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A8-0316/13

Módosítás 13
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jelentés
A8-0316/2015
Rachida Dati
Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának
megelőzése
2015/2063(INI)
Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 bekezdés
Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás

14. emlékeztet arra, hogy az internetes
társaságok és szolgáltatók jogi felelőssége,
hogy haladéktalanul, valamint a
jogállamiság és az alapvető jogok,
közöttük a szólásszabadság tiszteletben
tartása mellett együttműködjenek a
tagállami hatóságokkal az erőszakos
szélsőségesség terjesztésére alkalmas
bármely jogellenes tartalom törlése
tekintetében; úgy véli, hogy a
tagállamoknak fontolóra kell venniük a
jogi fellépést azokkal az internetes
társaságokkal szemben, amelyek valamely
közigazgatási hatóság vagy bíróság
kérésére nem hajlandók törölni a
jogellenes tartalmat internetes
platformjukról; úgy véli, hogy azokat az
internetes platformokat, amelyek
megtagadják vagy szándékosan
meghiúsítják az együttműködést és ezáltal
lehetővé teszik az ilyen illegális tartalmak
terjedését, bűnrészeseknek kell tekintetni,
ami egyet jelenthet a bűnös szándékkal
vagy gondatlansággal, és ilyen esetekben
a felelős személyeket íróság elé kell
állítani;

14. emlékeztet arra, hogy az internetes
társaságok és szolgáltatók jogi felelőssége,
hogy haladéktalanul, valamint a
jogállamiság és az alapvető jogok,
közöttük a szólásszabadság tiszteletben
tartása mellett együttműködjenek a
tagállami hatóságokkal az erőszakos
szélsőségesség terjesztésére alkalmas
bármely jogellenes tartalom törlése
tekintetében; úgy véli, hogy a
tagállamoknak fontolóra kell venniük a
jogi fellépést azokkal az internetes
társaságokkal szemben, amelyek valamely
bíróság kérésére nem hajlandók törölni a
jogellenes tartalmat internetes
platformjukról;
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A8-0316/14

Módosítás 14
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jelentés
A8-0316/2015
Rachida Dati
Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának
megelőzése
2015/2063(INI)
Állásfoglalásra irányuló indítvány
43 bekezdés
Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás

43. hangsúlyozza, hogy a
radikalizálódással és az európai polgárok
terroristatoborzásával szembeni fellépéssel
kapcsolatos tagállamok közötti
együttműködés javításának az igazságügyi
hatóságaik közötti és az Eurojusttal
folytatott intenzív információcsere és
együttműködés is elengedhetetlen része;
megjegyzi, hogy a terrorizmussal
gyanúsított személyekkel kapcsolatos
bűnügyi nyilvántartásban szereplő
információk jobb európai szintű cseréje
lehetővé tenné azok gyorsabb felderítését,
és megkönnyítené megfelelő nyomon
követésüket, mind az EU-ból való
távozásukkor, mind visszatérésükkor;
ennek tükrében ösztönzi az Európai
Bűnügyi Nyilvántartási Információs
Rendszer (ECRIS) rendszer reformját és
jobb felhasználását; sürgeti a Bizottságot,
hogy értékelje az Európai Rendőrségi
Nyilvántartási Indexrendszer (EPRIS)
létrehozásának megvalósíthatóságát és
hozzáadott értékét; hangsúlyozza, hogy az
ilyen információk cseréje során tiszteletben
kell tartani a nemzetközi szerződéseket és
az uniós jogot, valamint az alapvető
jogokat, és különösen a személyes adatok
védelmének elvét;

43. hangsúlyozza, hogy a
radikalizálódással és az európai polgárok
terroristatoborzásával szembeni fellépéssel
kapcsolatos tagállamok közötti
együttműködés javításának az igazságügyi
hatóságaik közötti és az Eurojusttal
folytatott intenzív információcsere és
együttműködés is elengedhetetlen része;
megjegyzi, hogy a terrorizmussal
gyanúsított személyekkel kapcsolatos
bűnügyi nyilvántartásban szereplő
információk jobb európai szintű cseréje
lehetővé tenné azok gyorsabb felderítését,
és megkönnyítené megfelelő nyomon
követésüket, mind az EU-ból való
távozásukkor, mind visszatérésükkor;
ennek tükrében ösztönzi az Európai
Bűnügyi Nyilvántartási Információs
Rendszer (ECRIS) rendszer reformját és
jobb felhasználását; sürgeti a Bizottságot,
hogy értékelje az Európai Rendőrségi
Nyilvántartási Indexrendszer (EPRIS)
létrehozásának megvalósíthatóságát és
hozzáadott értékét; hangsúlyozza, hogy az
ilyen információk cseréje során tiszteletben
kell tartani a nemzetközi szerződéseket és
az uniós jogot, valamint az alapvető
jogokat, és különösen a személyes adatok
védelmének elvét, valamint hogy
alapvetően fontos a biztonsági
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A8-0316/15

Módosítás 15
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jelentés
A8-0316/2015
Rachida Dati
Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának
megelőzése
2015/2063(INI)
Állásfoglalásra irányuló indítvány
43 a bekezdés (új)
Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás
43a. úgy véli, hogy a fegyverkereskedelem
elleni küzdelmet az EU-nak a súlyos és
szervezett nemzetközi bűnözés elleni
küzdelemben prioritásként kell kezelnie;
úgy véli, hogy tovább kell erősíteni az
együttműködést az információcseremechanizmusok, valamint a tiltott
fegyverek nyomonkövethetősége és
megsemmisítése terén;
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A8-0316/16

