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Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. minder om, at internetvirksomheder og 

tjenesteudbydere har en juridisk 

forpligtelse til at samarbejde med 

medlemsstaternes myndigheder, idet de 

hurtigt skal slette alt ulovligt indhold, der 

spreder voldelig ekstremisme, med fuld 

respekt for retsstatsprincippet og de 

grundlæggende rettigheder, herunder 

ytringsfriheden; mener, at medlemsstaterne 

bør overveje retlige foranstaltninger mod 

virksomheder, der nægter at efterleve en 

administrativ eller retslig anmodning om 

at slette ulovligt indhold på deres 

internetplatforme; mener, at 

internetplatforme, der nægter eller 

udviser forsømmelighed med hensyn til at 

samarbejde og giver mulighed for, at et 

sådant ulovligt indhold frit kan cirkulere, 

bør anses for at have udført en 

medvirkende handling, der kan sidestilles 

med kriminelt forsæt eller forsømmelse, 

og at de ansvarlige i sådanne tilfælde bør 

bringes for en domstol; 

14. minder om, at internetvirksomheder og 

tjenesteudbydere har en juridisk 

forpligtelse til at samarbejde med 

medlemsstaternes myndigheder, idet de 

hurtigt skal slette alt ulovligt indhold, der 

spreder voldelig ekstremisme, med fuld 

respekt for retsstatsprincippet og de 

grundlæggende rettigheder, herunder 

ytringsfriheden; mener, at medlemsstaterne 

bør overveje retlige foranstaltninger mod 

virksomheder, der nægter at efterleve en 

retslig anmodning om at slette ulovligt 

indhold på deres internetplatforme;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/14 

Ændringsforslag  14 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 43 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

43. understreger, at et bedre samarbejde 

mellem medlemsstaterne om bekæmpelse 

af radikalisering og rekruttering af 

europæiske borgere også er kendetegnet 

ved en betydelig udveksling og et 

betydeligt samarbejde mellem de retslige 

myndigheder og Eurojust; bemærker, at 

bedre oplysninger på europæisk plan om 

strafferegisteroplysninger om 

terrormistænkte, vil gøre det muligt at 

spore dem hurtigere og sikre en bedre 

overvågning af dem, når de rejser ud eller 

vender tilbage til EU; tilskynder derfor til 

en reform og en bedre udnyttelse af det 

europæiske informationssystem vedrørende 

strafferegistre (ECRIS); opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at 

undersøge gennemførligheden af og 

merværdien ved at oprette et europæisk 

strafferegisterindekssystem (EPRIS); 

understreger, at internationale traktater og 

EU-lovgivningen samt de grundlæggende 

rettigheder og navnlig beskyttelse af 

personoplysninger skal overholdes i 

sådanne informationsudvekslinger; 

43. understreger, at et bedre samarbejde 

mellem medlemsstaterne om bekæmpelse 

af radikalisering og rekruttering af 

europæiske borgere også er kendetegnet 

ved en betydelig udveksling og et 

betydeligt samarbejde mellem de retslige 

myndigheder og Eurojust; bemærker, at 

bedre oplysninger på europæisk plan om 

strafferegisteroplysninger om 

terrormistænkte, vil gøre det muligt at 

spore dem hurtigere og sikre en bedre 

overvågning af dem, når de rejser ud eller 

vender tilbage til EU; tilskynder derfor til 

en reform og en bedre udnyttelse af det 

europæiske informationssystem vedrørende 

strafferegistre (ECRIS); opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at 

undersøge gennemførligheden af og 

merværdien ved at oprette et europæisk 

strafferegisterindekssystem (EPRIS); 

understreger, at internationale traktater og 

EU-lovgivningen samt de grundlæggende 

rettigheder og navnlig beskyttelse af 

personoplysninger skal overholdes i 

sådanne informationsudvekslinger, og at 

effektiv demokratisk kontrol med 

sikkerhedsforanstaltningerne er af 

afgørende betydning; 

