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PR_COD_1amCom 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su terorizmu, 

pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu 

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

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2015) 0625), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 

83 straipsnio 1 dalį ir 82 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 

Parlamentui (C7-0386/2015), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JTST) 2014 m. rugsėjo 24 d. 

rezoliuciją Nr. 2178/2014 ir 2015 m. lapkričio 20 d. rezoliuciją Nr. 2249/2015, 

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos 2005 m. gegužės 16 d. konvenciją dėl terorizmo 

prevencijos ir jos 2015 m. gegužės 19 d. papildomą protokolą, 

– atsižvelgdamas į Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijas, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-

0000/2016), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) Jungtinės Tautos (JT), Interpolas ir 

Europolas jau ne vienerius metus praneša 
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apie vis didesnį organizuoto 

nusikalstamumo ir terorizmo 

supanašėjimą. Paskutinėje Europolo 

ataskaitoje apie su terorizmu susijusią 

padėtį ir tendencijas daroma išvada, kad 

tikėtina, jog bendrai teroristų keliama 

grėsmė Sąjungos piliečių saugumui ir 

interesams padidės, ją ypatingai didina 

konfliktai Sirijoje ir Irake, o terorizmo ir 

organizuoto nusikalstamumo sąsajos ir 

nusikaltėlių bei teroristinių grupuočių 

ryšiai kelia didesnę grėsmę Sąjungai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) pastaraisiais metais terorizmo grėsmė 

išaugo ir sparčiai išsiplėtė. Asmenys, 

vadinamieji užsienio teroristai kovotojai, 

keliauja į kitas šalis terorizmo tikslais. 

Grįžę užsienio teroristai kovotojai kelia dar 

didesnę saugumo grėsmę visoms ES 

valstybėms narėms. Užsienio teroristai 

kovotojai siejami su keliais neseniai 

įvykdytais išpuoliais ir sąmokslais, 

įskaitant 2015 m. lapkričio 13 d. išpuolius 

Paryžiuje. Be to, Europos Sąjungai ir jos 

valstybėms narėms vis didesnę grėsmę 

kelia asmenys, įkvėpti ar parengti 

teroristinių grupių užsienyje, tačiau 

liekantys Europoje; 

(4) pastaraisiais metais terorizmo grėsmė 

išaugo ir sparčiai išsiplėtė. Asmenys, 

vadinamieji užsienio teroristai kovotojai, 

keliauja į kitas šalis terorizmo tikslais. 

Grįžę užsienio teroristai kovotojai kelia dar 

didesnę saugumo grėsmę visoms ES 

valstybėms narėms. Užsienio teroristai 

kovotojai siejami su keliais neseniai 

įvykdytais išpuoliais ir sąmokslais, 

įskaitant 2015 m. lapkričio 13 d. išpuolius 

Paryžiuje. Be to, Europos Sąjungai ir jos 

valstybėms narėms vis didesnę grėsmę 

kelia asmenys, įkvėpti ar parengti 

teroristinių grupių užsienyje ir Europoje, 

tačiau liekantys Europoje; 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) tam tikri naudojimosi internetu būdai 

padeda skleisti radikalizaciją, jie sudaro 

galimybes fanatikams visame pasaulyje 

bendrauti tarpusavyje ir verbuoti 

pažeidžiamus asmenis visai be fizinio 

kontakto ir taip, kad juos būtų sudėtinga 

atsekti; internetas dėl savo pasaulinio ir 

tarpvalstybinio pobūdžio sukuria ypatingų 

sunkumų, taip atsiranda teisinės spragos 

ir jurisdikcijų konfliktai; kiekviena 

valstybė narė turėtų sukurti specialų 

padalinį, atsakingą už pranešimą apie 

internete pateikiamą neteisėtą turinį ir už 

tai, kad būtų galima lengviau nustatyti ir 

pašalinti tokį turinį; tai, kad Europole 

sukurtas Internetinės informacijos 

žymėjimo padalinys (IRU), atsakingas už 

neteisėto turinio nustatymą ir paramą 

valstybėms narėms šiuo klausimu, tuo 

pačiu gerbdamas visų susijusių subjektų 

pagrindines teises, yra svarbus pasiekimas 

šiuo atžvilgiu; valstybių narių padaliniai 

turėtų bendradarbiauti su ES kovos su 

terorizmu koordinatoriumi, Europolo 

struktūroje veikiančiu Europos kovos su 

terorizmu centru ir pilietinės visuomenės 

organizacijomis, veikiančiomis šioje 

srityje; valstybės narės turėtų šiais 

klausimais bendradarbiauti tarpusavyje ir 

su kitomis ES struktūromis ir įstaigomis; 

Or. en 
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Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4b) JT Saugumo Tarybos Rezoliucijos 

(JTSTR) Nr. 2178/2014 6 rezoliucinėje 

dalyje reikalaujama, kad visos JT 

valstybės narės užtikrintų, jog jų 

nacionaliniuose teisės aktuose ir 

reglamentuose vykimas į trečią šalį su 

tikslu prisidėti prie teroristinės veikos 

arba siekiant rengti teroristus ar dalyvauti 

rengime, taip pat tokių kelionių rėmimas, 

organizavimas arba padėjimas jas vykdyti, 

būtų laikoma sunkiu baudžiamuoju 

nusikaltimu; Siekiant išvengti patraukimo 

baudžiamojon atsakomybėn spragų 

Sąjungoje raginama darniai įgyvendinti 

JTSTR Nr. 2178/2014; 

Or. en 

Pagrindimas 

JT Saugumo Tarybos Rezoliucijoje Nr. 2178/2014 nustatoma visų ES valstybių narių pareiga 

minėtuosius nusikaltimus įtraukti į jų nacionalinius teisės aktus. Jeigu JTSTR Nr. 2178/2014 

nebus darniai įgyvendinama ES lygmeniu, dėl skirtingų nacionalinių teisinių sistemų gali 

atsirasti spragų ES vykdant traukimą baudžiamojon atsakomybėn. Todėl, pageidautinas 

sprendimas būtų atnaujinti Tarybos pamatinį sprendimą dėl kovos su terorizmu, kad į jame 

būtų numatyti šie nusikaltimai, siekiant užtikrinti koordinuotą ir struktūrinį ES požiūrį. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) humanitarinės pagalbos teikimas, kai 

ją teikia nešališkos ir nepriklausomos 

nevyriausybinės humanitarinės 

organizacijos, pripažintos pagal 

tarptautinę teisę, pavyzdžiui, Tarptautinis 

Raudonojo Kryžiaus komitetas, neturėtų 

būti laikomas pagalba teroristinėms 
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grupuotėms. Tačiau, kaip nustatyta 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

praktikoje1a, „tarptautinės humanitarinės 

teisės taikymas ginkluotam konfliktui ir 

per jį įvykdytiems veiksmams nereiškia, 

kad tiems veiksmams negali būti taikomi 

teisės aktai dėl terorizmo“; 

 ____________________ 

 1a 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo 

(šeštoji išplėstinė kolegija) sprendimas. 

Liberation Tigers of Tamil Eelam 

(LTTE) prieš Europos Sąjungos Tarybą. 

Sujungtos bylos T-208/11 ir T-508/11. 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu paaiškinti, kad ši direktyva, visų pirma jos 4 straipsnis, neturėtų daryti poveikio 

pripažintų humanitarinių organizacijų, pavyzdžiui, Raudonojo kryžiaus, veiklai. 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) nusikaltimams, susijusiems su viešu 

teroristinio nusikaltimo kurstymu, 

priskiriamas, inter alia, terorizmo 

šlovinimas ir pateisinimas arba pranešimų 

ar vaizdų, įskaitant susijusius su terorizmo 

aukomis, platinimas siekiant plačiai 

paviešinti teroristų elgesį ar rimtai 

įbauginti gyventojus, su sąlyga, kad dėl 

tokio elgesio kyla pavojus, kad gali būti 

įvykdytas teroro aktas; 

(7) nusikaltimams, susijusiems su viešu 

teroristinio nusikaltimo kurstymu, 

priskiriamas, inter alia, terorizmo 

šlovinimas ir pateisinimas arba pranešimų 

ar vaizdų, įskaitant susijusius su terorizmo 

aukomis, platinimas siekiant plačiai 

paviešinti teroristų elgesį ar rimtai 

įbauginti gyventojus, su sąlyga, kad dėl 

tokio elgesio kyla aiškus ir konkretus 

pavojus, kad gali būti įvykdytas teroro 

aktas. Atrodo tikslinga, kad siekdamos 

stiprinti kovos su viešu kurstymu įvykdyti 

teroristinį nusikaltimą veiksmus ir taip pat 

atsižvelgdamos į intensyvesnį 

technologijų, visų pirma interneto, 

naudojimą, valstybės narės imtųsi 

priemonių, kuriomis būtų panaikinta arba 

blokuojama prieiga prie tinklalapių, 



 

PE577.046v01-00 10/42 PR\1086966LT.doc 

LT 

kuriuose viešai kurstoma vykdyti 

teroristinius nusikaltimus. Jeigu imamasi 

šių priemonių, jos turi būti nustatomos 

taikant skaidrias procedūras ir suteikiant 

atitinkamą apsaugą, visų pirma 

užtikrinant, kad jos neviršytų to, kas 

būtina ir proporcinga, ir kad būtų visiškai 

gerbiamos pagrindinės teisės; 

Or. en 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) atsižvelgiant į grėsmės rimtumą ir 

poreikį visų pirma sustabdyti užsienio 

teroristų kovotojų srautus, būtina 

kriminalizuoti keliones į kitą šalį terorizmo 

tikslais, tarp jų ne tik daryti teroristinius 

nusikaltimus ir dalyvauti teroristų rengime 

bei juo užsiimti, bet ir dalyvauti teroristinės 

grupės veikloje. Kriminalizuoti reikėtų ir 

visus veiksmus, kuriais palengvinamos 

tokios kelionės; 

(8) atsižvelgiant į grėsmės rimtumą ir 

poreikį visų pirma sustabdyti užsienio 

teroristų kovotojų srautus, būtina 

kriminalizuoti keliones į kitą šalį terorizmo 

tikslais, tarp jų ne tik daryti teroristinius 

nusikaltimus ir dalyvauti teroristų rengime 

bei juo užsiimti, bet ir dalyvauti teroristinės 

grupės veikloje. Kriminalizuoti reikėtų ir 

visus veiksmus, kuriais palengvinamos 

tokios kelionės. Pačios kelionės turėtų 

būti kriminalizuojamos labai 

konkrečiomis aplinkybėmis ir tik tada, kai 

jų tikslas vykdyti teroristinius veiksmus 

įrodomas kuo labiau remiantis 

objektyviomis ir faktinėmis aplinkybėmis; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pasiūlymas kriminalizuoti keliones su tikslu vykdyti teroristinius veiksmus reikalingas siekiant 

užkirsti kelią užsienio kovotojams išvykti iš savo šalies ir blogų tikslų turintiems užsienio 

kovotojams grįžti. Tačiau, kadangi pačios kelionės nėra nusikaltimas, labai svarbu, kad 

remiantis kuo daugiau konkrečių faktų ir aplinkybių būtų įrodytas tikslas vykdyti teroristinius 

veiksmus. 
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Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) valstybės narės turėtų bausti už 

teroristų finansavimą, kuris apima teroro 

aktų finansavimą, teroristinės grupės 

finansavimą, taip pat kitas nusikalstamas 

veikas, susijusias su teroristų veikla, 

pavyzdžiui, verbavimą teroristinei veiklai 

ir teroristų rengimą ar keliones 

teroristiniais tikslais, kad būtų išardytos 

paramos struktūros, padedančios daryti 

teroristinius nusikaltimus. Už pagalbą ir 

bendrininkavimą arba mėginimą finansuoti 

teroristus taip pat turėtų būti baudžiama; 

(10) nedarant poveikio Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvai 

2015/849/ES1a, valstybės narės turėtų 

bausti už teroristų finansavimą, kuris 

apima teroro aktų finansavimą, teroristinės 

grupės finansavimą, taip pat kitas 

nusikalstamas veikas, susijusias su teroristų 

veikla, pavyzdžiui, verbavimą teroristinei 

veiklai ir teroristų rengimą ar keliones 

teroristiniais tikslais, kad būtų išardytos 

paramos struktūros, padedančios daryti 

teroristinius nusikaltimus, net jeigu jos 

nesusietos su konkrečiais teroristiniais 

veiksmais. Už pagalbą ir bendrininkavimą 

arba mėginimą finansuoti teroristus taip pat 

turėtų būti baudžiama; 

 __________________ 

 1a 2015 m. gegužės 20 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 

2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo 

pinigų plovimui ar teroristų finansavimui 

prevencijos, kuria iš dalies keičiamas 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir 

panaikinama Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2005/60/EB bei 

Komisijos direktyva 2006/70/EB 

(OL L 141, 2015 6 5, p. 73). 

Or. en 

Pagrindimas 

Įgyvendinama FATF rekomendacija Nr. 5. 
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Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a) dėl vis didesnio organizuoto 

nusikalstamumo ir terorizmo 

supanašėjimo kova su organizuoto 

nusikalstamumo tinklais turėtų būti visų 

kovos su terorizmo finansavimo strategijų 

dalimi. Neteisėta prekyba ginklais, 

narkotikais, cigaretėmis ir padirbtomis 

prekėmis, prekyba žmonėmis, reketas ir 

turto prievartavimas tapo labai pelningais 

būdais, kuriais teroristinės grupuotės 

renka lėšas, taip kasmet surinkdamos apie 

110 mlrd. eurų (neskaičiuojant prekybos 

padirbtomis prekėmis). Abiejų 2015 m. 

Paryžiuje padarytų teroristinių išpuolių 

(savaitraštyje „Charlie Hebdo“ ir teatre 

„Betaclan“) vykdytojai buvo anksčiau 

padarę nusikaltimus, susijusius su 

neteisėta prekyba narkotikais ir 

padirbtomis prekėmis; 

Or. en 

Pagrindimas 

Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) savo 2015 m. vasario mėn. paskelbtoje ataskaitoje 

dėl teroristinės organizacijos „Irako ir Levanto islamo valstybė“ finansavimo nurodė 

pagrindinius jų pajamų šaltinius, kurie buvo bankų plėšimas ir turto prievartavimas, naftos 

telkinių ir perdirbimo gamyklų kontrolė, ekonominio turto plėšimas, rėmėjai, neteisėtai 

besinaudojantys ne pelno siekiančiomis organizacijomis, žmonių grobimas už išpirką, 

kontrabanda pinigais, lėšų rinkimas internetu ir t. t. 
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Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10b) finansiniai tyrimai gali būti itin 

svarbūs siekiant atskleisti pagalbą 

vykdant teroristinius nusikaltimus ir 

teroristinių organizacijų tinklus bei 

sistemas. Tokie tyrimai gali būti labai 

vaisingi, ypač kai nuo pat tyrimo pradžios 

įtraukiamos mokesčių ir muitinės 

institucijos, finansinės žvalgybos 

padaliniai ir teisėsaugos institucijos. 

Valstybės narės turėtų siekti užtikrinti 

veiksmingesnį ir labiau koordinuotą 

požiūrį siekdamos nacionaliniu lygmeniu 

įsteigti specializuotus padalinius, kurie 

vykdytų finansinį teroristų tyrimą. Toks 

žinių centralizavimas gali turėti didelę 

pridėtinę vertę ir labai prisidėti 

užtikrinant sėkmingą ikiteisminį tyrimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) be to, už materialinės paramos 

terorizmui teikimą pasitelkiant asmenis, 

vykdančius arba tarpininkaujančius 

vykdant paslaugų, turto ir prekių tiekimą ar 

judėjimą, įskaitant prekybos sandorius, 

susijusius su įvežimu arba išvežimu iš 

Sąjungos, valstybėse narėse turėtų būti 

baudžiama kaip už pagalbą terorizmui ir 

bendrininkavimą arba kaip už teroristų 

finansavimą, jei jis atliekamas žinant, kad 

šios operacijos arba iš jų gautas pelnas 

(11) be to, už materialinės paramos 

terorizmui teikimą pasitelkiant asmenis, 

vykdančius arba tarpininkaujančius 

vykdant paslaugų, turto ir prekių tiekimą ar 

judėjimą, įskaitant prekybos sandorius, 

susijusius su įvežimu arba išvežimu iš 

Sąjungos, pavyzdžiui, kultūros objektų, 

turinčių archeologinę, meninę, istorinę ar 

mokslinę vertę, pardavimą, įsigijimą ar 

mainus, jeigu yra pagrindo manyti, kad 

jie buvo pavogti, neteisėtai pasisavinti, 



 

PE577.046v01-00 14/42 PR\1086966LT.doc 

LT 

ketinami visiškai arba iš dalies būti 

naudojami teroristiniais tikslais arba bus 

naudingi teroristinėms grupėms; 

neteisėtai iškasti ar eksportuoti ir 

teroristinės grupuotės kontroliuojamos 

teritorijos, valstybėse narėse turėtų būti 

baudžiama kaip už pagalbą terorizmui ir 

bendrininkavimą arba kaip už teroristų 

finansavimą, jei jis atliekamas žinant, kad 

šios operacijos arba iš jų gautas pelnas 

ketinami visiškai arba iš dalies būti 

naudojami teroristiniais tikslais arba bus 

naudingi teroristinėms grupėms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) be to, valstybėse narėse turėtų būti 

baudžiama už informacinių technologijų 

kenkimo programinės įrangos kūrimą 

teroristiniais tikslais arba teroristinių 

grupuočių naudai; 

