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18.11.2015 A8-0316/13 

Изменение  13 

Джийн Ламбърт 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. припомня, че интернет компаниите и 

доставчиците на услуги имат правна 

отговорност да си сътрудничат с 

органите на държавите членки като 

заличават всяко незаконно съдържание, 

което разпространява насилнически 

екстремизъм, експедитивно и при пълно 

зачитане на върховенството на закона и 

основните права, включително 

свободата на изразяване; счита, че 

държавите членки следва да обмислят 

правни действия срещу интернет 

компаниите, които отказват да се 

съобразят с административно или 

съдебно искане за заличаване на 

незаконно съдържание на техните 

интернет платформи; счита, че отказ 

или преднамерено неосъществяване 

на сътрудничество от страна на 

интернет платформите, и по този 

начин допускане на циркулирането на 

такова незаконно съдържание, следва 

да се счита за акт на съучастие, 

който може да се приравни на 

престъпно намерение или 

небрежност, и че отговорните следва 

в такива случаи да бъдат подведени 

под съдебна отговорност; 

14. припомня, че интернет компаниите и 

доставчиците на услуги имат правна 

отговорност да си сътрудничат с 

органите на държавите членки като 

заличават всяко незаконно съдържание, 

което разпространява насилнически 

екстремизъм, експедитивно и при пълно 

зачитане на върховенството на закона и 

основните права, включително 

свободата на изразяване; счита, че 

държавите членки следва да обмислят 

правни действия срещу интернет 

компаниите, които отказват да се 

съобразят със съдебно искане за 

заличаване на незаконно съдържание на 

техните интернет платформи;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/14 

Изменение  14 

Джийн Ламбърт 

от името на групата Verts/ALE 
 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 

 

Предложение за резолюция Изменение 

43. подчертава, че едно по-добро 

сътрудничество между държавите 

членки за справяне с радикализацията и 

вербуването на европейски граждани се 

характеризира също така с интензивен 

диалог и сътрудничество между техните 

съдебни органи и с Евроюст; отбелязва, 

че подобрената информация на 

европейско равнище относно досиетата 

за съдимост на лицата, заподозрени в 

терористична дейност, би спомогнала за 

ускоряване на тяхното разкриване и би 

улеснила подходящото им наблюдение, 

независимо дали заминават или се 

завръщат в ЕС; във връзка с това 

насърчава реформата и по-

пълноценното използване на 

Европейската информационна система 

за съдимост (ECRIS); настоятелно 

призовава Комисията да извърши 

оценка на осъществимостта и 

добавената стойност на създаването на 

европейска система за полицейските 

регистри (EPRIS); подчертава, че при 

подобен обмен на информация трябва да 

бъдат зачитани международните 

договори и правото на ЕС, както и 

основните права, и по-специално 

защитата на личните данни; 

43. подчертава, че едно по-добро 

сътрудничество между държавите 

членки за справяне с радикализацията и 

вербуването на европейски граждани се 

характеризира също така с интензивен 

диалог и сътрудничество между техните 

съдебни органи и с Евроюст; отбелязва, 

че подобрената информация на 

европейско равнище относно досиетата 

за съдимост на лицата, заподозрени в 

терористична дейност, би спомогнала за 

ускоряване на тяхното разкриване и би 

улеснила подходящото им наблюдение, 

независимо дали заминават или се 

завръщат в ЕС; във връзка с това 

насърчава реформата и по-

пълноценното използване на 

Европейската информационна система 

за съдимост (ECRIS); настоятелно 

призовава Комисията да извърши 

оценка на осъществимостта и 

добавената стойност на създаването на 

европейска система за полицейските 

регистри (EPRIS); подчертава, че при 

подобен обмен на информация трябва да 

бъдат зачитани международните 

договори и правото на ЕС, както и 

основните права, и по-специално 

защитата на личните данни, и че 

ефективното демократично 

наблюдение на мерките за сигурност е 

от съществено значение; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/15 

Изменение  15 

Джийн Ламбърт 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  43а. счита, че борбата с трафика на 

оръжия следва да бъде приоритет за 

ЕС в борбата срещу тежката и 

организираната международна 

престъпност; по-конкретно счита, че 

сътрудничеството трябва да бъде 

допълнително подобрено по 

отношение на механизмите за обмен 

на информация и проследяването и 

унищожаването на забранени 

оръжия; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/16 

Изменение  16 

Джийн Ламбърт 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 56 

 

