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18. 11. 2015 A8-0316/13 

Pozměňovací návrh  13 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. připomíná, že internetové společnosti a 

poskytovatelé služeb na internetu mají ze 

zákona povinnost spolupracovat s orgány 

členských států při odstraňování 

nelegálního obsahu šířícího násilný 

extremismus, přičemž by tak měly činit 

neprodleně a při důsledném dodržování 

právního státu a základních práv, včetně 

svobody projevu; je přesvědčen, že by 

členské státy měly zvážit možnost přijetí 

právních kroků proti internetovým 

společnostem, které odmítají vyhovět 

požadavku správních či právních orgánů 

týkajícího se odstranění nelegálního 

obsahu ze své internetové platformy; 

domnívá se, že v případě odmítnutí či 

záměrného maření spolupráce ze strany 

internetových platforem, v jehož důsledku 

se nelegální obsah bude moci šířit, je 

třeba takovéto počínání považovat za 

napomáhání srovnatelné se zločinným 

úmyslem či nedbalostí, a že v takových 

případech je třeba postavit viníky před 

soud; 

14. připomíná, že internetové společnosti a 

poskytovatelé služeb na internetu mají ze 

zákona povinnost spolupracovat s orgány 

členských států při odstraňování 

nelegálního obsahu šířícího násilný 

extremismus, přičemž by tak měly činit 

neprodleně a při důsledném dodržování 

právního státu a základních práv, včetně 

svobody projevu; je přesvědčen, že by 

členské státy měly zvážit možnost přijetí 

právních kroků proti internetovým 

společnostem, které odmítají vyhovět 

požadavku právních orgánů týkajícího se 

odstranění nelegálního obsahu ze své 

internetové platformy;  

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0316/14 

Pozměňovací návrh  14 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. zdůrazňuje, že lepší spolupráce 

členských států zaměřená na boj proti 

radikalizaci a náborům evropských občanů 

se také vyznačuje intenzivní výměnou mezi 

justičními orgány a Eurojustem a jejich 

vzájemnou spoluprací; poukazuje na to, že 

lepší informování na evropské úrovni 

ohledně záznamů v rejstříku trestů osob 

podezřelých z terorismu by umožnilo 

urychlit jejich vypátrání a napomohlo 

jejich řádnému sledování buď při jejich 

odjezdu z EU, nebo když se do EU vracejí; 

vybízí proto k reformě Evropského 

informačního systému rejstříků trestů 

(ECRIS) a k jeho lepšímu využívání;  

naléhavě vyzývá Komisi, aby posoudila 

možnost zavedení evropského indexového 

systému policejních záznamů (EPRIS) a 

jeho přínos; zdůrazňuje, že při takovéto 

výměně informací by měly být dodržovány 

mezinárodní dohody a právní předpisy EU 

a také základní práva, zejména ochrana 

osobních údajů; 

43. zdůrazňuje, že lepší spolupráce 

členských států zaměřená na boj proti 

radikalizaci a náborům evropských občanů 

se také vyznačuje intenzivní výměnou mezi 

justičními orgány a Eurojustem a jejich 

vzájemnou spoluprací; poukazuje na to, že 

lepší informování na evropské úrovni 

ohledně záznamů v rejstříku trestů osob 

podezřelých z terorismu by umožnilo 

urychlit jejich vypátrání a napomohlo 

jejich řádnému sledování buď při jejich 

odjezdu z EU, nebo když se do EU vracejí; 

vybízí proto k reformě Evropského 

informačního systému rejstříků trestů 

(ECRIS) a k jeho lepšímu využívání; 

naléhavě vyzývá Komisi, aby posoudila 

možnost zavedení evropského indexového 

systému policejních záznamů (EPRIS) a 

jeho přínos; zdůrazňuje, že při takovéto 

výměně informací by měly být dodržovány 

mezinárodní dohody a právní předpisy EU 

a také základní práva, zejména ochrana 

osobních údajů a že zásadní důležitost má 

účinný demokratický dohled; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0316/15 