Or. en 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) kalbant apie šioje direktyvoje 

numatytas nusikalstamas veikas, visiems 

šių veikų elementams turi būti taikoma 

tyčinio veiksmo samprata. Išvadą, kad 

veiksmai ar neveikimas yra tyčinio 

pobūdžio, galima padaryti remiantis 

objektyviomis faktinėmis aplinkybėmis; 

(13) kalbant apie šioje direktyvoje 

numatytas nusikalstamas veikas, visiems 

šių veikų elementams turi būti taikoma 

tyčinio veiksmo samprata. Išvadą, kad 

veiksmai ar neveikimas yra tyčinio 

pobūdžio, turėtų būti galima padaryti kuo 

labiau remiantis objektyviomis faktinėmis 

aplinkybėmis; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Kadangi siūlomi baudžiamosios teisės pakeitimai gali daryti didelį poveikį piliečių teisėms, 

pavyzdžiui, saviraiškos laisvei arba teisei keliauti, būtina, kad remiantis kuo daugiau 

konkrečių faktų ir aplinkybių būtų įrodytas tikslas vykdyti teroristinius veiksmus. 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) turėtų būti nustatytos jurisdikcijos 

taisyklės, kad už teroristinį nusikaltimą 

būtų galima veiksmingai persekioti. Visų 

pirma būtina nustatyti jurisdikciją dėl 

nusikalstamų veikų, padarytų teroristų 

rengimu užsiimančių asmenų, 

neatsižvelgiant į jų pilietybę, atsižvelgiant į 

galimą tokių veikų Sąjungos teritorijoje 

poveikį ir glaudų materialų teroristų 

rengimo ir dalyvavimo teroristų rengime 

nusikalstamų veikų ryšį; 

(15) turėtų būti nustatytos jurisdikcijos 

taisyklės, kad už teroristinius nusikaltimus 

būtų galima veiksmingai persekioti. Visų 

pirma būtina nustatyti jurisdikciją dėl 

nusikalstamų veikų, padarytų teroristų 

rengimu užsiimančių asmenų, kurie yra ES 

piliečiai arba ES gyvenantys asmenys 

neatsižvelgiant į rengimą teikiančių 

asmenų pilietybę, atsižvelgiant į galimą 

tokių veikų Sąjungos teritorijoje poveikį ir 

glaudų materialų teroristų rengimo ir 

dalyvavimo teroristų rengime nusikalstamų 

veikų ryšį. Patraukiant baudžiamojon 

atsakomybėn trečiųjų šalių piliečius reikia 

laikytis su šiomis šalimis sudarytų 

susitarimų dėl ekstradicijos ir dėl policijos 

bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15a) kad būtų užtikrintas sėkmingas 

teroristinių nusikaltimų, įskaitant su 

teroristinėmis grupuotėmis susijusias 

nusikalstamas veikas ar su teroristine 

veikla susijusias nusikalstamas veikas, 

tyrimas ir patraukimas baudžiamojon 

atsakomybėn dėl jų, už tokių veikų tyrimą 
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ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn 

dėl jų atsakingi asmenys turėtų turėti 

galimybę naudotis veiksmingomis tyrimo 

priemonėmis, pavyzdžiui, priemonėmis, 

kurios naudojamos kovojant su 

organizuotu nusikalstamumu ar kitais 

sunkiais nusikaltimais. Tokios priemonės 

pagal valstybių narių nacionalinės teisės 

aktus turėtų atitikti tiriamų nusikaltimų 

pobūdį ir sunkumą atsižvelgiant į 

proporcingumo principą, gerbiant 

pagrindines teises, pavyzdžiui nekaltumo 

prezumpciją ir užtikrinant veiksmingas 

procesines garantijas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15b) šia direktyva neturėtų būti pakeistos 

valstybių narių teisės, pareigos ir 

įsipareigojimai pagal tarptautinę teisę, 

įskaitant tarptautinę humanitarinę teisę. 

Šia direktyva nereglamentuojami 

ginkluotų konfliktų metu atliekami 

ginkluotųjų pajėgų veiksmai, kuriuos 

reglamentuoja tarptautinė humanitarinė 

teisė, kaip šios sąvokos apibrėžiamos 

pagal tą teisę, ir valstybės ginkluotųjų 

pajėgų veiksmai joms atliekant savo 

oficialias pareigas tiek, kiek tuos 

veiksmus reglamentuoja kitos tarptautinės 

teisės normos; 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši konstatuojamoji dalis jau įtraukta į Tarybos pamatinį sprendimą dėl kovos su terorizmu ir 

joje patvirtinamas principas, kad šia direktyva nereglamentuojami ginkluotų konfliktų metu 

atliekami ginkluotųjų pajėgų veiksmai ir kad tarptautinė humanitarinė teisė nepatenka į šios 
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direktyvos taikymo sritį. Šis svarbus klausimas taip pat buvo įtrauktas į Europos Tarybos 

konvenciją. 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15c) siekiant užkirsti kelią terorizmui ir 

kovoti su juo būtinas artimesnis 

kompetentingų nacionalinių ir Europos 

institucijų tarpvalstybinis 

bendradarbiavimas siekiant veiksmingai 

keistis visa informacija, susijusia su 

įrašais dėl radikalių pažiūrų asmenų, 

ypač asmenų, kurie buvo patraukti 

baudžiamojon atsakomybėn ar kurių 

turtas buvo įšaldytas, anksčiau padarytų 

nusikaltimų ir kita informacija; 

Or. en 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 d konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15d) valstybės narės turėtų 

bendradarbiauti tarpusavyje, visų pirma 

per Eurojustą, siekdamos užtikrinti, kad 

nuolat būtų tobulinamos ir 

įgyvendinamos jų teisėsaugos priemonės, 

kuriomis reaguojama į sudėtingą 

vadinamųjų užsienio kovotojų 

deradikalizavimo ir veiklos nutraukimo 

klausimą; 

Or. en 
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Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 e konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15e) kadangi teroristinės organizacijos, 

skelbdamos, propaguodamos ir 

kurstydamos teroristinius veiksmus, 

verbuodamos galimus kovotojus, 

rikdamos lėšas arba organizuodamos kitą 

paramą savo veiklai, labai pasitiki 

įvairiomis elektroninėmis priemonėmis, 

internetu ir socialine žiniasklaida, 

vykdant teroristinių nusikaltimų tyrinimą 

ir palaikant kaltinimą dėl jų susiduriama 

su sunkumais dėl elektroninių įrodymų. 

Todėl valstybės narės turėtų tarpusavyje 

bendradarbiauti, visų pirma su Eurojusto 

pagalba, kad galėtų užtikrinti koordinuotą 

požiūrį į visų priemonių, kurios gali būti 

veiksmingos renkant elektroninius 

įrodymus, jais dalijantis ir užtikrinant jų 

priimtinumą, rengimu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 f konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15f) Eurojusto 2014 m. lapkričio mėn. 

ataskaitoje1a teigiama, kad dėl didėjančio 

sudėtingumo, dažnesnio anonimiškumą 

užtikrinančių programų, įgaliotųjų 

serverių, anonimiškumo tinklo (angl. Tor 

network), satelitinių jungčių ir užsienio 

3G tinklų naudojimo tampa vis sunkiau 

rinkti ir analizuoti elektroninius 

įrodymus; dėl to, kad duomenys saugomi 

debesų kompiuterijoje, ši užduotis tampa 

dar sudėtingesnė. Todėl valstybės narės 

turėtų tarpusavyje bendradarbiauti, visų 
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pirma su Eurojusto pagalba, kad galėtų 

nustatyti ir pašalinti kliūtis, kurios gali 

iškilti vykdant savitarpio teisinės pagalbos 

prašymus dėl elektroninių duomenų 

rinkimo; 

 ____________________ 

 1a 2014 m. lapkričio 26 d. Tarybos 

dokumentas 16130/14. „Užsienio 

kovotojai. Eurojusto nuomonė apie šį 

reiškinį ir baudžiamosios justicijos 

atsakas“. 

Or. en 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) valstybės narės, siekdamos tenkinti 

konkrečius terorizmo aukų poreikius, 

turėtų numatyti konkrečias apsaugos, 

paramos ir pagalbos priemones, dar labiau 

tikslindamos ir plėsdamos Europos 

Parlamento ir Tarybos Direktyva 

2012/29/ES nustatytas teises28. Terorizmo 

aukų apibrėžtis pateikta Direktyvos 

2012/29/ES 1 straipsnyje, sąsajos su teroro 

aktais nurodytos 3 straipsnyje. 

