
P6_TA(2008)0435 

Terrorismivastane võitlus * 

Euroopa Parlamendi 23. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon 

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu raamotsus, millega muudetakse raamotsust 

2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (KOM(2007)0650 – C6-0466/2007 – 

2007/0236(CNS)) 

 

(Nõuandemenetlus) 

     

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut (KOM(2007)0650); 

– võttes arvesse nõukogu 18. aprilli 2008. aasta suuniseid (8707/2008); 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 29, artikli 31 lõike 1 punkti e ja artikli 34 

lõike 2 punkti b; 

– võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa 

Parlamendiga (C6-0466/2007); 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51; 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja 

õiguskomisjoni arvamust (A6-0323/2008), 

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks; 

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 

lõiget 2; 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 

Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta; 

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

komisjoni ettepanekut oluliselt muuta; 

5. palub nõukogul ja komisjonil pärast Lissaboni lepingu jõustumist käsitleda 

prioriteetsena kõiki hilisemaid ettepanekuid, mille eesmärk on muuta kõnealust teksti, 

vastavalt Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa 

Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatava üleminekusätete protokolli artiklile 

10 ning deklaratsioonile nr 50 üleminekusätete protokolli artikli 10 kohta; 

6. teatab, et on valmis pärast Lissaboni lepingu jõustumist vaatama vajadusel mis tahes 

sellise ettepaneku läbi kiirmenetluse raames, tihedas koostöös liikmesriikide 

parlamentidega; juhul, kui uus ettepanek kajastab käesoleva arvamuse sisu, tuleks 

kohaldada institutsioonidevahelises kokkuleppes ette nähtud kodifitseerimisalast 

menetlust; 



7. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile. 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Euroopa Liidu tegevus 

terrorismivastase võitluse valdkonnas 

peab toimuma tihedas koostöös kohalike 

ja piirkondlike omavalitsustega, kellel on 

eelkõige ennetustegevuses võtmeroll, sest 

terrorismiaktide toimepanijad ja õhutajad 

elavad kohaliku omavalitsuse piirkonnas 

käivad läbi sealse elanikkonnaga ning 

kasutavad omavalitsuse teenuseid ja 

demokraatia vahendeid.  

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Käesoleva ettepanekuga nähakse ette 

terroristliku tegevusega seotud 

õigusrikkumiste kriminaliseerimine, et 

aidata kaasa üldpoliitilise eesmärgi 

saavutamisele, milleks on terrorismi 

ennetamine, vähendades selliste 

materjalide levitamist, mis võiksid õhutada 

inimesi sooritama terroriakte. 

(7) Käesoleva ettepanekuga nähakse ette 

terroristliku tegevusega seotud 

õigusrikkumiste kriminaliseerimine, et 

aidata kaasa üldpoliitilise eesmärgi 

saavutamisele, milleks on terrorismi 

ennetamine, vähendades selliste 

materjalide levitamist, mis tahtlikult ja 

tõenäoliselt õhutavad inimesi sooritama 

terroriakte. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 



(10) Liikmesriikidel tuleks vastastikku 

ühtlustada terroriaktide, sealhulgas 

terroriaktidega seotud tegevuste mõiste, nii 

et see hõlmaks avalikku üleskutset panna 

toime terroriakte, värbamist terroristlikel 

eesmärkidel ja väljaõpet terroristlikel 

eesmärkidel, kui see on toime pandud 

tahtlikult;  

(10) Liikmesriikidel tuleks vastastikku 

ühtlustada terroriaktide, sealhulgas 

terroriaktidega seotud tegevuste mõiste, nii 

et see hõlmaks avalikku õhutamist panna 

toime terroriakte, värbamist terroristlikel 

eesmärkidel ja väljaõpet terroristlikel 

eesmärkidel, kui see on toime pandud 

tahtlikult; 

 (Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 

õigusakti ulatuses, välja arvatud põhjendus 

9). 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Õigusrikkumisi, nagu avalik üleskutse 

panna toime terroriakte, värbamine 

terroristlikel eesmärkide ja väljaõpe 

terroristlikel eesmärkidel, tahtlikult toime 

pannud või nende eest vastutavatele 

füüsilistele ja juriidilistele isikutele tuleks 

ette näha karistused ja sanktsioonid. Need 

tegevused peaksid olema kõikides 

liikmesriikides võrdselt karistatavad, 

sõltumata sellest, kas need pandi toime 

Interneti teel või mitte. 

