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18.11.2015 A8-0316/13 

Pakeitimas 13 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. primena, kad interneto bendrovės ir 

paslaugų teikėjai teisiškai privalo 

bendradarbiauti su valstybių narių 

institucijomis ir operatyviai šalinti 

neteisėtą turinį, kuriuos skleidžiamas 

smurtinis ekstremizmas ir visapusiškai 

paisytų teisinės valstybės principų, 

pagrindinių teisių ir žodžio laisvės; mano, 

kad valstybės narės turėtų apsvarstyti 

teisinius veiksmus, kurių būtų galima imtis 

prieš interneto bendroves, atsisakančias 

vykdyti administracijos ar teismų 

reikalavimus pašalinti neteisėtą turinį iš 

savo interneto platformų; mano, kad 

interneto platformų, kuriose leidžiama 

pateikti tokią informaciją, atsisakymas 

bendradarbiauti arba nepakankamas 

bendradarbiavimas turėtų būti laikomas 

bendrininkavimu, kurį būtų galima 

prilyginti tyčiai ar baudžiamajam 

neatsargumui ir tokiais atvejais 

atsakingus asmenis būtų galima patraukti 

baudžiamojon atsakomybėn; 

14. primena, kad interneto bendrovės ir 

paslaugų teikėjai teisiškai privalo 

bendradarbiauti su valstybių narių 

institucijomis ir operatyviai šalinti 

neteisėtą turinį, kuriuos skleidžiamas 

smurtinis ekstremizmas ir visapusiškai 

paisytų teisinės valstybės principų, 

pagrindinių teisių ir žodžio laisvės; mano, 

kad valstybės narės turėtų apsvarstyti 

teisinius veiksmus, kurių būtų galima imtis 

prieš interneto bendroves, atsisakančias 

vykdyti teismų reikalavimus pašalinti 

neteisėtą turinį iš savo interneto platformų;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/14 

Pakeitimas 14 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

43. pabrėžia, kad geresnis valstybių narių 

bendradarbiavimas reaguojant į ES piliečių 

radikalėjimą ir verbavimą taip pat reiškia 

tai, kad intensyviau vykdomas teisminių 

institucijų ir Eurojusto keitimasis 

informacija, taip pat šie subjektai 

intensyviau bendradarbiauja; pažymi, kad 

Europos lygmeniu geriau informuojant 

apie terorizmu įtariamų asmenų teistumą 

būtų galima greičiau nustatyti jų buvimo 

vietą ir būtų sudarytos geresnės sąlygos 

juos stebėti tiek jiems išvykstant, tiek 

atvykstant; todėl skatina Europos 

nuosprendžių registrų informacinės 

sistemos (ECRIS) reformą ir geresnį 

naudojimąsi šia sistema; primygtinai ragina 

Komisiją įvertinti galimybes sukurti 

Europos policijos registrų rodyklės sistemą 

(EPRIS) ir tokios sistemos pridėtinę vertę; 

pabrėžia, kad keičiantis šia informacija 

reikia laikytis tarptautinių susitarimų ir ES 

teisės, taip pat gerbti pagrindines teises, 

ypač asmens duomenų apsaugą; 

43. pabrėžia, kad geresnis valstybių narių 

bendradarbiavimas reaguojant į ES piliečių 

radikalėjimą ir verbavimą taip pat reiškia 

tai, kad intensyviau vykdomas teisminių 

institucijų ir Eurojusto keitimasis 

informacija, taip pat šie subjektai 

intensyviau bendradarbiauja; pažymi, kad 

Europos lygmeniu geriau informuojant 

apie terorizmu įtariamų asmenų teistumą 

būtų galima greičiau nustatyti jų buvimo 

vietą ir būtų sudarytos geresnės sąlygos 

juos stebėti tiek jiems išvykstant, tiek 

atvykstant; todėl skatina Europos 

nuosprendžių registrų informacinės 

sistemos (ECRIS) reformą ir geresnį 

naudojimąsi šia sistema; primygtinai ragina 

Komisiją įvertinti galimybes sukurti 

Europos policijos registrų rodyklės sistemą 

(EPRIS) ir tokios sistemos pridėtinę vertę; 

pabrėžia, kad keičiantis šia informacija 

reikia laikytis tarptautinių susitarimų ir ES 

teisės, taip pat gerbti pagrindines teises, 

ypač asmens duomenų apsaugą, taip pat 

labai svarbi saugumo priemonių 

demokratinė priežiūra; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/15 

Pakeitimas 15 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  43a. mano, kad kova su neteisėta prekyba 

ginklais turėtų būti prioritetinė sritis ES 

kovojant su sunkių formų ir organizuotu 

tarptautiniu nusikalstamumu; visų pirma 

mano, kad reikia dar labiau sutvirtinti 

bendradarbiavimą keitimosi informacija 

priemonių ir draudžiamų ginklų 

atsekamumo bei sunaikinimo srityse; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/16 

Pakeitimas 16 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

56 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

56. pabrėžia, jog labai svarbu, kad ES 

glaudžiai bendradarbiautų su trečiosiomis 

šalimis, visų pirma tranzito ir paskirties 

šalimis, kai tai įmanoma, kad būtų galima 

nustatyti ES piliečius ir ne Europoje 

gyvenančius asmenis, išvykusius kovoti 

teroristinių organizacijų gretose arba iš ten 

grįžusius; taip pat pabrėžia, kad dvišalių 

santykių kontekste ir bendradarbiaujant su 

tokiomis regioninėmis organizacijomis 

kaip Afrikos Sąjunga ir Arabų Valstybių 

Lyga reikia stiprinti politinį dialogą ir 

bendrų veiksmų planus kovos su 

radikalėjimu ir terorizmu srityje; 

56. pabrėžia, jog labai svarbu, kad ES 

glaudžiai bendradarbiautų su trečiosiomis 

šalimis, visų pirma tranzito ir paskirties 

šalimis, kai tai įmanoma gerbiant savo 

teisės aktus, principus ir vertybes bei 

tarptautinę teisę, kad būtų galima nustatyti 

ES piliečius ir ne Europoje gyvenančius 

asmenis, išvykusius kovoti teroristinių 

organizacijų gretose arba iš ten grįžusius; 

taip pat pabrėžia, kad dvišalių santykių 

kontekste ir bendradarbiaujant su tokiomis 

regioninėmis organizacijomis kaip Afrikos 

Sąjunga ir Arabų Valstybių Lyga reikia 

stiprinti politinį dialogą ir bendrų veiksmų 

planus kovos su radikalėjimu ir terorizmu 

srityje; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/17 

Pakeitimas 17 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

57 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

57. su entuziazmu vertina Komisijos 

pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios 

įgaliotinės F. