terrorismirikoksiin. Näitä 

toimenpiteitä toteutettaessa olisi 

noudatettava avoimia menettelyjä, ja 

samalla on riittävin suojatoimin 

varmistettava erityisesti, että 

rajoittaminen on rajattu välttämättömään 

ja on oikeasuhteista ja että siinä 

kunnioitetaan täysimääräisesti 

perusoikeuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Ottaen huomioon uhan vakavuuden ja 

tarpeen estää terrorismiin osallistuvien 

vierastaistelijoiden lähdön, on tarpeen 

säätää rangaistavaksi matkustaminen 

ulkomaille terrorismitarkoituksessa, johon 

kuuluu terrorismirikosten tekemisen ja 

koulutuksen antamisen tai 

vastaanottamisen lisäksi myös 

osallistuminen terroristiryhmän toimintaan. 

Kaikki toimet kyseisen matkustamisen 

(8) Ottaen huomioon uhan vakavuuden ja 

tarpeen estää terrorismiin osallistuvien 

vierastaistelijoiden lähdön, on tarpeen 

säätää rangaistavaksi matkustaminen 

ulkomaille terrorismitarkoituksessa, johon 

kuuluu terrorismirikosten tekemisen ja 

koulutuksen antamisen tai 

vastaanottamisen lisäksi myös 

osallistuminen terroristiryhmän toimintaan. 

Kaikki toimet kyseisen matkustamisen 
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helpottamiseksi olisi myös säädettävä 

rangaistaviksi. 

helpottamiseksi olisi myös säädettävä 

rangaistaviksi. Matkustaminen olisi 

säädettävä rangaistavaksi erittäin tarkoin 

edellytyksin ja ainoastaan, jos 

matkustamisen tapahtuminen 

terrorismitarkoituksessa voidaan 

mahdollisimman pitkälti todeta 

objektiivisten tosiseikkojen perusteella. 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotettu terrorismitarkoituksessa tapahtuvan matkustamisen säätäminen rangaistavaksi on 

tarpeen, jotta estetään vierastaistelijoita lähtemästä maastaan tai ulkomailta pahoin aikein 

palaamaan pyrkiviä vierastaistelijoita palaamasta. Koska matkustaminen sinällään ei 

kuitenkaan ole rikos, on äärimmäisen tärkeää, että terrorismitarkoitus voidaan todeta 

mahdollisimman monen konkreettisen tosiseikan ja asianhaaran perusteella. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Terrorismin rahoituksen olisi oltava 

jäsenvaltioissa rangaistavaa, mukaan 

lukien terroritekojen, terroristiryhmän sekä 

muiden terroritoimintaan liittyvien 

rikosten, kuten värväys, koulutus tai 

matkustaminen terrorismitarkoituksessa, 

rahoitus, jotta voidaan hankaloittaa 

terroritekojen tekemistä edistäviä 

tukirakenteita. Myös terrorismin 

rahoitukseen liittyvä avunanto, yllytys 

siihen tai sen yritys olisi säädettävä 

rangaistavaksi. 

(10) Jotta voidaan hankaloittaa 

terroritekojen tekemistä edistäviä 

tukirakenteita, terrorismin rahoituksen 

olisi oltava jäsenvaltioissa rangaistavaa, 

mukaan lukien terroritekojen, 

terroristiryhmän sekä muiden 

terroritoimintaan liittyvien rikosten, kuten 

värväys, koulutus tai matkustaminen 

terrorismitarkoituksessa, rahoitus, myös 

silloin, kun ei ole olemassa yhteyttä 

tiettyyn yhteen tai useampaan 

terroritekoon, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2015/849/EU1a 

soveltamista. Myös terrorismin 

rahoitukseen liittyvä avunanto, yllytys 

siihen tai sen yritys olisi säädettävä 

rangaistavaksi. 

 __________________ 
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 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2015/849, annettu 

20 päivänä toukokuuta 2015, 

rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 

rahanpesuun tai terrorismin 

rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 

muuttamisesta sekä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2005/60/EY ja komission direktiivin 

2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 

5.6.2015, s. 73). 

Or. en 

Perustelu 

FATF:n antaman suosituksen nro 5 täytäntöönpano. 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Koska järjestäytyneen rikollisuuden 

ja terrorismin välillä on yhä läheisempi 

yhteys, järjestäytyneen rikollisuuden 

verkostojen torjunnan olisi kuuluttava 

osana jokaiseen terrorismin rahoituksen 

torjuntaa koskevaan strategiaan. 

Ampuma-aseiden, huumausaineiden, 

tupakan ja väärennettyjen tuotteiden 

laittomasta kaupasta, ihmiskaupasta sekä 

ryöstön tapaisesta kiristyksestä ja 

kiristyksestä on tullut terroristiryhmille 

erittäin tuottoisia rahoituksen 

hankintatapoja, jotka tuottavat noin 

110 miljardia euroa joka vuosi 

(väärennettyjen tuotteiden kauppaa 

lukuun ottamatta). Molempien Pariisissa 

vuonna 2015 tehtyjen terrori-iskujen 

(Charlie Hebdo ja Bataclan) tekijöillä oli 

rikosrekisterimerkinnät huumausaineiden 

ja väärennettyjen tuotteiden laittomasta 

kaupasta. 
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Or. en 

Perustelu 

Helmikuussa 2015 julkaistussa FATF:n kertomuksessa ”Financing of the Terrorist 

Organisation Islamic State in Iraq and the Levant” määritettiin terroristijärjestöjen 

ensisijaiset tulonlähteet, joita olivat muun muassa pankkiryöstöt ja kiristys, öljykenttien ja -

jalostamoiden haltuunotto, taloudellisten varojen ryöstäminen, voittoa tavoittelemattomien 

järjestöjen väärinkäyttö, ihmisryöstöt lunnaiden saamiseksi, rahan salakuljetus ja 

varainkeruu internetin avulla. 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 b) Talousrikostutkinnalla voi olla 

perustavanlaatuinen merkitys 

terrorismirikosten edistämisen sekä 

terroristijärjestöjen verkostojen ja 

suunnitelmien paljastamisessa. Tällaiset 

tutkinnat voivat olla hyvin tuloksellisia 

etenkin silloin, kun vero- ja 

tulliviranomaiset, rahanpesun 

selvittelykeskukset ja oikeusviranomaiset 

osallistuvat tutkintaan varhaisessa 

vaiheessa. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 

varmistamaan tehokkaampi ja 

koordinoidumpi toimintatapa, jossa on 

tavoitteena perustaa kansallisen tason 

erikoisyksikköjä käsittelemään 

terrorismiin liittyviä talousrikostutkintoja. 

Tällaisesta asiantuntemuksen 

keskittämisestä voidaan saada 

merkittävää lisäarvoa, ja sillä voi olla 

huomattava merkitys tuloksellisten 

syytetoimien varmistamisessa. 

Or. en 
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Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Lisäksi palvelujen, varojen ja 

tavaroiden tarjontaan tai liikkumiseen, 

mukaan lukien unioniin saapumiseen tai 

unionista poistumiseen liittyvät liiketoimet, 

osallistuvien tai siinä välittäjinä toimivien 

henkilöiden antama aineellinen tuki 

terrorismille olisi säädettävä rangaistavaksi 

jäsenvaltioissa avunantona ja yllytyksenä 

terrorismiin tai terrorismin rahoituksena, 

jos kyseiset toimet toteutetaan tietäen, että 

ne tai niiden tuotto on tarkoitettu 

käytettäväksi kokonaan tai osittain 

terrorismitarkoituksiin tai hyödyttämään 

terroristiryhmiä. 