(11) Õigusrikkumisi, nagu avalik 

õhutamine panna toime terroriakte, 

värbamine terroristlikel eesmärkide ja 

väljaõpe terroristlikel eesmärkidel, 

tahtlikult toime pannud füüsilistele ja 

juriidilistele isikutele tuleks ette näha 

karistused ja sanktsioonid. Need tegevused 

peaksid olema kõikides liikmesriikides 

võrdselt karistatavad, sõltumata sellest, kas 

need pandi toime Interneti teel või mitte. 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Kui nõukogul ei õnnestu kokku 

leppida protsessiõigustes 

kriminaalmenetluse valdkonnas, takistab 

see Euroopa õigusalast koostööd; selline 

ummikseis on vaja viivitamata lahendada. 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Põhjendus 12 

 



Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Tuleks kehtestada täiendavad 

kohtualluvust käsitlevad eeskirjad, et 

tagada liikmesriigi kohtualluvusse 

kuuluvate õigusrikkumiste, nagu avalik 

üleskutse panna toime terroriakte, 

värbamine terroristlikel eesmärkide ja 

väljaõpe terroristlikel eesmärkidel, tõhus 

uurimine, kui neid kasutatakse terroriakti 

toimepanemiseks või kui nende 

tulemusena pandi toime terroriakt. 

välja jäetud 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt 

Põhjendus 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (12a) Käesolev raamotsus täiendab 

Euroopa Nõukogu 16. mai 2005. aasta 

terrorismi tõkestamise konventsiooni ning 

seetõttu on hädavajalik, et paralleelselt 

käesoleva raamotsuse jõustumisega 

ratifitseeriksid kõik liikmesriigid 

kõnealuse konventsiooni.  

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Liit järgib põhimõtteid, mida 

tunnustatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 

6 lõikes 2 ja kajastatakse Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas, eriti selle II ja VI 

peatükis. Käesolevat raamotsust ei või 

mingil juhul tõlgendada nii, nagu püütaks 

sellega vähendada või piirata selliseid 

põhiõigusi ja -vabadusi, nagu sõna-, 

kogunemis- ja ühinemisvabadus, õigus era- 

ja perekonnaelu austamisele ning 

kirjavahetuse konfidentsiaalsuse kaitsele.  

(14) Liit järgib põhimõtteid, mida 

tunnustatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 

6 lõikes 2 ja kajastatakse Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas, eriti selle II ja IV 

peatükis. Käesolevat raamotsust ei või 

mingil juhul tõlgendada nii, nagu püütaks 

sellega vähendada või piirata selliseid 

põhiõigusi ja -vabadusi, nagu sõna-, 

kogunemis- ja ühinemisvabadus, 

ajakirjandusvabadus ja sõnavabadus 

muudes meediakanalites, õigus era- ja 

perekonnaelu austamisele ning 

kirjavahetuse konfidentsiaalsuse kaitsele, 

mis hõlmab ka elektronkirjade ja muu 



elektroonilise kirjavahetuse sisu.  

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Avalik üleskutse panna toime 

terroriakt, värbamine terroristlikel 

eesmärkidel ja väljaõpe terroristlikel 

eesmärkidel on tahtlikud kuriteod. 