Módosítás 16
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jelentés
A8-0316/2015
Rachida Dati
Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának
megelőzése
2015/2063(INI)
Állásfoglalásra irányuló indítvány
56 bekezdés
Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás

56. hangsúlyozza, hogy alapvető
fontosságú az Unió számára, hogy amikor
csak lehetséges, szoros együttműködést
alakítson ki a harmadik országokkal,
mindenekelőtt a tranzit-, illetve
célországokkal annak érdekében, hogy
azonosítani tudja azokat az uniós
polgárokat és EU-ban tartózkodó
külföldieket, akik terrorista szervezetek
oldalán terrorcselekmények elkövetése
céljából kiutaznak az EU-ból vagy e
tevékenységet követően oda visszatérnek;
hangsúlyozza továbbá a radikalizálódás és
a terrorizmus elleni küzdelemmel
kapcsolatos politikai párbeszéd és közös
cselekvési tervek megerősítésének
fontosságát a kétoldalú kapcsolatok
keretében, valamint az Afrikai Unióhoz és
az Arab Ligához hasonló regionális
szervezetek viszonylatában;

56. hangsúlyozza, hogy alapvető
fontosságú az Unió számára, hogy amikor
csak lehetséges, szoros együttműködést
alakítson ki a harmadik országokkal,
mindenekelőtt a tranzit-, illetve
célországokkal az uniós jogok, elvek és
értékek tiszteletben tartása terén, annak
érdekében, hogy azonosítani tudja azokat
az uniós polgárokat és EU-ban tartózkodó
külföldieket, akik terrorista szervezetek
oldalán terrorcselekmények elkövetése
céljából kiutaznak az EU-ból vagy e
tevékenységet követően oda visszatérnek;
hangsúlyozza továbbá a radikalizálódás és
a terrorizmus elleni küzdelemmel
kapcsolatos politikai párbeszéd és közös
cselekvési tervek megerősítésének
fontosságát a kétoldalú kapcsolatok
keretében, valamint az Afrikai Unióhoz és
az Arab Ligához hasonló regionális
szervezetek viszonylatában;
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Módosítás 17
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jelentés
A8-0316/2015
Rachida Dati
Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának
megelőzése
2015/2063(INI)
Állásfoglalásra irányuló indítvány
57 bekezdés
Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás

57. nagy örömmel üdvözli, hogy
Mogherini főképviselő/alelnök támogatni
szeretné a radikalizálódás megelőzésére
irányuló projekteket a harmadik
országokban, többek között Jordániában,
Libanonban, Irakban, valamint a Maghrebországokban és a Száhil övben, ahogyan az
az Európai Tanács 2015. február 12-i ülését
követően hozott intézkedések
végrehajtásáról szóló jelentésben is
szerepel; hangsúlyozza, hogy most
gondoskodni kell arról, hogy e projektek
mihamarabb megkapják a szükséges
finanszírozást;

57. megjegyzi, hogy Mogherini
főképviselő/alelnök támogatni szeretné a
radikalizálódás megelőzésére irányuló
projekteket a harmadik országokban,
többek között Jordániában, Libanonban,
Irakban, valamint a Maghreb-országokban
és a Száhil övben, ahogyan az az Európai
Tanács 2015. február 12-i ülését követően
hozott intézkedések végrehajtásáról szóló
jelentésben is szerepel; hangsúlyozza, hogy
most gondoskodni kell arról, hogy e
projektek mihamarabb megkapják a
szükséges finanszírozást;
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A8-0316/18

Módosítás 18
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jelentés
A8-0316/2015
Rachida Dati
Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának
megelőzése
2015/2063(INI)
Állásfoglalásra irányuló indítvány
59 bekezdés
Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás

59. ösztönzi az Uniót, hogy a biztonság,
illetve a terrorizmus elleni küzdelem
területén folytasson célzott és intenzívebb
párbeszédet Algériával, Egyiptommal,
Irakkal, Izraellel, Jordániával, Marokkóval,
Libanonnal, Szaúd-Arábiával, Tunéziával
és az Öböl-menti Együttműködési
Tanáccsal; úgy véli, hogy az Általános
Ügyek Tanácsának 2014. decemberi
következtetéseivel összhangban ki kell
szélesíteni a Törökországgal való
együttműködést is;

59. ösztönzi az Uniót, hogy a biztonság,
illetve a terrorizmus elleni küzdelem
területén folytasson célzott és intenzívebb
párbeszédet Algériával, Egyiptommal,
Irakkal, Izraellel, Jordániával, Marokkóval,
Libanonnal, Szaúd-Arábiával, Tunéziával
és az Öböl-menti Együttműködési
Tanáccsal, többek között a terrorista
tevékenységek támogatásában való
múltbeli vagy jelenlegi állami részvételt
illetően; úgy véli, hogy az Általános Ügyek
Tanácsának 2014. decemberi
következtetéseivel összhangban ki kell
szélesíteni a Törökországgal való
együttműködést is;
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