(11) Lisäksi aineellisen tuen antaminen 

terrorismille sellaisten henkilöiden kautta, 

jotka osallistuvat palvelujen, varojen ja 

tavaroiden tarjontaan tai liikkumiseen, 

kuten arkeologisesti, taiteellisesti, 

historiallisesti tai tieteellisesti 

merkityksellisen kulttuuriesineen 

myyntiin, hankintaan tai vaihtoon, tai 

toimivat siinä välittäjinä, mukaan lukien 

liiketoimet, joihin liittyy unioniin 

saapuminen tai unionista poistuminen, ja 

kun on aihetta uskoa, että kulttuuriesine 

on varastettu, siirretty laittomasti, kaivettu 

salaa tai viety laittomasti alueelta, joka oli 

terroristiryhmän määräysvallassa, olisi 

säädettävä rangaistavaksi jäsenvaltioissa 

avunantona ja yllytyksenä terrorismiin tai 

terrorismin rahoituksena, jos kyseiset 

toimet toteutetaan tietäen, että ne tai niiden 

tuotto on tarkoitettu käytettäväksi 

kokonaan tai osittain 

terrorismitarkoituksiin tai hyödyttämään 

terroristiryhmiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Lisäksi tietoteknisten 

haittaohjelmien kehittämisen 

terrorismitarkoituksiin tai 

terroristiryhmiä varten olisi oltava 

rangaistava teko jäsenvaltioissa. 
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Or. en 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Tahallisuuden on liityttävä kaikkiin 

tässä direktiivissä säädettyjen rikosten 

tunnusmerkkeihin. Teon tai laiminlyönnin 

tahallisuus voidaan todeta objektiivisten 

tosiseikkojen perusteella.  

(13) Tahallisuuden on liityttävä kaikkiin 

tässä direktiivissä säädettyjen rikosten 

tunnusmerkkeihin. Teon tai laiminlyönnin 

tahallisuus olisi mahdollisimman pitkälti 

todettava objektiivisten tosiseikkojen 

perusteella.  

Or. en 

Perustelu 

Koska ehdotetut tekojen rangaistavaksi säätämiset voivat olla hyvin rajoittavia kansalaisten 

oikeuksien, kuten sananvapauden tai matkustamisoikeuden, kannalta, on keskeisen tärkeää, 

että terrorismitarkoitus voidaan todeta mahdollisimman monen konkreettisen tosiseikan ja 

asianhaaran perusteella. 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Olisi vahvistettava tuomiovaltaa 

koskevat säännöt sen varmistamiseksi, että 

terrorismirikos voi johtaa tehokkaisiin 

syytetoimiin. Erityisesti näyttää olevan 

tarpeen ulottaa tuomiovalta rikoksiin, 

joihin ovat syyllistyneet terrorismiin 

liittyvän koulutuksen antajat 

kansalaisuudesta riippumatta, koska 

tällaisella toiminnalla on mahdollisia 

vaikutuksia unionin alueella ja koska 

terrorismiin liittyvän koulutuksen 

antamisen ja vastaanottamisen välillä on 

kiinteä aineellinen yhteys. 

(15) Olisi vahvistettava tuomiovaltaa 

koskevat säännöt sen varmistamiseksi, että 

terrorismirikokset voivat johtaa 

tehokkaisiin syytetoimiin. Erityisesti 

näyttää olevan tarpeen ulottaa tuomiovalta 

rikoksiin, joihin ovat syyllistyneet 

terrorismiin liittyvää koulutusta unionin 

kansalaisille ja unionissa asuville 

henkilöille antavat henkilöt, olipa heidän 

kansalaisuutensa mikä tahansa, koska 

tällaisella toiminnalla on mahdollisia 

vaikutuksia unionin alueella ja koska 

terrorismiin liittyvän koulutuksen 

antamisen ja vastaanottamisen välillä on 
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kiinteä aineellinen yhteys. Kolmannen 

maan kansalaiseen kohdistuvissa 

syytetoimissa olisi noudatettava rikoksen 

johdosta tapahtuvaa luovuttamista sekä 

poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää 

oikeudellista yhteistyötä koskevia 

asianomaisten kolmansien maiden kanssa 

tehtyjä sopimuksia. 

Or. en 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) Jotta voidaan varmistaa 

terrorismirikosten, mukaan lukien 

terroristiryhmään tai terroritoimintaan 

liittyvät rikokset, tutkinta- ja syytetoimien 

tuloksellisuus, näiden rikosten 

tutkinnasta ja syytteeseenpanosta 

vastaavien toimivaltaisten viranomaisten 

olisi voitava käyttää tehokkaita 

tutkintakeinoja, kuten sellaisia, joita 

käytetään järjestäytyneen rikollisuuden 

tai muiden vakavien rikosten torjunnassa. 

Tällaisten keinojen olisi jäsenvaltioiden 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti 

oltava oikeassa suhteessa tutkittavien 

rikosten luonteeseen ja vakavuuteen, 

niissä olisi otettava huomioon 

suhteellisuusperiaate, ja niiden 

yhteydessä olisi kunnioitettava 

perusoikeuksia, kuten 

syyttömyysolettamaa, sekä turvattava 

tehokkaat menettelytakeet. 

Or. en 
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Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 b) Tämä direktiivi ei saisi johtaa 

jäsenvaltioilla kansainvälisen oikeuden, 

myös kansainvälisen humanitaarisen 

oikeuden, mukaisesti olevien oikeuksien, 

velvollisuuksien ja vastuiden 

muuttumiseen. Tällä direktiivillä ei 

säädellä kansainvälisessä 

humanitaarisessa oikeudessa määriteltyjä 

asevoimien toimia aseellisen selkkauksen 

aikana, sillä niihin sovelletaan 

kansainvälistä humanitaarista oikeutta, 

eikä valtion asevoimien toimia silloin kun 

ne suorittavat virallisia tehtäviään, sikäli 

kuin niihin sovelletaan kansainvälisen 

oikeuden muita sääntöjä. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä johdanto-osan kappale sisältyy jo terrorismin torjumisesta tehtyyn puitepäätökseen, ja 

siinä vahvistetaan periaate, että ehdotuksella ei säädellä asevoimien toimia aseellisten 

selkkausten aikana ja että kansainvälinen humanitaarinen oikeus jätetään tämän direktiivin 

soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä on tärkeä seikka, joka on sisällytetty myös Euroopan 

neuvoston yleissopimukseen. 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 c kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 c) Terrorismin ehkäisemiseksi ja 

torjumiseksi tarvitaan tiiviimpää 

toimivaltaisten kansallisten ja unionin 

viranomaisten rajat ylittävää yhteistyötä 

asioissa, jotka liittyvät radikalisoituneita 

henkilöitä ja erityisesti henkilöitä, jotka 

ovat tai ovat olleet rikosoikeudellisen 
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menettelyn kohteena tai joiden varat on 

jäädytetty, koskevien asiaankuuluvien 

rikosrekisteritietojen tai muiden tietojen 

nopeaan vaihtoon. 

Or. en 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 d kappale (uusi)  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 d) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 

erityisesti Eurojustin kautta yhteistyötä 

keskenään sen varmistamiseksi, että 

niiden omaksumaa oikeudellista 

lähestymistapaa niin kutsuttujen 

vierastaistelijoiden radikalismista 

luopumisen ja loitontumisen 

muodostamaan monitahoiseen 

kysymykseen parannetaan ja sovelletaan 

johdonmukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 e kappale (uusi)  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 e) Terroristijärjestöt tukeutuvat 

vahvasti erilaisiin sähköisiin välineisiin, 

internetiin ja sosiaaliseen mediaan 

pyrkiessään viestimään terroriteoista ja 

edistämään niitä sekä yllyttämään niihin, 

värväämään potentiaalisia taistelijoita, 

keräämään varoja tai järjestämään muuta 

tukea toiminnalleen, ja tämän vuoksi 

sähköiseen todistusaineistoon liittyvät 

asiat ovat haasteellisia terrorismirikoksia 
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koskevissa tutkinta- ja syytetoimissa. 

Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi tehtävä 

erityisesti Eurojustin kautta yhteistyötä 

keskenään varmistaakseen koordinoidun 

toimintatavan kehitettäessä toimia, jotka 

voivat osoittautua tehokkaiksi sähköisen 

todistusaineiston keruuta, jakamista ja 

hyväksymistä koskevissa asioissa. 

Or. en 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 f kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 f) Eurojustin marraskuussa 2014 

antamassa kertomuksessa1a todetaan, että 

anonymisoijien, välipalvelimien, 

Tor-verkon, satelliittiyhteyksien ja 

ulkomaisten 3G-verkkojen kehittyneisyys 

ja yleistyvä käyttö luovat uusia sähköisen 

todistusaineiston keruuseen ja 

analysointiin liittyviä haasteita, joita vielä 

hankaloittaa tietojen varastointi pilveen. 

Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi tehtävä 

erityisesti Eurojustin kautta yhteistyötä 

mahdollisten sellaisten esteiden 

määrittämiseksi ja poistamiseksi, joita 

sähköiseen todistusaineistoon liittyvissä 

keskinäistä oikeusapua koskevissa 

pyynnöissä voi esiintyä. 

 ____________________ 

 1a Neuvoston asiakirja 16130/14, 

26 päivänä marraskuuta 2014, ”Foreign 

Fighters: Eurojust’s Views on the 

Phenomenon and the Criminal Justice 

Response”. 

Or. en 
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Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Jäsenvaltion olisi hyväksyttävä 

suojelu-, tuki- ja avustustoimenpiteitä, 

joilla vastataan terrorismin uhrien 

erityistarpeisiin sekä määritellään 

tarkemmin ja syvennetään Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviin 

2012/29/EU28 jo sisältyviä oikeuksia. 

Direktiivin 2012/29/EU 1 artiklassa 

esitettyä määritelmää sovelletaan tämän 

direktiivin 3 artiklassa tarkoitettujen 

terrorismirikosten uhreihin. Jäsenvaltioiden 

toteuttamilla toimenpiteillä olisi 

varmistettava, että terrori-iskun sattuessa 

uhrit saavat emotionaalista ja psykologista 

tukea, psykologinen apu ja neuvonta 

mukaan lukien, sekä kaikkia asianmukaisia 

oikeudellisia, käytännöllisiä tai 

taloudellisia tietoja ja neuvoja.  

(16) Jäsenvaltion olisi hyväksyttävä 

suojelu-, tuki- ja avustustoimenpiteitä, 

joilla vastataan terrorismin uhrien 

erityistarpeisiin sekä määritellään 

tarkemmin ja syvennetään Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviin 

2012/29/EU28 jo sisältyviä oikeuksia. 

Direktiivin 2012/29/EU 1 artiklassa 

esitettyä määritelmää sovelletaan tämän 

direktiivin 3 artiklassa tarkoitettujen 

terrorismirikosten uhreihin. Jäsenvaltioiden 

toteuttamilla toimenpiteillä olisi 

varmistettava, että terrori-iskun sattuessa 

uhrit saavat emotionaalista ja psykologista 

tukea, psykologinen apu ja neuvonta 

mukaan lukien, sekä kaikkia asianmukaisia 

oikeudellisia, käytännöllisiä tai 

taloudellisia tietoja ja neuvoja. 

Jäsenvaltioiden olisi lisäksi otettava 

huomioon pelottelun ja kostotoimien 

vaara, joka voi kohdistua uhreihin ja 

ylipäätään henkilöihin, joita voidaan 

kuullaan todistajina terrorismirikoksiin 

liittyvissä rikosoikeudellisissa 

menettelyissä. Kaikkien jäsenvaltioiden 

olisi myös myönnettävä terrorismin 

uhreille oikeus oikeusapuun. 

____________________ ____________________ 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2012/29/EU, annettu 25 päivänä 

lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, 

tukea ja suojelua koskevista 

vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston 

puitepäätöksen 2001/220/YOS 

korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, 

s. 37).   

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2012/29/EU, annettu 25 päivänä 

lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, 

tukea ja suojelua koskevista 

vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston 

puitepäätöksen 2001/220/YOS 

korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, 

s. 37).   

Or. en 
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Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 

yhteistyötä keskenään sen varmistamiseksi, 

että kaikilla terrorismin uhreilla on 

mahdollisuus saada tietoja uhrien 

oikeuksista, saatavilla olevista 

tukipalveluista ja korvausjärjestelmistä. 

Lisäksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että terrorismin uhreilla on mahdollisuus 

saada asuinvaltiossaan pitkäaikaisia 

tukipalveluja silloinkin, jos terroriteko on 

tapahtunut toisessa jäsenvaltiossa. 

(17) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 

yhteistyötä keskenään sen varmistamiseksi, 

että kaikilla terrorismin uhreilla on 

mahdollisuus saada tietoja uhrien 

oikeuksista, saatavilla olevista 

tukipalveluista ja korvausjärjestelmistä ja 

että heillä on kyseiset palvelut ja 

järjestelmät helposti käytettävissään. 

Lisäksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että terrorismin uhreilla on mahdollisuus 

saada asuinvaltiossaan pitkäaikaisia 

tukipalveluja silloinkin, jos terroriteko on 

tapahtunut toisessa jäsenvaltiossa. 

Jäsenvaltiot voivat lääketieteellisten 

vastatoimien hankinnassa noudattaa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätöksessä N:o 1082/2013/EU1a 

vahvistettua yhteishankintamenettelyä. 

 _______________ 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 

22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden 

rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja 

päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta 

(EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1). 

Or. en 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (17 a) Unionin kansalaisten 

radikalisoitumisen ja terroristijärjestöihin 

värväämisen ehkäisemistä koskevan 
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kokonaisvaltaisen toimintalinjan 

menestyksellinen toteuttaminen on 

mahdollista ainoastaan, jos siihen liittyy 

ennakoivia radikalismista luopumista 

koskevia lainkäyttöalan menettelyjä. 

Jäsenvaltioiden olisi siksi vaihdettava 

hyviä käytäntöjä, jotka koskevat 

rakenteiden luomista radikalismista 

luopumisen aikaansaamiseksi, jotta 

voidaan estää unionin kansalaisten ja 

unionissa laillisesti oleskelevien 

kolmansien maiden kansalaisten lähtö 

unionin alueelta ja valvoa heidän 

paluutaan sinne, sekä vaihdettava tietoja 

asiaan soveltamastaan oikeudellisesta 

lähestymistavasta erityisesti Eurojustin 

kautta. Jäsenvaltioiden olisi keskinäisen 

hyvien käytäntöjen vaihdon lisäksi 

vaihdettava näitä käytäntöjä myös 

sellaisten kolmansien maiden kanssa, 

joilla on jo kokemusta ja hyviä tuloksia 

tältä alalta. 

Or. en 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (17 b) Tämän direktiivin täytäntöönpanon 

lisäksi jäsenvaltioiden olisi jatkettava 

terrorismintorjuntatoimiaan 

koordinoimalla strategiansa sekä 

jakamalla käytettävissään olevat tiedot ja 

kokemukset, ottamalla käyttöön hyvät 

käytännöt sekä kansallisella että unionin 

tasolla, tekemällä yhteistyötä uusien 

aloitteiden tekemiseksi radikalisoitumisen 

ja terrorismiin värväyksen torjunnan 

alalla, saattamalla kansalliset 

ehkäisystrategiat ajan tasalle ja ottamalla 

käyttöön käytännön toimijoiden verkostot 

radikalisoitumisen ja terrorismiin 

värväyksen torjumiseksi laaditussa 
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unionin strategiassa määritettyjen 

kymmenen ensisijaisen toiminta-alan 

perusteella. 