Предложение за резолюция Изменение 

56. отново подчертава, че е от 

изключително значение ЕС да установи 

тясно сътрудничество с трети държави, 

особено с транзитните държави и 

държавите, които са цел на пътуване, 

доколкото това е възможно, за да се 

даде възможност за разкриване на 

заминаването или връщането на 

граждани на ЕС и пребиваващи в ЕС 

граждани на трети държави, които 

заминават, за да се бият редом с 

терористични организации, или се 

завръщат; подчертава също така 

необходимостта от укрепване на 

политическия диалог и изготвянето на 

общи планове за действие за борба с 

радикализацията и тероризма в 

контекста на двустранните отношения и 

с регионалните организации, като 

Африканския съюз и Лигата на 

арабските държави; 

56. отново подчертава, че е от 

изключително значение ЕС да установи 

тясно сътрудничество с трети държави, 

особено с транзитните държави и 

държавите, които са цел на пътуване, 

доколкото това е възможно, при 

зачитане на законите, принципите и 

ценностите на ЕС и международно 

признатите права на човека, за да се 

даде възможност за разкриване на 

заминаването или връщането на 

граждани на ЕС и пребиваващи в ЕС 

граждани на трети държави, които 

заминават, за да се бият редом с 

терористични организации, или се 

завръщат; подчертава също така 

необходимостта от укрепване на 

политическия диалог и изготвянето на 

общи планове за действие за борба с 

радикализацията и тероризма в 

контекста на двустранните отношения и 

с регионалните организации, като 

Африканския съюз и Лигата на 

арабските държави; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/17 

Изменение  17 

Джийн Ламбърт 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 57 

 

Предложение за резолюция Изменение 

57. приветства с ентусиазъм 

готовността на върховния 

представител/заместник-председател 

Могерини да подкрепи проекти за борба 

срещу радикализацията в трети 

държави, включително Йордания, Ливан 

и Ирак, както и в региона на Сахел и 

Магреб, както се посочва в доклада 

относно изпълнението на мерки 

вследствие на заседанието на 

Европейския съвет от 12 февруари 

2015 г.; подчертава, че сега трябва да се 

гарантира, че тези проекти ще получат 

необходимото финансиране възможно 

най-скоро; 

57. отбелязва готовността на върховния 

представител/заместник-председател 

Могерини да подкрепи проекти за борба 

срещу радикализацията в трети 

държави, включително Йордания, Ливан 

и Ирак, както и в региона на Сахел и 

Магреб, както се посочва в доклада 

относно изпълнението на мерки 

вследствие на заседанието на 

Европейския съвет от 12 февруари 

2015 г.; подчертава, че сега трябва да се 

гарантира, че тези проекти ще получат 

необходимото финансиране възможно 

най-скоро; 

Or. en 



 

AM\1079113BG.doc  PE571.050v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

18.11.2015 A8-0316/18 

Изменение  18 

Джийн Ламбърт 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 59 

 

Предложение за резолюция Изменение 

59. насърчава ЕС да провежда 

целенасочени и задълбочени диалози в 

областта на сигурността и борбата 

срещу тероризма с Алжир, Египет, 

Ирак, Израел, Йордания, Мароко, 

Ливан, Саудитска Арабия, Тунис и 

Съвета за сътрудничество в Персийския 

залив; също така счита, че 

сътрудничеството с Турция следва да се 

засили в съответствие със заключенията 

на Съвета по общи въпроси от декември 

2014 г.; 

59. насърчава ЕС да провежда 

целенасочени и задълбочени диалози в 

областта на сигурността и борбата с 

тероризма с Алжир, Египет, Ирак, 

Израел, Йордания, Мароко, Ливан, 

Саудитска Арабия, Тунис и Съвета за 

сътрудничество в Персийския залив, 

включително на тема участието на 

държави в подкрепа на терористични 

действия в миналото и понастоящем; 

също така счита, че сътрудничеството с 

Турция следва да се засили в 

съответствие със заключенията на 

Съвета по общи въпроси от декември 

2014 г.; 

Or. en 

 

 