Pozměňovací návrh  15 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 43 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 43a. domnívá se, že v rámci boje proti 

závažné a organizované mezinárodní 

trestné činnosti by prioritou EU mělo být 

potírání nezákonného obchodování se 

zbraněmi; je zejména přesvědčen, že je 

zapotřebí více prohloubit spolupráci 

v souvislosti s mechanismy pro výměnu 

informací a s vysledovatelností a likvidací 

zakázaných zbraní; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0316/16 

Pozměňovací návrh  16 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 56 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. zdůrazňuje, že je klíčové, aby EU 

navázala úzkou spolupráci se třetími 

zeměmi, zejména s tranzitními a cílovými 

zeměmi, jak je to jen možné, aby byla 

schopna odhalovat případy občanů EU a 

cizinců žijících v EU, kteří odcházejí 

bojovat po boku teroristických organizací 

nebo se poté vracejí; rovněž zdůrazňuje, že 

je třeba posílit politický dialog a společné 

akční plány v oblasti boje proti radikalizaci 

a terorismu, a to v rámci dvoustranných 

vztahů a vztahů s regionálními 

organizacemi, jako je Africká unie a Liga 

arabských států; 

56. zdůrazňuje, že je klíčové, aby EU 

navázala úzkou spolupráci se třetími 

zeměmi, zejména s tranzitními a cílovými 

zeměmi, jak je to jen možné, při dodržení 

právních předpisů, zásad a hodnot EU a 

mezinárodních lidských práv, aby byla 

schopna odhalovat případy občanů EU a 

cizinců žijících v EU, kteří odcházejí 

bojovat po boku teroristických organizací 

nebo se poté vracejí; rovněž zdůrazňuje, že 

je třeba posílit politický dialog a společné 

akční plány v oblasti boje proti radikalizaci 

a terorismu, a to v rámci dvoustranných 

vztahů a vztahů s regionálními 

organizacemi, jako je Africká unie a Liga 

arabských států; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0316/17 

Pozměňovací návrh  17 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 57 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

57. s nadšením vítá ochotu vysoké 

představitelky, místopředsedkyně 

Mogheriniové podpořit projekty zaměřené 

na boj proti radikalizaci ve třetích zemích, 

včetně Jordánska, Libanonu a Iráku a 

v oblasti Sahelu a Maghrebu, jak je 

uvedeno ve zprávě o provádění opatření 

v návaznosti na zasedání Evropské rady ze 

dne 12. února 2015;  zdůrazňuje, že nyní je 

třeba zajistit, aby tyto projekty co nejdříve 

získaly potřebné financování; 

57. bere na vědomí ochotu vysoké 

představitelky, místopředsedkyně 

Mogheriniové podpořit projekty zaměřené 

na boj proti radikalizaci ve třetích zemích, 

včetně Jordánska, Libanonu a Iráku a v 

oblasti Sahelu a Maghrebu, jak je uvedeno 

ve zprávě o provádění opatření v 

návaznosti na zasedání Evropské rady ze 

dne 12. února 2015; zdůrazňuje, že nyní je 

třeba zajistit, aby tyto projekty co nejdříve 

získaly potřebné financování; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0316/18 

Pozměňovací návrh  18 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi 

2015/2063(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 59 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

59. vybízí EU k vedení cíleného a 

aktualizovaného dialogu o bezpečnosti a 

boji proti terorismu s Alžírskem, Egyptem, 

Irákem, Izraelem, Jordánskem, Marokem, 

Libanonem, Saúdskou Arábií, Tuniskem a 

Radou pro spolupráci v Zálivu; rovněž je 

přesvědčen o tom, že je zapotřebí posílit 

spolupráci s Tureckem v souladu se závěry 

Rady pro obecné záležitosti z prosince 

roku 2014; 

59. vybízí EU k vedení cíleného a 

aktualizovaného dialogu o bezpečnosti a 

boji proti terorismu s Alžírskem, Egyptem, 

Irákem, Izraelem, Jordánskem, Marokem, 

Libanonem, Saúdskou Arábií, Tuniskem a 

Radou pro spolupráci v Zálivu, mimo jiné 

o minulém i současném zapojení států do 

podpory teroristických aktivit; rovněž je 

přesvědčen o tom, že je zapotřebí posílit 

spolupráci s Tureckem v souladu se závěry 

Rady pro obecné záležitosti z prosince 

roku 2014; 

Or. en 

 

 