Priemonėmis, kurių valstybės narės turi 

imtis, reikia užtikrinti, kad teroristinio 

išpuolio atveju terorizmo aukos gautų 

emocinę ir psichologinę paramą, įskaitant 

paramą įvykus traumai ir konsultavimą, 

taip pat visą svarbią informaciją ir 

konsultacijas teisiniais, praktiniais ir 

finansiniais klausimais;  

(16) valstybės narės, siekdamos tenkinti 

konkrečius terorizmo aukų poreikius, 

turėtų numatyti konkrečias apsaugos, 

paramos ir pagalbos priemones, dar labiau 

tikslindamos ir plėsdamos Europos 

Parlamento ir Tarybos Direktyva 

2012/29/ES nustatytas teises28. Terorizmo 

aukų apibrėžtis pateikta Direktyvos 

2012/29/ES 1 straipsnyje, sąsajos su teroro 

aktais nurodytos 3 straipsnyje. 

Priemonėmis, kurių valstybės narės turi 

imtis, reikia užtikrinti, kad teroristinio 

išpuolio atveju terorizmo aukos gautų 

emocinę ir psichologinę paramą, įskaitant 

paramą įvykus traumai ir konsultavimą, 

taip pat visą svarbią informaciją ir 

konsultacijas teisiniais, praktiniais ir 

finansiniais klausimais. Be to valstybės 

narės turėtų atsižvelgti į riziką, kad gali 

būti bandoma įbauginti aukas ir bendrai 

asmenis, galinčius liudyti vykdant 

baudžiamąjį tyrimą dėl teroristinių 

nusikaltimų, ir jiems keršyti. Terorizmo 

aukoms reikėtų užtikrinti teisinę pagalbą 

visose valstybėse narėse; 
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____________________ ____________________ 

28 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria 

nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų 

teisių, paramos joms ir jų apsaugos 

standartai ir kuria pakeičiamas 2001 m. 

kovo 15 d. Tarybos pamatinis sprendimas 

2001/220/TVR (OL L 315, 2012 11 14, 

p. 37). 

28 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria 

nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų 

teisių, paramos joms ir jų apsaugos 

standartai ir kuria pakeičiamas 2001 m. 

kovo 15 d. Tarybos pamatinis sprendimas 

2001/220/TVR (OL L 315, 2012 11 14, 

p. 37). 

Or. en 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) valstybės narės turėtų bendradarbiauti 

tarpusavyje, kad visoms terorizmo aukoms 

būtų užtikrinta galimybė gauti informaciją 

apie aukų teises, esamas paramos 

paslaugas ir kompensavimo už patirtus 

sužalojimus sistemas. Be to, valstybės 

narės turėtų užtikrinti, kad terorizmo aukos 

galėtų gauti ilgalaikės paramos paslaugas 

savo gyvenamosios vietos šalyje, net jei 

teroristinis nusikaltimas padarytas kitoje 

ES šalyje; 

(17) valstybės narės turėtų bendradarbiauti 

tarpusavyje, kad visoms terorizmo aukoms 

būtų užtikrinta galimybė gauti informaciją 

apie aukų teises, esamas paramos 

paslaugas ir kompensavimo už patirtus 

sužalojimus sistemas ir kad butų lengva 

šias paslaugas gauti bei šiomis sistemomis 

pasinaudoti. Be to, valstybės narės turėtų 

užtikrinti, kad terorizmo aukos galėtų gauti 

ilgalaikės paramos paslaugas savo 

gyvenamosios vietos šalyje, net jei 

teroristinis nusikaltimas padarytas kitoje 

ES šalyje. teikdamos medicinines 

priemones valstybės narės gali taikyti 

bendrą viešųjų pirkimų procedūrą, 

numatytą Europos Parlamento ir Tarybos 

sprendime (ES) Nr. 1082/20131a; 

 _______________ 

 1a 2013 m. spalio 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimas 

Nr. 1082/2013/ES dėl didelių 

tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 

sveikatai, kuriuo panaikinamas 

Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 

2013 11 5, p. 1). 
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Or. en 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (17a) visapusišką politiką, kuria būtų 

siekiama užkirsti kelią ES piliečių 

radikalėjimui ir verbavimui, kurį vykdo 

teroristų organizacijos, prevencija, galima 

sėkmingai įdiegti tik kartu taikant 

veiksmingas deradikalizavimo politikos 

priemones teisėsaugos srityje. Todėl 

valstybės narės turėtų dalytis gerąja 

patirtimi apie tai, kaip rengti 

deradikalizavimo sistemas siekiant 

užkirsti kelią Sąjungos piliečiams ir 

teisėtai Sąjungoje gyvenantiems trečiųjų 

šalių piliečiams išvykti iš Sąjungos arba 

kontroliuoti jų grįžimą į Sąjungą ir savo 

teisėsaugos veiksmus šiuo klausimus, visų 

pirma su Eurojusto pagalba. Jos turėtų 

dalytis šia gerąja patirtimi ne tik 

tarpusavyje, bet ir su trečiosiomis šalimis, 

šioje srityje jau įgijusiomis patirties ir 

pasiekusiomis teigiamų rezultatų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (17b) valstybės narės turėtų ne tik 

įgyvendinti šią direktyvą, bet ir dėti 

pastangas, siekdamos užkirsti kelią 

terorizmui koordinuodamos savo 

strategijas ir dalydamosi turima 

informacija bei patirtimi, įgyvendindamos 

gerąją patirtį tiek Sąjungos, tiek 
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nacionaliniu lygmeniu, 

bendradarbiaudamos su tikslu imtis naujų 

kovos su radikalėjimu ir teroristų 

verbavimu veiksmų, atnaujindamos 

nacionalines prevencijos politikas ir 

užtikrindamos, kad dešimtyje prioritetinių 

sričių, nurodytų Sąjungos kovos su 

radikalėjimu ir teroristų verbavimu, 

strategijoje veiktų specialistų tinklai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) šioje direktyvoje laikomasi principų, 

pripažintų Europos Sąjungos sutarties 

2 straipsnyje, gerbiamos pagrindinės teisės 

ir laisvės ir laikomasi principų, visų pirma 

pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 

teisių chartijoje, įskaitant tuos, kurie 

nurodyti II, III, V ir VI skyriuose, kurie 

apima, inter alia, teisę į laisvę ir saugumą, 

saviraiškos ir informacijos laisvę, 

asociacijų laisvę ir minties, sąžinės ir 

religijos laisvę, bendrą diskriminacijos 

draudimą, ypač dėl rasės, odos spalvos, 

tautinės ar socialinės kilmės, genetinių 

bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, 

politinės ar bet kokios kitos nuomonės, 

teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir teisę į 

asmens duomenų apsaugą, teisėtumo ir 

nusikalstamos veikos bei bausmės 

proporcingumo principą, taip pat apimantį 

tikslumo, aiškumo ir numatomumo 

reikalavimą baudžiamosios teisės srityje, 

nekaltumo prezumpciją ir judėjimo laisvę, 

kaip nustatyta Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje ir 

Direktyvoje 2004/38/EB. Ši direktyva turi 

būti įgyvendinta remiantis minėtomis 

teisėmis ir principais; 

(19) šioje direktyvoje laikomasi principų, 

pripažintų Europos Sąjungos sutarties 

2 straipsnyje, gerbiamos pagrindinės teisės 

ir laisvės ir laikomasi principų, visų pirma 

pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 

teisių chartijoje, įskaitant tuos, kurie 

nurodyti II, III, V ir VI skyriuose, kurie 

apima, inter alia, teisę į laisvę ir saugumą, 

saviraiškos ir informacijos laisvę, 

susirinkimų ir asociacijų laisvę ir minties, 

sąžinės ir religijos laisvę, bendrą 

diskriminacijos draudimą, ypač dėl rasės, 

odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, 

genetinių bruožų, kalbos, religijos ar 

tikėjimo, politinės ar bet kokios kitos 

nuomonės, teisę į privatų ir šeimos 

gyvenimą ir teisę į asmens duomenų 

apsaugą, teisėtumo ir nusikalstamos veikos 

bei bausmės proporcingumo principą, taip 

pat apimantį tikslumo, aiškumo ir 

numatomumo reikalavimą baudžiamosios 

teisės srityje, nekaltumo prezumpciją ir 

judėjimo laisvę, kaip nustatyta Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 

dalyje ir Direktyvoje 2004/38/EB. Ši 

direktyva turi būti aiškinama remiantis 

minėtomis teisėmis ir principais; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

19 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (19a) neturėtų būti suprantama, kad kuria 

nors šios direktyvos nuostata siekiama 

sumažinti arba apriboti informacijos 

sklaidą moksliniais, akademiniais arba 

informavimo tikslais. Radikalių, 

poleminių ar prieštaringų nuomonių 

reiškimas viešai diskutuojant opiais 

politiniais klausimais nepatenka į šios 

direktyvos taikymo sritį, visų pirma į viešo 

kurstymo įvykdyti teroristinius 

nusikaltimus sąvokos apibrėžtį; 

Or. en 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) Direktyva turėtų pakeisti Pamatinį 

sprendimą 2002/475/TVR29 tų valstybių 

narių, kurioms ši direktyva privaloma, 

atžvilgiu; 

(21) Ši direktyva pakeičia Pamatinį 

sprendimą 2002/475/TVR tų valstybių 

narių, kurioms ši direktyva privaloma, 

atžvilgiu; 

________________  

29 Iš dalies pakeistas 2008 m. lapkričio 

28 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 

2008/919/TVR, iš dalies keičiančiu 

Pamatinį sprendimą 2002/475/TVR 

(OL L 330, 2008 12 9, p. 21). 