Or. en 
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Ændringsforslag  15 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 43 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  43a. mener, at bekæmpelse af handel med 

skydevåben bør være en prioritet for EU i 

kampen mod alvorlig og organiseret 

international kriminalitet; mener især, at 

samarbejdet må styrkes yderligere med 

hensyn til 

informationsudvekslingsmekanismer og 

sporbarhed og tilintetgørelse af forbudte 

våben; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/16 

Ændringsforslag  16 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 56 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

56. understreger, at det er afgørende, at EU 

så vidt muligt etablerer et tæt samarbejde 

med tredjelande, navnlig transitlande og 

bestemmelseslande, således at det bliver 

muligt at identificere EU-borgere og ikke-

europæiske borgere, der rejser for at 

kæmpe på terrororganisationernes side, 

eller som vender tilbage herefter; 

understreger også behovet for at styrke den 

politiske dialog og fælles handlingsplaner 

til bekæmpelse af radikalisering og 

terrorisme inden for rammerne af bilaterale 

forbindelser og med regionale 

organisationer, som f.eks. Den Afrikanske 

Union og Den Arabiske Liga; 

56. understreger, at det er afgørende, at EU 

så vidt muligt etablerer et tæt samarbejde 

med tredjelande, navnlig transitlande og 

bestemmelseslande, under overholdelse af 

EU's lovgivning, principper og værdier og 

de internationale menneskerettigheder, 

således at det bliver muligt at identificere 

EU-borgere og ikke-europæiske borgere, 

der rejser for at kæmpe på 

terrororganisationernes side, eller som 

vender tilbage herefter; understreger også 

behovet for at styrke den politiske dialog 

og fælles handlingsplaner til bekæmpelse 

af radikalisering og terrorisme inden for 

rammerne af bilaterale forbindelser og med 

regionale organisationer, som f.eks. Den 

Afrikanske Union og Den Arabiske Liga; 

Or. en 
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Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 57 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

57. noterer sig med tilfredshed NF/HR 

Federica Mogherinis vilje til at støtte 

projekter til bekæmpelse af radikalisering i 

tredjelande, bl.a. i Jordan, Libanon og Irak, 

og i Sahel-Maghreb, som anført i rapporten 

om gennemførelsen af foranstaltninger 

efter Det Europæiske Råds møde den 12. 

februar 2015; understreger, at det nu skal 

sikres, at disse projekter får den 

nødvendige finansiering så hurtigt som 

muligt; 

57. noterer sig NF/HR Federica 

Mogherinis vilje til at støtte projekter til 

bekæmpelse af radikalisering i tredjelande, 

bl.a. i Jordan, Libanon og Irak, og i Sahel-

Maghreb, som anført i rapporten om 

gennemførelsen af foranstaltninger efter 

Det Europæiske Råds møde den 12. februar 

2015; understreger, at det nu skal sikres, at 

disse projekter får den nødvendige 

finansiering så hurtigt som muligt; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/18 

Ændringsforslag  18 

Jean Lambert 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere 

2015/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 59 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

59. opfordrer EU til at føre målrettede og 

forbedrede sikkerheds- og 

terrorbekæmpelsesdialoger med Algeriet, 

Egypten, Irak, Israel, Jordan, Marokko, 

Libanon, Saudi-Arabien og Tunesien samt 

Golfsamarbejdsrådet; mener ligeledes, at 

samarbejdet med Tyrkiet bør styrkes i 

overensstemmelse med konklusionerne fra 

samlingen i Rådet (almindelige 

anliggender) i december 2014; 

59. opfordrer EU til at føre målrettede og 

forbedrede sikkerheds- og 

terrorbekæmpelsesdialoger med Algeriet, 

Egypten, Irak, Israel, Jordan, Marokko, 

Libanon, Saudi-Arabien og Tunesien samt 

Golfsamarbejdsrådet, bl.a. om tidligere 

eller nuværende statslig inddragelse til 

støtte for terrorvirksomhed; mener 

ligeledes, at samarbejdet med Tyrkiet bør 

styrkes i overensstemmelse med 

konklusionerne fra samlingen i Rådet 

(almindelige anliggender) i december 

2014; 

Or. en 

 

 