Or. en 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 

artiklassa tunnustettuja periaatteita, 

kunnioitetaan perusoikeuksia ja -vapauksia 

ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan 

unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut 

periaatteet, myös sen II, III, V ja VI 

osastoon sisältyvät periaatteet, joihin 

kuuluvat muun muassa oikeus vapauteen ja 

turvallisuuteen, sananvapaus ja 

tiedonvälityksen vapaus, yhdistymisvapaus 

ja ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 

vapaus, yleinen syrjintäkielto erityisesti 

rodun, ihonvärin, etnisen tai 

yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten 

ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai 

vakaumuksen, poliittisten tai muiden 

mielipiteiden perusteella, oikeus yksityis- 

ja perhe-elämän kunnioitukseen ja oikeus 

henkilötietojen suojaan, laillisuusperiaate 

ja rikoksista määrättävien rangaistusten 

oikeasuhteisuuden periaate, joka kattaa 

myös rikosoikeudellista täsmällisyyttä, 

selkeyttä ja ennakoitavuutta koskevan 

vaatimuksen, syyttömyysolettama sekä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 21 artiklan 1 kohdassa ja 

direktiivissä 2004/38/EY säädetty vapaa 

liikkuvuus. Tämä direktiivi on pantava 

täytäntöön näiden oikeuksien ja 

periaatteiden mukaisesti. 

(19) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

2 artiklassa tunnustettuja periaatteita, 

kunnioitetaan perusoikeuksia ja -vapauksia 

ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan 

unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut 

periaatteet, myös sen II, III, V ja 

VI osastoon sisältyvät periaatteet, joihin 

kuuluvat muun muassa oikeus vapauteen ja 

turvallisuuteen, sananvapaus ja 

tiedonvälityksen vapaus, kokoontumis- ja 

yhdistymisvapaus ja ajatuksen, 

omantunnon ja uskonnon vapaus, yleinen 

syrjintäkielto erityisesti rodun, ihonvärin, 

etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, 

geneettisten ominaisuuksien, kielen, 

uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai 

muiden mielipiteiden perusteella, oikeus 

yksityis- ja perhe-elämän kunnioitukseen ja 

oikeus henkilötietojen suojaan, 

laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien 

rangaistusten oikeasuhteisuuden periaate, 

joka kattaa myös rikosoikeudellista 

täsmällisyyttä, selkeyttä ja ennakoitavuutta 

koskevan vaatimuksen, 

syyttömyysolettama sekä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

21 artiklan 1 kohdassa ja direktiivissä 

2004/38/EY säädetty vapaa liikkuvuus. 

Tätä direktiiviä on tulkittava näiden 

oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti. 
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Or. en 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (19 a) Mitään tässä direktiivissä ei saisi 

tulkita niin, että sillä pyrittäisiin 

rajoittamaan tai estämään tieteelliseen tai 

akateemiseen käyttöön tai raportointiin 

tarkoitetun tiedon levittämistä. 

Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten 

mielipiteiden esittäminen julkisessa 

keskustelussa arkaluonteisista poliittisista 

kysymyksistä ei kuulu tämän direktiivin 

soveltamisalaan eikä etenkään siinä 

olevaan määritelmään, joka koskee 

julkista yllyttämistä terrorismirikokseen. 

Or. en 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Direktiivillä olisi korvattava 

puitepäätös 2002/475/YOS29 niiden 

jäsenvaltioiden osalta, joita tämä direktiivi 

sitoo. 

(21) Tällä direktiivillä korvataan 

puitepäätös 2002/475/YOS niiden 

jäsenvaltioiden osalta, joita tämä direktiivi 

sitoo. 

________________  

29Sellaisena kuin se on muutettuna 

neuvoston puitepäätöksellä 

2008/919/YOS, tehty 28 päivänä 

marraskuuta 2008, puitepäätöksen 

2002/475/YOS muuttamisesta (EUVL L 

330, 9.12.2008, s. 21).  

 

Or. en 
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Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tässä direktiivissä vahvistetaan 

vähimmäissäännöt, jotka koskevat 

terrorismirikosten, terroristiryhmään 

liittyvien rikosten ja terroritoimintaan 

liittyvien rikosten määritelmiä ja 

rangaistuksia, sekä erityistoimenpiteitä 

terrorismin uhrien suojelemiseksi ja 

auttamiseksi. 

Tässä direktiivissä vahvistetaan 

vähimmäissäännöt, jotka koskevat 

terrorismirikosten, terroristiryhmään 

liittyvien rikosten ja terroritoimintaan 

liittyvien rikosten määritelmiä ja 

rangaistuksia, sekä erityistoimenpiteitä 

terrorismin uhrien suojelemiseksi, 

tukemiseksi ja auttamiseksi. 

Or. en 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) aseiden, räjähteiden, ydinaseiden sekä 

biologisten ja kemiallisten aseiden 

valmistus, hallussapito, hankinta, kuljetus, 

toimitus tai käyttö sekä biologisten ja 

kemiallisten aseiden osalta tutkimus ja 

kehittäminen; 

f) aseiden, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2013/40/EU1a 

7 artiklassa tarkoitettujen 

haittaohjelmien, räjähteiden, ydinaseiden 

sekä biologisten ja kemiallisten aseiden 

valmistus, hallussapito, hankinta, kuljetus, 

toimitus tai käyttö sekä biologisten ja 

kemiallisten aseiden osalta tutkimus ja 

kehittäminen; 

 _______________ 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2013/40/EU, annettu 12 päivänä 

elokuuta 2013, tietojärjestelmiin 

kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston 

puitepäätöksen 2005/222/YOS 

korvaamisesta (EUVL L 218, 14.8.2013, 

s. 8). 

Or. en 
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Perustelu 

Tietoteknisten haittaohjelmien (malware) tuottaminen ja käyttö terrorismitarkoituksessa on 

verrattain uusi ilmiö, joka olisi otettava paremmin huomioon tässä direktiivissä. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artiklan 2 kohdan h a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 h a) ihmishenkiä todennäköisesti 

vaarantavat ja huomattavia taloudellisia 

menetyksiä aiheuttavat tietojärjestelmiin 

kohdistuvat hyökkäykset sellaisina kuin 

ne on määritelty direktiivin 2013/40/EU 

4 ja 5 artiklassa;  

Or. en 

Perustelu 

Tietoteknisten välineiden käyttö (hacking) terrorismitarkoituksessa on verrattain uusi ilmiö, 

joka olisi otettava paremmin huomioon tässä direktiivissä. 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

viestien levittäminen yleisölle tai niiden 

muuten yleiseen tietoisuuteen saattaminen 

tarkoituksena yllyttää jonkin 3 artiklan 2 

kohdan a–h alakohdassa luetellun rikoksen 

tekemiseen, jos kyseinen toiminta aiheuttaa 

yhden tai useamman terrorismirikoksen 

vaaran, riippumatta siitä, sisältääkö viesti 

tällaisten rikosten nimenomaista 

suosittamista, on rikosoikeudellisesti 

rangaistava teko, kun se on tehty 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

viestien levittäminen yleisölle tai niiden 

muulla tavalla, myös internetin avulla, 

tapahtuva saattaminen yleiseen 

tietoisuuteen tarkoituksena yllyttää jonkin 

3 artiklan 2 kohdan a–h a alakohdassa 

luetellun rikoksen tekemiseen tai sellaisen 

rikoksen ihannointi, jos kyseinen toiminta 

aiheuttaa yhden tai useamman 

terrorismirikoksen selvän ja huomattavan 

vaaran, riippumatta siitä, sisältääkö viesti 

tällaisten rikosten tukemisen nimenomaista 
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tahallisesti. tai epäsuoraa suosittamista, on 

rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun 

se on tehty tahallisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Julkinen yllyttäminen olisi kriminalisoitava ainoastaan, jos on selvä ja huomattava vaara, 

että yllyttäminen johtaa terrorismirikosten tekemiseen. Ilman tätä selvää yhteyttä 

terrorismirikosten mahdolliseen tekemiseen säännöksestä voi tulla sensuurin väline. 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

ohjeiden vastaanottaminen toiselta 

henkilöltä räjähteiden, ampuma-aseiden tai 

muiden aseiden taikka myrkyllisten tai 

haitallisten aineiden valmistusta tai käyttöä 

tai muiden erityisten menetelmien tai 

tekniikan käyttöä varten tarkoituksena 

tehdä jokin 3 artiklan 2 kohdan a–h 

kohdassa lueteltu rikos tai edistää sen 

tekemistä, on rikosoikeudellisesti 

rangaistava teko, kun se on tehty 

tahallisesti. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

ohjeiden vastaanottaminen, mukaan lukien 

tiedon tai käytännön taitojen 

hankkiminen, toiselta henkilöltä 

räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden 

aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten 

aineiden valmistusta tai käyttöä tai muiden 

erityisten menetelmien tai tekniikan 

käyttöä varten tarkoituksena tehdä jokin 

3 artiklan 2 kohdan a–h a alakohdassa 

lueteltu rikos tai edistää sen tekemistä, on 

rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun 

se on tehty tahallisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Pidetään kiinni Euroopan neuvoston lisäpöytäkirjan tarkasta sanamuodosta. 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – otsikko 
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Komission teksti Tarkistus 