Käesolevat raamotsust ei või mingil juhul 

tõlgendada nii, nagu püütaks sellega 

vähendada või piirata informatsiooni 

levitamist teaduslikel, akadeemilistel ja 

aruandluse eesmärkidel. Radikaalsete, 

poleemiliste ja vaidlust tekitavate vaadete 

väljendamine avalikel aruteludel tundlikes 

poliitilistes küsimustes, kaasa arvatud 

terrorism, jääb käesoleva määruse 

reguleerimisalast välja ning ei kuulu ka 

mõiste alla avaliku üleskutse kohta panna 

toime terroriakt;  

(15) Avalik õhutamine panna toime 

terroriakt, värbamine terroristlikel 

eesmärkidel ja väljaõpe terroristlikel 

eesmärkidel on tahtlikud kuriteod. 

Käesolevat raamotsust ei või mingil juhul 

tõlgendada nii, nagu püütaks sellega 

vähendada või piirata informatsiooni 

levitamist teaduslikel, akadeemilistel, 

kunstilistel ja aruandluse eesmärkidel. 

Radikaalsete, poleemiliste ja vaidlust 

tekitavate vaadete väljendamine avalikel 

aruteludel tundlikes poliitilistes 

küsimustes, kaasa arvatud terrorism, jääb 

käesoleva määruse reguleerimisalast välja 

ning ei kuulu ka mõiste alla avaliku 

õhutamise kohta panna toime terroriakt; 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15a) Käesolevas raamotsuses nimetatud 

tegude kriminaliseerimist tuleks teostada 

nii, et see oleks proportsionaalne 

taotletavate õiguspäraste eesmärkidega, 

demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja 

asjakohane ning mittediskrimineeriv; eriti 

peaks tegude kriminaliseerimine olema 

kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartaga ning Euroopa inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsiooniga. 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt –1 (uus) 

Raamotsus 2002/475/JSK 

Artikkel 1 – lõige 2 



 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (–1) Artikli 1 lõiget 2 muudetakse 

järgmiselt: 
 „2. Käesolev raamotsus ei mõjuta 

kohustust austada põhiõigusi ja õiguse 

aluspõhimõtteid, mis on kirja pandud 

Euroopa Liidu lepingu artiklis 6, 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 

kaitse konventsioonis.” 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 

Raamotsus 2002/475/JSK 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) avalik üleskutse panna toime terroriakt 

– avalikkusele suunatud sõnumi levitamine 

või muul viisil kättesaadavaks tegemine 

kavatsusega õhutada artikli 1 lõike 1 

punktides a–h loetletud tegude 

toimepanemisele, kui selline terroriakte 

otseselt või kaudselt toetav teguviis tekitab 

ohu, et võidakse toime panna üks või mitu 

sellist õigusrikkumist; 

(a) avalik õhutamine panna toime 

terroriakt – avalikkusele suunatud sõnumi 

levitamine või muul viisil kättesaadavaks 

tegemine, mis toetab selgelt ja 

kavatsuslikult artikli 1 lõike 1 punktides a–

h loetletud õigusrikkumiste 

toimepanemist, kui selline teguviis 

ilmselgelt tekitab ohu, et võidakse toime 

panna üks või mitu sellist õigusrikkumist; 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 

Raamotsus 2002/475/JSK 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) värbamine terroristlikel eesmärkidel – 

teise isiku agiteerimine artikli 1 lõikes 1 

või artikli 2 lõikes 2 loetletud tegude 

toimepanemisele; 

(b) värbamine terroristlikel eesmärkidel – 

teise isiku tahtlik agiteerimine artikli 1 

lõike 1 punktides a–h või artikli 2 lõikes 2 

loetletud õigusrikkumiste 

toimepanemisele; 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 



Artikkel 1 – punkt 1 

Raamotsus 2002/475/JSK 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) väljaõpe terroristlikel eesmärkidel – 

lõhkeainete, tulirelvade või teiste relvade 

või mürgiste või ohtlike ainete 

valmistamise või kasutamise õpetamine või 

muude erimeetodite või tehnikate 

õpetamine, et panna toime ühte artikli 1 

lõikes 1 loetletud tegudest, teades, et neid 

oskusi kavatsetakse kasutada nimetatud 

eesmärgil. 