 

Or. en 
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Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šia direktyva nustatytos būtiniausios 

taisyklės dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų 

apibrėžčių teroristinių nusikaltimų, su 

teroristine grupe susijusių nusikaltimų ir su 

teroristine veikla susijusių nusikaltimų 

srityje, taip pat konkrečios terorizmo aukų 

apsaugos ir pagalbos joms priemonės. 

Šia direktyva nustatytos būtiniausios 

taisyklės dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų 

apibrėžčių teroristinių nusikaltimų, su 

teroristine grupe susijusių nusikaltimų ir su 

teroristine veikla susijusių nusikaltimų 

srityje, taip pat konkrečios terorizmo aukų 

apsaugos ir paramos joms priemonės. 

Or. en 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 2 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) ginklų, sprogmenų arba branduolinio, 

biologinio ar cheminio ginklo gaminimas, 

laikymas, įgijimas, gabenimas, tiekimas ar 

naudojimas, taip pat biologinio ar cheminio 

ginklo moksliniai tyrimai ir kūrimas; 

f) ginklų, Europos Parlamento ir Tarybos 

Direktyvos 2013/40/ES1a 7 straipsnyje 

apibrėžtos žalingos programinės įrangos, 

sprogmenų arba branduolinio, biologinio ar 

cheminio ginklo gaminimas, laikymas, 

įgijimas, gabenimas, tiekimas ar 

naudojimas, taip pat biologinio ar cheminio 

ginklo moksliniai tyrimai ir kūrimas; 

 _______________ 

 1a 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2013/40/ES dėl atakų prieš informacines 

sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos 

pamatinis sprendimas 2005/222/TVR 

(OL L 218, 2013 8 14, p. 8). 

Or. en 

Pagrindimas 

Žalingos programinės įrangos gamyba ir naudojimas teroristiniais tikslais yra palyginti 
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naujas reiškinys, šioje direktyvoje reikėtų į jį atkreipti daugiau dėmesio. 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ha) išpuoliai prieš informacines sistemas, 

kaip nurodyta Direktyvos 2013/40/ES 4 ir 

5 straipsniuose, galintys sukelti pavojų 

žmogaus gyvybei arba didelę ekonominę 

žalą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Programinės įrangos naudojimas (įsilaužimas į IT sistemas) teroristiniais tikslais yra 

palyginti naujas reiškinys, šioje direktyvoje reikėtų į jį atkreipti daugiau dėmesio. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad už informacijos skleidimą ar 

kitokias pastangas padaryti ją prieinamą 

visuomenei, siekiant paskatinti daryti vieną 

iš 3 straipsnio 2 dalies a–h punktuose 

išvardytų nusikaltimų, kai toks elgesys, 

kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama 

daryti teroristinius nusikaltimus, kelia 

pavojų, kad gali būti įvykdyta viena ar 

kelios tokios nusikalstamos veikos, būtų 

baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą 

veiką. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad už informacijos skleidimą ar 

kitokias pastangas, įskaitant naudojant 

internetą, padaryti ją prieinamą 

visuomenei, siekiant paskatinti daryti arba 

šlovinti vieną iš 3 straipsnio 2 dalies a–

ha punktuose išvardytų nusikaltimų, kai 

toks elgesys, kuriuo tiesiogiai ar 

netiesiogiai skatinama daryti teroristinius 

nusikaltimus, kelia aiškų ir didelį pavojų, 

kad gali būti įvykdyta viena ar kelios 

tokios nusikalstamos veikos, būtų 

baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą 

veiką. 

Or. en 



 

PE577.046v01-00 26/42 PR\1086966LT.doc 

LT 

Pagrindimas 

Visuomenės provokavimas arba kurstymas turėtų būti kriminalizuojamas jeigu yra aiškus ir 

didelis pavojus, kad dėl jo bus daromi teroristiniai nusikaltimai. Nenustačius aiškaus ryšio su 

teroristiniai nusikaltimais, ši nuostata gali tapti cenzūros priemone. 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad už gavimą nurodymų iš kito 

asmens, kaip gaminti arba naudoti 

sprogmenis, šaunamuosius ar kitus ginklus, 

kenksmingas arba pavojingas medžiagas 

arba kitus specialius metodus ar būdus, 

siekiant vykdyti arba padėti vykdyti 

3 straipsnio 2 dalies a–h punktuose 

išvardytas nusikalstamas veikas, būtų 

baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą 

veiką. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad už gavimą nurodymų iš kito 

asmens, įskaitant žinias ar praktinius 

įgūdžius, kaip gaminti arba naudoti 

sprogmenis, šaunamuosius ar kitus ginklus, 

kenksmingas arba pavojingas medžiagas 

arba kitus specialius metodus ar būdus, 

siekiant vykdyti arba padėti vykdyti 

3 straipsnio 2 dalies a–ha punktuose 

išvardytas nusikalstamas veikas, būtų 

baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą 

veiką. 

Or. en 

Pagrindimas 

Laikomasi tikslios Europos Tarybos konvencijos papildomo protokolo redakcijos. 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 straipsnio antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kelionė į kitą šalį terorizmo tikslais (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Or. en 
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Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad už keliones į kitą šalį turint 

tikslą padaryti ar padėti padaryti 3 

straipsnyje nurodytą teroristinį nusikaltimą, 

dalyvavimą 4 straipsnyje nurodytoje 

teroristinės grupės veikloje arba teroristų 

rengimą ar dalyvavimą teroristų rengime, 

kaip nurodyta 7 ir 8 straipsniuose, būtų 

baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą 

veiką. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad už jų piliečių ir kitų 

asmenų, keliaujančių iš jų teritorijos, 

keliones į kitą šalį, jeigu ta šalis nėra 

keliaujančio asmens pilietybės arba 

nuolatinio gyvenimo šalis, turint tikslą 

padaryti ar padėti padaryti 3 straipsnyje 

nurodytą teroristinį nusikaltimą, 

dalyvavimą 4 straipsnyje nurodytoje 

teroristinės grupės veikloje arba teroristų 

rengimą ar dalyvavimą teroristų rengime, 

kaip nurodyta 7 ir 8 straipsniuose, būtų 

baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą 

veiką. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis straipsnis labai jautrus, reikėtų būti atsargiems. Todėl būtų tikslinga kuo labiau laikytis 

tikslios redakcijos, dėl kurios buvo susitarta JTSTR ir Europos Tarybos konvencijos 

papildomame protokole. Be to reikėtų nepamiršti, kad šioje direktyvoje numatomas 

minimalaus suderinimo principas, todėl valstybės narės, norinčios ir teisiškai galinčios taikyti 

aukštesnius standartus, tai gali daryti. 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 straipsnio antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kelionių į kitą šalį terorizmo tikslais 

organizavimas ar kitoks palengvinimas 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Or. en 
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Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Valstybės narės imasi visų reikiamų 

priemonių, siekdamos užtikrinti, kad 

kultūros objektų, turinčių archeologinę, 

meninę, istorinę ar mokslinę vertę 

importui, eksportui, tranzitui, sulaikymui, 

pardavimui, įsigijimui ir mainams jais, 

jeigu žinoma, kad jie kilę iš vietovės, 

kurioje veikia teroristinės grupuotės, būtų 

nustatyta baudžiamoji atsakomybė. 