Matkustaminen ulkomaille 

terrorismitarkoituksessa 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

toiseen maahan matkustaminen 

tarkoituksena tehdä 3 artiklassa tarkoitettu 

terrorismirikos tai edistää sen tekemistä, 

osallistua 4 artiklassa tarkoitetun 

terroristiryhmän toimintaan tai antaa tai 

vastaanottaa 7 ja 8 artiklassa tarkoitettua 

terrorismiin liittyvää koulutusta, on 

rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun 

se on tehty tahallisesti. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

niiden kansalaisten tai kenen tahansa 

yksityishenkilön, joka matkustaa 

jäsenvaltion alueelta toiseen maahan, joka 

ei ole kyseisen matkustajan asuin- tai 

oleskelumaa, matkustaminen tarkoituksena 

tehdä 3 artiklassa tarkoitettu 

terrorismirikos tai edistää sen tekemistä, 

osallistua 4 artiklassa tarkoitetun 

terroristiryhmän toimintaan tai antaa tai 

vastaanottaa 7 ja 8 artiklassa tarkoitettua 

terrorismiin liittyvää koulutusta, on 

rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun 

se on tehty tahallisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä on herkkä artikla, joka edellyttää varovaisuutta. Siksi on viisasta pysyä 

mahdollisimman lähellä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa ja Euroopan 

neuvoston lisäpöytäkirjassa sovittua tarkkaa tekstiä. Lisäksi olisi pidettävä mielessä, että tällä 

direktiivillä toteutetaan vähimmäistason yhdenmukaistaminen ja että siksi jäsenvaltiot, jotka 

haluavat mennä ja perustuslakinsa mukaan kykenevät menemään pidemmälle, saavat niin 

tehdä. 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – otsikko 
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Komission teksti Tarkistus 

Terrorismitarkoituksessa ulkomaille 

matkustamisen järjestäminen tai sen 

helpottaminen muulla tavoin 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että arkeologisesti, 

taiteellisesti, historiallisesti tai tieteellisesti 

merkityksellisen kulttuuriesineen tuonti, 

vienti, kauttakulku, säilyttäminen, myynti, 

ostaminen tai vaihtaminen tietäen, että 

kyseinen esine tulee terroristiryhmien 

toiminta-alueelta, on rikosoikeudellisesti 

rangaistava teko. 

Or. en 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

11 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 11 a artikla 

 Varojen jäädyttäminen 

 Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet jäädyttääkseen viipymättä 

sellaisten henkilöiden 

rahoitusomaisuuden tai taloudelliset 

resurssit, jotka tekevät tai yrittävät tehdä 

terroritekoja tai osallistuvat terroritekojen 

tekemiseen tai edistävät niitä, sekä 



 

PE577.046v01-00 30/43 PR\1086966FI.doc 

FI 

kyseisten henkilöiden omistamien tai 

suoraan tai epäsuorasti valvomien 

yhteisöjen ja kyseisten henkilöiden ja 

yhteisöjen puolesta tai johdolla toimivien 

henkilöiden rahoitusomaisuuden tai 

taloudelliset resurssit, mukaan lukien 

varat, jotka ovat peräisin tai jotka ovat 

tulosta tällaisten henkilöiden ja heihin 

yhteydessä olevien henkilöiden tai 

yhteisöjen omistamasta tai suoraan tai 

epäsuorasti valvomasta omaisuudesta. 

Or. en 

Perustelu 

Teksti otettu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta nro 1373 (2001). 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Väärien hallintoasiakirjojen laatiminen 

terrorismirikoksen tekemiseksi 

Väärien hallintoasiakirjojen laatiminen, 

hallussapito tai käyttö terrorismirikoksen 

tekemiseksi 

Or. en 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

väärien hallintoasiakirjojen laatiminen 

jonkin 3 artiklan 2 kohdan a–h alakohdassa 

ja 4 artiklan b alakohdassa luetellun 

rikoksen tekemiseksi, on 

rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

väärien hallintoasiakirjojen laatiminen, 

hallussapito tai käyttö jonkin 3 artiklan 

2 kohdan a–h a alakohdassa ja 4 artiklan 

b alakohdassa sekä 9 ja 10 artiklassa 

luetellun rikoksen tekemiseksi, on 

rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun 
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se on tehty tahallisesti.  se on tehty tahallisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Ottaen huomioon äskettäisen ilmiön, jossa terrorismiin osallistuu vierastaistelijoita, on 

suositeltavaa laajentaa tämän artiklan soveltamisalaa matkustusrikoksiin tapauksissa, joissa 

väärillä asiakirjoilla on erityisen merkittävä asema. Lisäksi on huomattava, että väärien 

asiakirjojen tuottamisen lisäksi myös niiden hallussapito ja käyttö on rangaistava teko, mikäli 

se on tahallista. 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

14 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 14 a artikla 

 Terrorismirikokseen julkisesti yllyttävien 

verkkosivustojen vastaiset toimenpiteet 

 
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että 5 artiklassa 

tarkoitetut, niiden alueella ylläpidetyt 

terrorismirikoksen tekemiseen julkisesti 

yllyttävät verkkosivut poistetaan ripeästi, 

ja pyrittävä siihen, että niiden alueen 

ulkopuolella ylläpidetyt vastaavat 

verkkosivut saadaan poistettua. 

 
2. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 

toimenpiteitä, joilla estetään niiden 

alueella olevien internetin käyttäjien 

pääsy terrorismirikoksen tekemiseen 

julkisesti yllyttäville verkkosivuille. Nämä 

toimenpiteet on toteutettava avoimia 

menettelyjä noudattaen ja samalla on 

riittävin suojatoimin varmistettava 

erityisesti, että rajoittaminen on rajattu 

ehdottoman välttämättömään ja 

oikeasuhteiseen ja että käyttäjille 

ilmoitetaan rajoittamisen syistä. 

Suojatoimiin on kuuluttava myös 

muutoksenhakuoikeus. 
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Or. en 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

14 b artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 14 b artikla 

 Toimenpiteet, joilla torjutaan 

haittaohjelmien kehittämistä ja 

levittämistä terrorismitarkoituksiin 

 Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

haittaohjelmien kehittäminen ja 

levittäminen tarkoituksena tehdä 

3 artiklassa tarkoitettu terrorismirikos tai 

edistää sen tekemistä tai osallistua 

4 artiklassa tarkoitetun terroristiryhmän 

toimintaan on rikosoikeudellisesti 

rangaistava teko, kun se on tehty 

tahallisesti. 

Or. en 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Avunanto, yllytys, yritys Avunanto, yllytys, yritys 

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että avunanto  

3–8 artiklassa ja 11–14 artiklassa 

tarkoitettuihin rikoksiin säädetään 

rangaistavaksi. 

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että avunanto  

3–8 artiklassa ja 11–14 b artiklassa 

tarkoitettuihin rikoksiin säädetään 

rangaistavaksi. 