(c) väljaõpe terroristlikel eesmärkidel – 

lõhkeainete, tulirelvade või teiste relvade 

või mürgiste või ohtlike ainete 

valmistamise või kasutamise õpetamine või 

muude erimeetodite või tehnikate 

õpetamine, et panna toime ühte artikli 1 

lõike 1 punktides a–h loetletud 

õigusrikkumistest, teades, et neid oskusi 

kavatsetakse kasutada nimetatud eesmärgil. 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 

Raamotsus 2002/475/JSK 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) röövimine artikli 1 lõikes 1 loetletud 

teo toimepanemiseks; 

(d) röövimine artikli 1 lõikes 1 loetletud 

õigusrikkumise toimepanemiseks; 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 

Raamotsus 2002/475/JSK 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) väljapressimine artikli 1 lõikes 1 

loetletud teo toimepanemiseks; 

(e) väljapressimine artikli 1 lõikes 1 

loetletud õigusrikkumise 

toimepanemiseks; 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 

Raamotsus 2002/475/JSK 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f 

 



Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) valede haldusdokumentide koostamine 

artikli 1 lõike 1 punktides a–h ja artikli 2 

lõike 2 punktis b loetletud teo 

toimepanemiseks. 

(f) valede haldusdokumentide koostamine 

artikli 1 lõike 1 punktides a–h ja artikli 2 

lõike 2 punktis b loetletud õigusrikkumise 

toimepanemiseks. 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 

Raamotsus 2002/475/JSK 

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 

artikli lõike 2 punktides a–c loetletud 

tegude kuritegudeks tunnistamine toimub 

sõnavabaduse ja ühinemisvabadusega 

seoses võetud kohustusi täites, austades 

eelkõige ajakirjandusvabadust ja 

sõnavabadust muudes meediakanalites, 

ning pidades silmas kirjavahetuse, 

sealhulgas elektronkirjade ja muu 

elektroonilise kirjavahetuse sisu 

konfidentsiaalsuse kaitset.. Lõike 2 

punktides a–c loetletud tegude 

kuritegudeks tunnistamine ei vähenda ega 

piira teabe levitamist teaduslikel, 

akadeemilistel, kunstilistel ja aruandluse 

eesmärkidel, radikaalsete, poleemiliste ja 

vaidlust tekitavate vaadete väljendamist 

avalikel aruteludel tundlikes poliitilistes 

küsimustes, kaasa arvatud terrorism. 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 

Raamotsus 2002/475/JSK 

Artikkel 3 – lõige 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3b. Lisaks sellele tagavad liikmesriigid, et 

käesoleva artikli lõike 2 punktides a–c 

loetletud tegude kuritegudeks 

tunnistamine viiakse läbi viisil, mis oleks 

proportsionaalne õigusrikkumise olemuse 



ja asjaoludega, võttes arvesse taotletavaid 

õiguspäraseid eesmärke ning nende 

vajadust demokraatlikus ühiskonnas, 

ning välistaks igasuguse omavoli ja 

diskrimineeriva või rassistliku kohtlemise.   

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu raamotsus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 3 

Raamotsus 2002/475/JSK 

Artikkel 9 – lõige 1 a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„1 a. Liikmesriigid määravad kindlaks 

jurisdiktsiooni artikli 3 lõike 2 punktides 

a–c osutatud õigusrikkumiste puhul, kui 

õigusrikkumine oli suunatud või viis 

artiklis 1 osutatud teo sooritamiseni ja see 

õigusrikkumine kuulub liikmesriigi 

jurisdiktsiooni alla käesoleva artikli lõike 

1 punktides a–e sätestatud mis tahes 

kriteeriumi alusel.” 

"1 a. Liikmesriik võib otsustada mitte 

kohaldada või kohaldada üksnes 

konkreetsetel juhtudel või asjaoludel lõike 

1 punktides d ja e sisalduvaid 

kohtualluvust käsitlevaid sätteid artikli 3 

lõike 2 punktides a–c ja artiklis 4 osutatud 

õigusrikkumiste puhul, kuivõrd need on 

seotud artikli 3 lõike 2 punktides a–c 

osutatud õigusrikkumistega.” 

 