Or. en 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 11a straipsnis 

 Turto įšaldymas 

 Valstybės narės imasi visų reikiamų 

priemonių, siekdamos nedelsiant įšaldyti 

lėšas ar kitą finansinį turtą arba 

ekonominius išteklius asmenų, kurie 

padarė arba kėsinosi padaryti teroristinius 

išpuolius arba dalyvauti ar padėti darant 

teroristinius nusikaltimus, taip pat ūkio 

subjektų, kuriuos tiesiogiai arba 

netiesiogiai kontroliuoja šie asmenys, 

arba asmenų ar ūkio subjektų, veikiančių 

šių asmenų vardu ar pavedimu, įskaitant 

lėšas, gautas arba atsiradusias iš šių 

asmenų ir susijusių asmenų bei ūkio 

subjektų tiesiogiai ar netiesiogiai valdomo 

turto. 
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Or. en 

Pagrindimas 

JTSTR 1373/2001 redakcija. 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 straipsnio antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Administracinių dokumentų klastojimas 

siekiant padaryti teroristinį nusikaltimą 

Administracinių dokumentų klastojimas, 

turėjimas arba naudojimas siekiant 

padaryti teroristinį nusikaltimą 

Or. en 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad už administracinių 

dokumentų klastojimą siekiant įvykdyti 

vieną iš 3 straipsnio 2 dalies a–h punktuose 

ir 4 straipsnio b punkte nurodytų 

nusikalstamų veikų būtų baudžiama kaip 

už tyčinę nusikalstamą veiką. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad už administracinių 

dokumentų klastojimą, turėjimą arba 

naudojimą siekiant įvykdyti vieną iš 

3 straipsnio 2 dalies a–ha punktuose, 

4 straipsnio b punkte ir 9–10 straipsniuose 

nurodytų nusikalstamų veikų būtų 

baudžiama kaip už tyčinę nusikalstamą 

veiką. 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į naujai atsiradusį užsienio teroristų kovotojų reiškinį, siūloma šio straipsnio 

taikymą išplėsti nusikaltimams keliaujant, kai padirbti dokumentai būna itin svarbūs. Be to, 

reikėtų bausti ne tik už dokumentų klastojimą, bet ir už tyčinį suklastotų dokumentų turėjimą 

bei naudojimą. 
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Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 14a straipsnis 

 Priemonės, taikomos interneto 

svetainėms, kuriose viešai kurstoma 

įvykdyti teroristinius nusikaltimus 

 
1. Valstybės narės imasi būtinų 

priemonių, siekdamos užtikrinti, kad būtų 

skubiai pašalintos jų teritorijoje esančios 

tinklavietės, kuriose viešai skatinama 

daryti teroristinius nusikaltimus, kaip 

nurodyta 5 straipsnyje, ir stengtis, kad 

būtų pašalintos už jų teritorijos ribų 

pagrindiniuose kompiuteriuose esančios 

tokios tinklavietės. 

 
2. Valstybės narės gali imtis priemonių, 

kad jų teritorijoje būtų blokuojama 

interneto naudotojų prieiga prie 

tinklaviečių, kuriose viešai skatinama 

daryti teroristinius nusikaltimus. Šios 

priemonės turi būti nustatomos taikant 

skaidrias procedūras ir suteikti atitinkamą 

apsaugą, visų pirma užtikrinant, kad 

apribojimai būtų būtini ir proporcingi, 

kad naudotojai būtų informuojami apie 

tokio apribojimo priežastį. Tos priemonės 

apima ir žalos atlyginimo per teismą 

galimybę. 

Or. en 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 14b straipsnis 
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 Priemonės, kuriomis kovojama su 

informacinių technologijų kenkimo 

programinės įrangos kūrimu ir teikimu 

teroristiniais tikslais 

 Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 

siekdamos užtikrinti, kad už tyčinį 

informacinių technologijų kenkimo 

programinės įrangos kūrimą ir teikimą su 

tikslu padaryti teroristinį nusikaltimą, 

nurodytą 3 straipsnyje, ar prisidėti prie jo 

padarymo arba siekiant dalyvauti 

4 straipsnyje nurodytos teroristinės 

grupuotės veikloje, būtų baudžiama kaip 

nusikalstamą veiką. 

Or. en 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagalba ar bendrininkavimas, kurstymas ir 

kėsinimasis 

Pagalba ar bendrininkavimas, kurstymas ir 

kėsinimasis 

1. Kiekviena valstybė narė imasi būtinų 

priemonių užtikrinti, kad už pagalbą ar 

bendrininkavimą įvykdant 3–8 ir 11–

14 straipsniuose nurodytą nusikalstamą 

veiką būtų baudžiama. 

1. Kiekviena valstybė narė imasi būtinų 

priemonių užtikrinti, kad už pagalbą ar 

bendrininkavimą įvykdant 3–8 ir 11–

14b straipsniuose nurodytą nusikalstamą 

veiką būtų baudžiama. 

2. Kiekviena valstybė narė imasi būtinų 

priemonių užtikrinti, kad už kurstymą 

įvykdyti 3–14 straipsniuose nurodytą 

nusikalstamą veiką būtų baudžiama. 

2. Kiekviena valstybė narė imasi 

priemonių, būtinų užtikrinti, kad už 

kurstymą įvykdyti 3–14b straipsniuose 

nurodytą nusikalstamą veiką būtų 

baudžiama. 

3. Kiekviena valstybė narė imasi būtinų 

priemonių užtikrinti, kad už kėsinimąsi 

padaryti 3, 6, 7, 9 ir 11–14 straipsniuose, 

išskyrus 3 straipsnio 2 dalies f punkte 

numatytą laikymą ir 3 straipsnio 2 dalies 

i punkte nurodytą nusikalstamą veiką, būtų 

baudžiama. 

3. Kiekviena valstybė narė imasi būtinų 

priemonių užtikrinti, kad už kėsinimąsi 

padaryti 3, 6, 7, 9 ir 11–14b straipsniuose, 

išskyrus 3 straipsnio 2 dalies f punkte 

numatytą laikymą ir 3 straipsnio 2 dalies 

i punkte nurodytą nusikalstamą veiką, būtų 

baudžiama. 

Or. en 
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Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2014/42/ES1a, valstybės narės 

numato turto, naudoto su tikslu padaryti 

nusikalstamą veiką arba gauti iš tos 

veikos naudos, įšaldymą arba 

konfiskavimą pagal toje direktyvoje 

išdėstytas nuostatas. 

 ____________________ 

 1a 2014 m. balandžio 3 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir 

pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir 

konfiskavimo Europos Sąjungoje 

(OL L 127, 2014 4 29, p. 39) 

Or. en 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

18 straipsnio antraštinė dalis  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Lengvinančios aplinkybės Ypatingos aplinkybės 

Or. en 

Pagrindimas 

Sąvoka „lengvinančios aplinkybės“ gali sukelti neaiškumų, nes Tarptautinio baudžiamojo 

teismo Proceso ir įrodymų teikimo taisyklių 145 straipsnyje išvardijamo lengvinančios 

aplinkybės, kurios taip pat yra „aplinkybės, kurių nepakanka atleidimui nuo baudžiamosios 

atsakomybės, pavyzdžiui, stipriai sumažėję protiniai gebėjimai arba prievarta“. 
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Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio e a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) turto, naudoto su tikslu padaryti 

nusikalstamą veiką arba gauti iš tos 

veikos naudos, įšaldymą arba 

konfiskavimą pagal toje direktyvoje 

išdėstytas nuostatas, kaip nustatyta 

direktyvoje 2014/42/ES. 

Or. en 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 21a straipsnis 

 Tyrimo priemonės 

 Valstybės narės imasi priemonių, būtinų 

užtikrinti, kad už šioje direktyvoje 

nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą ar 

traukimą baudžiamojon atsakomybėn 

atsakingi asmenys, padaliniai ar tarnybos 

galėtų naudotis veiksmingomis tyrimo 

priemonėmis, pavyzdžiui, priemonėmis, 

kurios naudojamos organizuoto 

nusikalstamumo ar kitų sunkių 

nusikaltimų atvejais. 

Or. en 

Pagrindimas 

Norint užtikrinti sėkmingą teroristinių nusikaltimų tyrimą atitinkamos valdžios institucijos 

turėtų turėti galimybę naudotis veiksmingomis tyrimo priemonėmis. Panaši nuostata yra 

kituose ES teisės aktuose, pvz.: direktyvose dėl euro apsaugos nuo klastojimo ir dėl prekybos 

žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos. 
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Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 21b straipsnis 

 Keitimasis informacija ir 

bendradarbiavimas teroristinių 

nusikaltimų srityje 

 Kiekviena valstybė narė imasi būtinų 

priemonių, siekdama užtikrinti, kad visa 

informacija, susijusi su bet kuriomis 3–

14b straipsniuose išdėstytomis 

nusikalstamomis veikomis, darančiomis 

arba galinčiomis daryti poveikį kitai 

valstybei narei, būti veiksmingai ir laiku 

perduodama tos valstybės narės 

kompetentingoms institucijoms, 

nustatytoms pagal Sprendimo 

2005/671/TVR 2 straipsnį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 c straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 21c straipsnis 

 Keitimasis informacija ir 

bendradarbiavimas su Sąjungos 

agentūromis 

 Kiekviena valstybė narė imasi būtinų 

priemonių, siekdama užtikrinti, kad visa 

informacija, susijusi su bet kuriomis 3–

14b straipsniuose išdėstytomis 

nusikalstamomis veikomis, darančiomis 

arba galinčiomis daryti poveikį kitai 

valstybei narei, būti veiksmingai ir laiku 

perduodama atitinkamoms Sąjungos 
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agentūroms, pavyzdžiui, Europolui ir 

Eurojustui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Terorizmo aukų apsauga ir pagalba joms Parama ir pagalba terorizmo aukoms 

Or. en 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) emocinę ir psichologinę paramą, 

pavyzdžiui, paramą įvykus traumai ir 

konsultavimą; 

a) medicininę, emocinę ir psichologinę 

paramą, pavyzdžiui, paramą įvykus 

traumai ir konsultavimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) fizinį gydymą, pavyzdžiui, medicinines 

priemones apsaugai nuo išpuolių 

naudojant atominius, biologinius ar 

cheminius ginklus; 

Or. en 
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Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 22a straipsnis 

 Terorizmo aukų apsauga 

 Valstybės narės užtikrina, kad pagal 

Direktyvą 2012/29/ES būtų taikomos 

terorizmo aukų ir jų šeimos narių 

apsaugos priemonės. Nustatant, ar ir 

kokiu mastu šie asmenys turėtų 

pasinaudoti specialiomis apsaugos 

priemonėmis baudžiamojo proceso metu, 

ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama 

bauginimo bei galimo keršto rizikai ir 

poreikiui apsaugoti terorizmo aukų 

orumą bei fizinę neliečiamybę, be kita ko, 

apklausų ir parodymų davimo metu. 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu užtikrinti tinkamą terorizmo aukų ir jų šeimų apsaugą. Šis straipsnis suderintas su 

galiojančiomis Nusikaltimų aukų teisių direktyvos nuostatomis. 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 23a straipsnis 

 Proporcingumas, būtinumas ir 

pagrindinės teisės 

 1. Įgyvendindamos šią direktyvą valstybės 

narės užtikrina, kad baudžiamoji 

atsakomybė būtų taikoma proporcingai 

atsižvelgiant į teisėtus tikslus, kurių 

siekiama ir kurie būtini demokratinėje 
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visuomenėje, ir kad nebūtų jokių formų 

savivalės ir diskriminacijos. 

 2. Šia direktyva nereikalaujama, kad 

valstybės narės imtųsi priemonių, 

prieštaraujančių jų pareigai gerbti 

pagrindines teises, įtvirtintas Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. 

 3. Ši direktyva nekeičia pareigos gerbti 

pagrindines teises ir pagrindinius teisės 

principus, įtvirtintus Europos Sąjungos 

sutarties 6 straipsnyje. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šios nuostatos nustatytos 2002 m. ir 2008 m. pamatiniuose sprendimuose. Svarbus jas dar 

kartą pakartoti šioje direktyvoje, nors ir Pagrindinių teisių chartija taikoma valstybėms 

narėms, įgyvendinančioms ES teisę. Kadangi ES teisėje teroristinių nusikaltimų apibrėžtis ir 

dispozicija visada bus palyginti plati, yra rizikos, jog ji bus įgyvendinama ir aiškinama 

skirtingai skirtingose šalyse arba skirtingomis aplinkybėmis, dėl to atsiras neaiškumų ar 

kartais net piktnaudžiavimo šiomis nuostatomis prieš politinius oponentus. 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 23b straipsnis 

 Pagrindiniai principai, susiję su 

saviraiškos laisve 

 Šia direktyva nereikalaujama, kad 

valstybės narės imtųsi priemonių, 

prieštaraujančių pagrindiniams 

principams, susijusiems su saviraiškos 

laisve, ypač spaudos ir saviraiškos kitose 

žiniasklaidos priemonėse laisve, 

susijusiems su konstitucinėmis 

tradicijomis ar taisyklėmis, 

reglamentuojančiomis spaudos ar kitų 

žiniasklaidos priemonių teises ir pareigas 

bei procedūrines garantijas, jei šios 

taisyklės yra susijusios su atsakomybės 
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nustatymu ar apribojimu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 c straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 23c straipsnis 

 Pagrindiniai principai, susiję su 

procesinėmis teisėmis 

 Šia direktyva nereikalaujama, kad 

valstybės narės imtųsi priemonių, 

prieštaraujančių jų pareigai gerbti 

įtariamųjų ir kaltinamųjų baudžiamosiose 

bylose procesines teises. 

Or. en 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

Dėl neseniai įvykdytų teroristinių išpuolių Europoje ir kitose pasaulio vietose, visų pirma dėl 

2015 m. lapkričio 13 d. įvykdyto teroristinio išpuolio Paryžiuje, kai žuvo 130 žmonių, 

akcentuojamas poreikis dėti daugiau pastangų siekiant užkirsti kelią terorizmui ir kovoti su 

juo. Chartijos 3 straipsnyje užtikrinama kiekvieno asmens teisė, kad būtų gerbiama jo arba jos 

fizinė ir psichinė neliečiamybė; ši teisė buvo ne kartą patvirtinta Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo praktikoje Jeigu Europos piliečiai nebegali jaustis saugūs savo šalyje, 

visuomenės saugumui kyla pavojus, šį saugumą reikia atkurti visomis įmanomomis teisėtomis 

priemonėmis. 

Kadangi yra vadinamųjų užsienio kovotojų problema, kai daugiau kaip 5 000 ES piliečiai 

prisijungė prie kovotojų Irake ir Sirijoje ir labai tikėtina, kad jie gali grįžti į ES. Neseniai 

kovos su terorizmu koordinatorius Gilles de Kerchove pasakė, jog „tikėtina, kad grėsmė, 

kurią kelia radikalėjantys europiečiai (daugelis iš jų taip pat išvyksta kovoti į užsienį), išliks ir 

ateinančiais metais. Norint veiksmingai reaguoti į šiuos reiškinius reikia laikytis visapusiško 

požiūrio ir prisiimti ilgalaikį įsipareigojimą.“ 

Be to, vadinamieji vieniši vilkai taip pat gali sukelti nemažą sumaištį ir terorą. Šie galimi 

nusikaltėliai kelia itin didelį pavojų visuomenės saugumui, nes dažnai vadinamieji vieniši 

vilkai veikia anonimiškai ir greitai keičia savo veiklos metodus. Jų veiksmus sunkiau nuspėti 

nei žinomų teroristinių grupuočių, kurios veikia pagal tam tikrą sistemą. Atsiradus 

grupuotėms „Islamo valstybė“, „Al Kaida“ ir kitoms ekstremistinėms islamistų 

organizacijoms ir joms vykdant labai veiksmingą propagandą internete ir kitomis 

žiniasklaidos priemonėmis, pavienių išpuolimus vykdančių asmenų skaičius išaugo ir 

nemanoma, kad ši tendencija greitai pasikeistų. 

Neseniai Europolas padarė išvadą, jog „galima pagrįstai manyti, kad [...] religinė teroristinė 

grupuotė, siekdama masinių civilių gyventojų žūčių, vėl įvykdys teroristinį išpuolį Europoje. 

Ši grėsmė tik papildo tą, kurią kelia pavieniai išpuolimus vykdantys asmenys ir kuri 

nesumažėjo.“1 

Be to kovai su terorizmu labai trukdo vis didesnis tarptautinio organizuoto nusikalstamumo ir 

terorizmo supanašėjimas. Iš tiesų, vis stiprėjant terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo 

sąsajoms, tampa vis sunkiau juos vieną nuo kito atskirti ir skirtumai tampa dirbtiniai. 

Daugeliu atveju teroristinės organizacijos ir organizuoto nusikalstamumo tinklai 

bendradarbiauja arba susijungia, siekdami naudotis vienas kito paslaugomis, priemonėmis ir 

turtu. Kitais atvejais teroristinių organizacijų rėmėjai rengiami ir patys vykdo stambaus masto 

organizuotus nusikaltimus siekdami finansuoti teroristines organizacijas, pvz.: neteisėtą 

organų išėmimas ir prekybą jais kartu nužudant, prekybą žmonėmis, priverstinę prostituciją, 

vaikų ir kūdikių seksualinį išnaudojimą, vergovę ir priverstinį darbą, turto prievartavimą ir 

reketą, narkotikų kontrabandą ir prekių padirbinėjimą. Todėl siekiant veiksmingai užkirsti 

kelią teroristiniams išpuoliams nepakanka vien numatyti baudžiamąją atsakomybę už 

teroristines veikas ar reikalauti, kad būtų tiesioginis ryšys tarp paruošiamųjų veiksmų ar 

finansavimo ir konkretaus teroristinio išpuolio padarymo. Jeigu bendrininkavimas, kurstymas 

ir padėjimas vykdyti teroristinius išpuolius ar pasirengimas jiems dalyvaujant teroristų 

                                                 
1 2016 m. sausio 18 d. Europolo ataskaita dėl Islamo valstybės teroristinių išpuolių organizavimo pokyčių. 
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rengime bei juo užsiimant, viešos provokacijos, verbavimas, vykimas į užsienį terorizmo 

tikslais arba tokių kelionių organizavimas, padėjimas jas vykdyti nebūtų kriminalizuoti, net 

reikalaujant, kad būtų netiesioginės sąsajos su konkretaus teroristinio išpuolio padarymu, 

verbuotojų, sprendimų priėmėjų, ryšininkų ir komunikacijų strategų tinklai išvengtų Europos 

ir nacionalinės teisėsaugos ir teismų vykdomų tyrimų bei patraukimo baudžiamojon 

atsakomybėn. Nuo šio teisinio bejėgiškumo nukentėtų pilietinė visuomenė Europoje ir už jos 

ribų, tiek karo zonose, tiek ne. Teroristinių tinklų pavojus ne teorinis, o tikras. Teroristų 

išpuoliai palieka gilias žaizdas aukoms, jų šeimoms ir regionams, kuriuose jie buvo įvykdyti. 