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että yllytys  

3–14 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin 

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että yllytys  

3–14 b artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin 
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säädetään rangaistavaksi. säädetään rangaistavaksi. 

3. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että 3, 6, 7, 9 ja  

11–14 artiklassa tarkoitettujen rikosten 

yritys säädetään rangaistavaksi, lukuun 

ottamatta 3 artiklan 2 kohdan f alakohdassa 

tarkoitettua hallussapitoa ja 3 artiklan 

2 kohdan i alakohdassa tarkoitettua rikosta. 

3. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että 3, 6, 7, 9 ja  

11–14 b artiklassa tarkoitettujen rikosten 

yritys säädetään rangaistavaksi, lukuun 

ottamatta 3 artiklan 2 kohdan f alakohdassa 

tarkoitettua hallussapitoa ja 3 artiklan 

2 kohdan i alakohdassa tarkoitettua rikosta. 

Or. en 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2014/42/EU1a mukaisesti 

jäsenvaltioiden on säädettävä tässä 

direktiivissä tarkoitettujen rikosten 

tekemiseen käytettyjen tai tällaisten 

rikosten tekemisestä saatujen varojen 

jäädyttämisestä ja takavarikoimisesta. 

 ____________________ 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/42/EU, annettu 3 päivänä 

huhtikuuta 2014, rikoksentekovälineiden 

ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja 

menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan 

unionissa (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 39). 

Or. en 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – otsikko  
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Komission teksti Tarkistus 

Lieventävät asianhaarat Erityiset olosuhteet 

Or. en 

Perustelu 

Ilmaus ”lieventävät asianhaarat” saattaa aiheuttaa sekaannusta, sillä kansainvälisen 

rikostuomioistuimen menettelyä ja todistelua koskevien säännöstöjen 145 säännössä 

luetellaan lieventävät asianhaarat, joita ovat muun muassa olosuhteet, jotka ovat perusteita 

rikosoikeudellisen vastuun ulkopuolelle jättämiselle, kuten huomattavasti alentunut henkinen 

kapasiteetti tai pakottaminen. 

Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – e a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) jonkin tässä direktiivissä tarkoitetun 

rikoksen tekemiseen käytettyjen tai 

tällaisen rikoksen tekemisestä saatujen 

varojen jäädyttäminen ja takavarikointi 

direktiivin 2014/42/EU säännösten 

mukaisesti. 

Or. en 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

21 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 21 a artikla 

 Tutkintakeinot 

 Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

tässä direktiivissä tarkoitettuja rikoksia 

tutkivilla tai niihin liittyvistä syytetoimista 

vastaavilla henkilöillä, yksiköillä ja muilla 
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tahoilla on käytettävissään tehokkaat 

tutkintakeinot, kuten sellaiset, joita 

käytetään järjestäytyneen rikollisuuden 

tai muiden vakavien rikosten tutkinnassa. 

Or. en 

Perustelu 

Jotta voidaan varmistaa terrorismirikosten tutkinta- ja syytetoimien tuloksellisuus, 

toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava käyttää tehokkaita tutkintakeinoja. Tämän 

kaltaisia säännöksiä on jo muualla unionin lainsäädännössä, kuten euron väärentämistä 

koskevassa direktiivissä ja ihmiskaupan ehkäisemistä koskevassa direktiivissä. 

Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

21 b artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 21 b artikla 

 Terrorismirikoksia koskeva tiedonvaihto 

ja yhteistyö 

 Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että mitä tahansa  

3–14 b artiklassa tarkoitettua rikosta 

koskevat kaikki tiedot, jotka vaikuttavat 

tai saattavat vaikuttaa toiseen 

jäsenvaltioon, välitetään tehokkaasti ja 

oikea-aikaisesti kyseisen jäsenvaltion 

toimivaltaisille viranomaisille, jotka on 

perustettu päätöksen 2005/671/YOS 

2 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

21 c artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 21 c artikla 

 Tiedonvaihto ja yhteistyö unionin 

virastojen kanssa 

 Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että mitä tahansa  

3–14 b artiklassa tarkoitettua rikosta 

koskevat kaikki tiedot, jotka vaikuttavat 

tai saattavat vaikuttaa toiseen 

jäsenvaltioon, välitetään tehokkaasti ja 

oikea-aikaisesti asiaankuuluville unionin 

virastoille, kuten Europolille ja 

Eurojustille. 

Or. en 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Terrorismin uhrien suojelu ja auttaminen Terrorismin uhrien tukeminen ja 

auttaminen 

Or. en 

Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) emotionaalinen ja psykologinen tuki, 

kuten psykologinen apu ja neuvonta; 

a) lääkinnällinen, emotionaalinen ja 

psykologinen tuki, kuten psykologinen apu 

ja neuvonta; 

Or. en 
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Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) fyysinen hoito, kuten lääketieteelliset 

vastatoimenpiteet hyökkäyksissä, joihin 

liittyy ydinaseita tai biologisia tai 

kemiallisia aseita; 

Or. en 

Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

22 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 22 a artikla 

 Terrorismin uhrien suojelu 

 Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 

että käytettävissä on toimenpiteitä 

terrorismin uhrien ja heidän 

perheenjäsentensä suojelemiseksi 

direktiivin 2012/29/EU mukaisesti. 

Päätettäessä, sovelletaanko heihin 

erityisiä suojelutoimenpiteitä 

rikosoikeudellisen menettelyn kuluessa ja 

missä määrin, erityistä huomiota olisi 

kiinnitettävä pelottelun ja kostotoimien 

vaaraan sekä tarpeeseen suojella 

terrorismin uhrien ihmisarvoa ja fyysistä 

koskemattomuutta, myös kuulemisen ja 

todistajanlausunnon antamisen 

yhteydessä. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää tarjota riittävää suojaa terrorismin uhreille ja heidän perheilleen. Tämä artikla 

on uhrien oikeuksia koskevan voimassa olevan direktiivin säännösten mukainen. 
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Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

23 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 23 a artikla 

 Suhteellisuus, tarpeellisuus ja 

perusoikeudet 

 1. Pannessaan täytäntöön tätä direktiiviä 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kriminalisointi on oikeassa suhteessa 

niihin oikeutettuihin päämääriin, joihin 

pyritään, ja tarpeellinen demokraattisessa 

yhteiskunnassa eikä sisällä minkäänlaista 

mielivaltaa ja syrjintää. 

 2. Tämä direktiivi ei velvoita jäsenvaltioita 

toteuttamaan toimenpiteitä, jotka ovat 

ristiriidassa perusoikeuksien suojelemista 

koskevan, jäsenvaltioille kuuluvan 

velvoitteen kanssa, sellaisena kuin se on 

vahvistettu Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa. 

 3. Tämä direktiivi ei aiheuta muutoksia 

velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa 

vahvistettuja perusoikeuksia ja 

oikeudellisia perusperiaatteita. 

Or. en 

Perustelu 

Nämä säännökset ovat osa vuonna 2002 ja 2008 annettua puitepäätöstä. On tärkeää toistaa 

ne tässä, vaikka perusoikeuskirjaa sovelletaan aina unionin lainsäädäntöä 

täytäntöönpaneviin jäsenvaltioihin. Koska terrorismirikosten määritelmä ja kuvaus unionin 

lainsäädännössä tulee aina olemaan verrattain laaja, on vaara, että määritelmää ja kuvausta 

pannaan täytäntöön ja tulkitaan eri tavoin eri jäsenvaltioissa tai olosuhteissa, mikä johtaa 

näiden säännösten mielivaltaiseen tai jopa väärään käyttöön poliittisia vastustajia vastaan. 

Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

23 b artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 23 b artikla 

 Sananvapautta koskevat perusperiaatteet 

 Tämä direktiivi ei velvoita jäsenvaltioita 

toteuttamaan toimenpiteitä, jotka ovat 

ristiriidassa sananvapautta, erityisesti 

lehdistönvapautta ja muiden 

tiedotusvälineiden sananvapautta, 

koskevien perusperiaatteiden kanssa, 

sellaisina kuin ne ilmenevät 

valtiosääntöperinteistä, taikka sellaisten 

sääntöjen kanssa, jotka koskevat lehdistön 

tai muiden tiedotusvälineiden oikeuksia ja 

vastuuta sekä niille annettuja 

menettelytakeita silloin, kun nämä 

säännöt liittyvät vastuun määräytymiseen 

tai rajaamiseen. 

Or. en 

Tarkistus  55 

Ehdotus direktiiviksi 

23 c artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 23 c artikla 

 Prosessuaalisia oikeuksia koskevat 

perusperiaatteet 

 Tämä direktiivi ei velvoita jäsenvaltioita 

toteuttamaan toimenpiteitä, jotka ovat 

ristiriidassa epäiltyjä tai syytettyjä 

henkilöitä koskevia prosessuaalisia 

oikeuksia rikosoikeudellisissa 

menettelyissä koskevien, jäsenvaltioille 

kuuluvien velvoitteiden kanssa. 

Or. en 
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PERUSTELUT 

Euroopassa ja muualla viime aikoina tehdyt terrori-iskut ja erityisesti Pariisissa 

13. marraskuuta 2015 tehdyt terrori-iskut, joissa kuoli yli 130 ihmistä, ovat tuoneet 

korostetusti esiin tarpeen huomattavasti vahvistaa toimiamme terrorismin ehkäisemiseksi ja 

torjumiseksi. Perusoikeuskirjan 3 artiklassa taataan jokaiselle oikeus fyysiseen ja henkiseen 

koskemattomuuteen. Tämä oikeus on toistuvasti vahvistettu unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännössä. Jos unionin kansalaiset eivät enää voi tuntea oloaan turvalliseksi omissa 

maissaan, yhteiskunnan vakaus on vaarassa ja on palautettava kaikin mahdollisin laillisin 

keinoin. 

Nykyisin arvellaan, että yli 5 000 unionin kansalaista osallistuu Irakissa ja Syyriassa käytäviin 

taisteluihin. Siksi niin sanottuja vierastaistelijoita ja heidän mahdollista paluutaan unioniin 

koskeva ongelma on todellinen. EU:n terrorismintorjunnan koordinaattori Gilles de Kerchove 

totesi äskettäin: ”Radikalisoituneet eurooppalaiset, joista monet matkustavat myös ulkomaille 

taistelemaan, muodostavat uhkan, joka ei varmaankaan hellitä lähivuosina. Tulokselliset 

vastatoimet edellyttävät kattavaa lähestymistapaa ja pitkäjänteistä toimintaa.” 

Tämän lisäksi niin kutsutut ”yksinäiset sudet” voivat aiheuttaa valtavaa hävitystä ja terroria. 

Tällainen potentiaalinen rikollinen on erityinen uhka yleiselle turvallisuudelle, koska 

yksinäiset sudet toimivat usein itsenäisesti ja muuttavat nopeasti toimintatapojaan. Heidän 

toimiaan on vaikeampi ennustaa kuin terroristiryhmien toimia, sillä terroristiryhmät toimivat 

usein tietyn kaavan mukaan. Islamilaisen valtion, Al-Qaidan ja muiden islamististen 

äärijärjestöjen noustua ja niiden tehokkaan propagandan ansiosta internetissä ja muissa 

tiedotusvälineissä yksinäisten hyökkääjien lukumäärä on noussut eikä nousun odoteta 

pysähtyvän lähiaikoina. 

Europol totesi äskettäin, että on perusteltua odottaa, että uskonnollisesti motivoituneet 

terroristiryhmät toteuttavat jälleen jossakin päin Eurooppaa terrori-iskun, jonka tarkoituksena 

on aiheuttaa runsaasti kuolonuhreja siviiliväestön keskuudessa. Tämä lisätään yksinäisten 

toimijoiden suorittamien hyökkäysten uhkaan, joka ei ole vähentynyt.1 

Toinen huomattavan vakava haaste terrorismin torjunnassa on terrorismin ja kansainvälisen 

järjestäytyneen rikollisuuden lisääntyvä lähentyminen. Tosiasiassa näiden kahden tahon 

tekemien rikosten erottaminen toisistaan on yhä monimutkaisempaa ja keinotekoisempaa, 

sillä terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden yhteydet lisääntyvät. Monissa tapauksissa 

terroristiorganisaatiot ja järjestäytyneen rikollisuuden verkostot toimivat yhteistyössä tai 

sulautuvat voidakseen hyödyntää toistensa palveluksia, välineitä ja muita voimavaroja. 

Lisäksi terroristiorganisaatioiden kannattajia koulutetaan tekemään laajamittaisia 

järjestäytyneitä rikoksia (esim. laiton elinten poistaminen ja kauppa yhdessä murhien, 

ihmiskaupan, prostituutioon pakottamisen, lasten ja vauvojen seksuaalisen hyväksikäytön, 

orjuuttamisen ja pakkotyön, kiskonnan, kiristämisen, huumekaupan ja tavaroiden 

väärentämisen kanssa) terrori-tekojen rahoittamiseksi. Tämän vuoksi ei riitä, että vain 

terroriteot kriminalisoidaan. Terrori-iskujen estämiseksi ei myöskään ole hyödyllistä asettaa 

ehtoa, että tietyn terroriteon valmistelun, rahoittamisen ja suorittamisen välillä on oltava suora 

yhteys. Jos ei kriminalisoida terrori-iskujen tai terrori-iskujen valmistelun edistämistä, 

avustamista tai niihin yllyttämistä tarjoamalla tai vastaanottamalla koulutusta, provosoimalla 

                                                 
1  Europol, ”Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks”, 18. tammikuuta 2016. 
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yleisöä, värväämällä, matkustamalla ulkomaille terrorismitarkoituksessa tai 

järjestämällä/edistämällä tällaista matkustamista – vaikka yhteys tietyn terrorismirikoksen 

tekemiseen olisi vain epäsuora – värvääjien verkostot, päätöksentekijät, kontaktipisteet ja 

viestintästrategit livahtavat eurooppalaisen ja kansallisen lainvalvontajärjestelmän ja 

tuomioistuinten tutkimusten sekä oikeudellisten syytetoimien ulottumattomiin. Tällaisen 

oikeudellisen toimintakyvyttömyyden uhreina olisivat kansalaisyhteiskunnat Euroopassa ja 

Euroopan ulkopuolella sekä sota-alueilla että muilla alueilla. Terroristiverkostojen aiheuttama 

vaara ei ole teoreettinen vaan todellinen. Terrori-iskut jättävät syviä haavoja uhreihin, heidän 

perheisiinsä ja alueisiin, joilla iskut tapahtuivat. Terroristiorganisaatioiden julmuus ja niiden 

välinen raakalaismainen kilpailu ajavat jo nyt valtavan määrän ihmisiä pakenemaan maastaan 

terrorismin takia. Pakomatkallaan nämä ihmiset joutuvat haavoittuvaan asemaan ja usein 

jälleen alttiiksi rikollisverkostoille. 

Terrorismin torjunta edellyttää kattavaa, kokonaisvaltaista lähestymistapaa, johon liittyy 

useita erilaisia politiikka-aloja, kuten ehkäisy, radikalisoitumisen torjunta ja radikalismista 

luopuminen. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat useissa eri yhteyksissä korostaneet, että 

terrorismin torjumiseksi tarvitaan tällaista kaikenkattavaa lähestymistapaa.1 

Rikosoikeudellinen vastaus on vain osa tätä kattavaa lähestymistapaa. 

Terrorismin torjunta on maailmanlaajuista taistelua, jota unioni ei voi käydä tai voittaa yksin. 

YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 2014 antamassa päätöslauselmassa asetetaan kaikille 

unionin jäsenvaltioille oikeudellisia velvoitteita tiettyjen terrorismiin liittyvien rikosten 

kriminalisoimiseksi. Tällaisia rikoksia ovat muun muassa matkustaminen tarkoituksena 

terroritekojen suunnittelu ja tekeminen, terroristikoulutuksen vastanottaminen tai tällaisen 

matkustamisen tai koulutuksen järjestäminen, edistäminen ja rahoittaminen. YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta tehtiin Euroopan neuvostossa vierastaistelijoita 

koskeva lisäpöytäkirja. 

Ehdotuksen esittelijän tekemä yleisarvio 

Yleisesti esittelijä tukee ehdotusta. Esittelijä haluaa korostaa, että terrorismin torjumisesta 

tehdyn neuvoston puitepäätöksen (jota muutettiin vuonna 2008) kautta ehdotuksen seuraavat 

elementit ovat olleet osa unionin säännöstöä vuodesta 2002: 

Terrorismirikosten ja terroristiryhmien rikosten määritelmät on jo vahvistettu 

puitepäätöksessä 2002/475/YOS (1 ja 2 artikla). Terrorismin rahoittamisen kriminalisoinnista 

on jo säädetty puitepäätöksen 2002/475/YOS 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa. 

Puitepäätöksen 2002/475/YOS 3 artiklassa on jo kriminalisoitu terroristirikosten 

tekemistarkoituksessa tehty ryöstö, kiristäminen ja petos. Lisäksi puitepäätökseen 

2002/475/YOS on sisällytetty säännöksiä rangaistuksista luonnollisille henkilöille 

(puitepäätöksen 2002/475/YOS 5 artikla), lieventävistä asianhaaroista (puitepäätöksen 

2002/475/YOS 6 artikla), oikeushenkilöistä (puitepäätöksen 2002/475/YOS 7 artikla), 

                                                 
1  Ks. esimerkiksi Euroopan parlamentin 25. marraskuuta 2015 antama päätöslauselma radikalisoitumisen ja 

terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäisemisestä 

(P8_TA(2015)0410), Euroopan parlamentin 11. helmikuuta 2015 antama päätöslauselma terrorismin 

vastaisista toimista (P8_TA(2015)0032) ja Euroopan parlamentin 9. heinäkuuta 2015 antama päätöslauselma 

Euroopan turvallisuusagendasta (P8_TA(2015)0269). Neuvoston 20. marraskuuta 2015 antamat päätelmät 

terrorismin torjunnasta, Eurooppa-neuvoston 12. helmikuuta 2015 antamat päätelmät ja 29.–30. tammikuuta 

2015 annettu Riian yhteinen julkilausuma. 
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vähimmäispakotteista oikeushenkilöille (puitepäätöksen 2002/475/YOS 8 artikla), ja 

syytetoimista sekä tuomiovallasta (puitepäätöksen 2002/475/YOS 9 artikla).  

Puitepäätöksen 2008/919/YOS 3 artiklalla julkinen yllyttäminen terrorismirikokseen, 

terroristien värvääminen ja terrorismiin liittyvän koulutuksen antaminen on lisätty 

terroritoimintaan liittyvien rikosten joukkoon. Puitepäätöksen 2008/919/YOS 3 artiklassa on 

jo vahvistettu, että terroristiryhmään tai terroritoimintaan liittyvien rikosten osalta ei 

edellytetä, että terrorismirikos tosiasiassa tehdään. Siksi ei ole välttämätöntä todeta yhteyttä 

tiettyyn terrorismirikokseen. Lisäksi puitepäätöksen 2008/919/YOS 4 artiklalla laajennettiin 

niiden toimien alaa, jotka olisi kriminalisoitava tukemisen, avustamisen, yllyttämisen tai 

yrittämisen osalta. Puitepäätöksessä 2009/919/YOS jätetään jäsenvaltioiden tehtäväksi 

kriminalisoida yritys antaa terrorismiin liittyvää koulutusta ja yritys värvätä 

terrorismitarkoituksiin. Useimmissa jäsenvaltioissa nämä toimet on jo kriminalisoitu. Kaikki 

jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön puitepäätösten kaikki säännökset.1 

Kansainväliset yhteisöt, kuten YK, unionin elimet ja kansalliset lainvalvontaviranomaiset, 

ovat analysoineet muuttuvaa uhkaa, saaneet siitä kokemusta ja seuranneet sitä. YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöslauselman UNSCR(2014)2178 operatiivinen osa ja erityisesti  

4–6 kohta on hyväksytty YK:n peruskirjan VII luvun mukaisesti ja ne ovat luonteeltaan 

velvoittavia. Siksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainsäädännössä säädetään, 

että terrorismiin liittyvä matkustaminen, koulutus, rahoitus ja muut valmistelevat toimet ovat 

niin vakavia rikoksia, että niistä voidaan syyttää ja rangaista. Euroopan neuvosto on 

hyväksynyt YK:n päätöslauselman lisäpöytäkirjassa. Esittelijä katsoo, että sen sijaan, että 

kukin jäsenvaltio panisi YK:n päätöslauselman itsenäisesti täytäntöön kansallisessa 

lainsäädännössä, tarvitaan direktiivi, joka tarjoaa EU:n tason lisäarvoa, sillä direktiivillä 

luodaan kansallisen lainsäädännön pohjaksi yhdenmukainen rikosoikeudellinen perusta niin, 

että terrorismin vastaisista jäsenvaltioiden oikeustoimista tulee yhtenäisiä, johdonmukaisia ja 

tehokkaita ja että vältetään syytteeseenpanon estävät aukot. Kun terrorismia koskeva 

voimassa oleva neuvoston puitepäätös ”lissabonisoidaan”, siihen voidaan lisäksi soveltaa 

perusoikeuskirjan määräyksiä, rikkomismenettelyjä koskevaa komission toimivaltaa ja 

unionin tuomioistuimen oikeudellista valvontaa. Tärkeä laillisuusperiaate on, että 

rikoslainsäädännön on oltava täsmällistä ja ennakoitavaa. Siksi on erittäin tärkeää, että 

täytäntöönpanon ja käytännön soveltamisen johtavina periaatteina ovat tarpeellisuus ja 

suhteellisuus ja että rikoksen vakavuus ja tarkoitus on kussakin tapauksessa selvästi osoitettu 

ja todistettu mahdollisimman monin konkreettisin tosiseikoin ja mahdollisimman monilla 

asianhaaroilla. 

On erittäin tärkeää saattaa terrorismia ja terroristiverkostoja koskeva EU:n oikeudellinen 

kehys ajan tasalle seuraavissa asioissa: 

1) terrorismiin syyllistyneiden koulutus terrorismitarkoituksissa unionin alueella ja sen 

ulkopuolella koulutusleireillä tai internetissä; 

2) niin sanottujen vierastaistelijoiden matkustaminen konfliktialueille terrorismitarkoituksissa 

ja sellaisen matkustamisen järjestäminen tai edistäminen muulla tavoin;  

3) terroristien ja terroritekojen valmistelun rahoittamista koskevan rahanpesunvastaisen 

                                                 
1  Katso myös komission 5. syyskuuta 2014 antama kertomus neuvoston puitepäätöksen 2008/919/YOS 

täytäntöönpanosta (COM(2014)554).  
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toimintaryhmän (FATF) antaman suosituksen nro 5 sisällyttäminen; 

4) tietoverkossa ja erityisesti pimeässä verkossa tai sen kautta tehtyjen uudentyyppisten 

rikosten sisällyttäminen; 

5) avunantoa, yllytystä ja yritystä koskevan artiklan mukauttaminen uusiin haasteisiin; 

6) terrorismiin liittyvän koulutuksen antamiseen liittyvää rikosta koskevan tuomiovallan 

vahvistaminen;  

7) uhrien oikeuksien vahvistaminen sekä terrorismin uhreille annettavan suojan, avun ja tuen 

tehostaminen kaikkialla unionin alueella. 

 