Jau dabar dėl teroristinių organizacijų žiaurumo ir grubios tarpusavio konkurencijos labai 

daug migrantų bėga iš savo šalių, taip patekdami į labai pažeidžiamą padėtį kol jie bėga ir, 

dažnai, vis susidurdami su nusikalstamais tinklais. 

Kovojant su terorizmu reikia nuoseklaus vientiso požiūrio į daugelį skirtingų politikos sričių, 

įskaitant radikalėjimo prevenciją, kova su radikalėjimu, radikalėjimo mažinimą ir t. t. 

Pastaruoju metu Europos Parlamentas ir Taryba ne kartą atkreipė dėmesį į tai, kad kovojant su 

terorizmu reikia šio visą apimančio požiūrio.1 Baudžiamoji teisė gali pateikti tik iš dalies visą 

apimantį požiūrį. 

Kova su terorizmu yra pasaulinė kova, ES negali jos vykdyti ar laimėti viena. 2014 m. JT 

Saugumo Tarybos Rezoliucijose visos ES valstybės narės teisiškai įpareigojamos nustatyti 

baudžiamąją atsakomybę su terorizmu susijusios nusikalstamoms veikoms, pavyzdžiui, 

vykimui į trečią šalį su tikslu planuoti ar vykdyti teroristinius išpuolius arba siekiant rengti 

teroristus ar dalyvauti rengime, taip pat tokių kelionių rėmimas, organizavimas arba 

padėjimas jas vykdyti, JTSTR buvo perkelta į Europos Tarybos papildomą protokolą dėl 

užsienio kovotojų. 

Pranešėjos pateiktas bendras pasiūlymo vertinimas 

Bendrai pranešėja pasiūlymą remia. Pranešėja norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šie pasiūlymo 

elementai nuo 2002 m. jau buvo ES acqui dalis pagal Tarybos pamatinį sprendimą dėl kovos 

su terorizmu (iš dalies pakeistą 2008 m.): 

teroristinių nusikaltimų ir nusikaltimų, susijusių su teroristinės grupuotės veikla apibrėžtys 

nustatytos Pamatiniame sprendime 2002/475/TVR (1 ir 2 straipsniai); teroristų finansavimo 

kriminalizavimas jau buvo numatytas Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 2 straipsnio 

2 dalies b punkte; vagystė sunkinančiomis aplinkybėmis, turto prievartavimas ir sukčiavimas 

siekiant vykdyti teroristinius nusikaltimus kriminalizuoti Pamatinio sprendimo 

2002/475/TVR 3 straipsnyje; be to Pamatiniame sprendime 2002/475/TVR taip pat numatytos 

nuostatos dėl bausmių fiziniams asmenims (Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 

5 straipsnis), lengvinančių aplinkybių (Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 6 straipsnis), 

juridinių asmenų atsakomybės (Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 7 straipsnis), minimalių 

sankcijų juridiniams asmenims (Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 8 straipsnis) ir dėl 

traukimo baudžiamojon atsakomybėn bei dėl jurisdikcijos (Pamatinio sprendimo 

2002/475/TVR 9 straipsnis). 

                                                 
1  Žr., pavyzdžiui: 2015 m. lapkričio 25 d. Parlamento rezoliuciją „Radikalėjimo prevencija ir teroristinių 

organizacijų vykdomas ES piliečių verbavimas“ (P8_TA(2015)0410), 2015 m. vasario 11 d. Parlamento 

rezoliuciją kovos su terorizmu priemonių (P8_TA(2015)0032), 2015 m. liepos 9 d. Parlamento rezoliuciją dėl 

Europos saugumo darbotvarkės (P8_TA(2015)0269). 2015 m. lapkričio 20 d. Tarybos išvadas kovos su 

terorizmu klausimais, 2015 m. vasario 12 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, 2015 m. sausio 29–30 d. 

Bendrą pareiškimą po Tarybos posėdžio Rygoje. 
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Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 3 straipsnis papildytas tokiomis nusikalstamomis 

veikomis kaip viešas kurstymas padaryti teroristinį nusikaltimą, verbavimas vykdyti terorizmą 

ir teroristų rengimas. Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 3 straipsnio 3 dalyje jau buvo 

nustatyta, kad vykdant nusikaltimus, susijusius su teroristine grupuote ar teroristine veikla, 

nebūtinai turi būti padarytas teroristinis nusikaltimas. Taigi, neturi būti nustatytas ryšys su 

konkrečiu teroristiniu nusikaltimu. Be to, Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 4 straipsnyje 

išplėsta veikos taikymo sritis, nes baudžiamoji atsakomybė turėtų būti nustatyta ir 

bendrininkavimui, kurstymui ar pasikėsinimui. Pamatiniame sprendime 2002/475/TVR 

leidžiama valstybėms narėms nustatyti baudžiamąją atsakomybę už pastangas vykdyti 

teroristų rengimą ir verbuoti su tikslu vykdyti terorizmą. Dauguma valstybių narių jau 

nustačiusios baudžiamąją atsakomybę už šiuos veiksmus. Pamatinio sprendimo nuostatos 

įgyvendintos visose valstybėse narėse1. 

Tarptautinės organizacijos, pavyzdžiui, JT, Europos agentūros ir nacionalinės teisėsaugos 

institucijos besikeičiančią grėsmę nagrinėjo, tyrė ir stebėjo. JTSTR 2014/2178 rezoliucinė 

dalis buvo priimta pagal JT chartijos VII skyrių, visų pirma jo 4–6 straipsnius, kurie turi 

privalomą galią. Taigi valstybės narės privalo užtikrinti, kad jų nacionaliniuose teisės aktuose 

būtų nustatyta pakankamai griežta atsakomybė už keliavimą, teroristų rengimą, finansavimą ir 

kitus su terorizmu susijusius parengiamuosius veiksmus. Europos Taryba priėmė Europos 

Tarybos konvenciją ir papildomą protokolą. Pranešėja supranta pridėtinę ES vertę priimant 

direktyvą, nes vietoje to, kad būtų leidžiama kiekvienai valstybei narei atskirai įgyvendinti JT 

rezoliuciją savo nacionalinėje teisėje direktyva sukuria suderintą baudžiamosios teisės 

pagrindą, kuriuo bus pagrįsta nacionalinė teisė, taigi valstybių narių kovos su terorizmu 

veiksmai bus suderinti, vieningi ir veiksmingi ir būtų išvengta ikiteisminio tyrimo spragų. Be 

to, galiojantį Tarybos pamatinį sprendimą dėl kovos sus terorizmu pritaikius prie Lisabonos 

sutarties jam pradės galioti pagrindinės teisės, Europos Komisijos galios dėl pažeidimo 

procedūros ir Teisingumo teismo teisminė kontrolė. Svarbus teisėtumo principas yra 

baudžiamosios teisės tikslumas ir nuspėjamumas. Todėl labai svarbu, kad ją įgyvendinant ir 

taikant konkrečiais atvejais būtų vadovaujamasi būtinumo ir proporcingumo principais ir kad 

kiekvienu atveju remiantis kuo daugiau faktų ir aplinkybių būtų aiškiai nustatytas ir įrodytas 

nusikalstamos veikos sunkumas bei tyčia. 

Itin svarbu atnaujinti ES kovos su terorizmu ir teroristiniais tinklais teisinę sistemą, susijusią 

su šiais klausimais: 

1) teroristų rengimas ir dalyvavimas rengime Europoje ir už jos ribų, tiek mokymo 

stovyklose, tiek internetu; 

2) vadinamųjų užsienio kovotojų vykimas į konflikto zonas teroristiniais tikslais, šių kelionių 

organizavimas arba padėjimas jas vykdyti; 

3) FATF rekomendacijos Nr. 5 dėl teroristų finansavimo ir parengiamųjų veiksmų, kurie gali 

lemti veikų turint teroristinių tikslų padarymą, įtraukimas; 

4) naujo pobūdžio veikų, vykdomų kibernetinėje erdvėje, visų pirma vadinamajame 

tamsiajame internete, arba per šią erdvę, įtraukimas; 

                                                 
1 Taip pat žr. 2014 m. rugsėjo 5 d. Komisijos ataskaitą dėl Pamatinio sprendimo 2002/475/TVR įgyvendinimo 

(COM(2014) 554). 
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5) straipsnio dėl pagalbos ir bendrininkavimo, kurstymo ir kėsinimosi pritaikymas prie naujų 

problemų; 

6) jurisdikcijos už teroristų rengimo nusikalstamą veiką nustatymas; 

7) aukų teisių įtvirtinimas ir didesnė terorizmo aukų apsauga, pagalba ir parama joms visoje 

Sąjungoje. 


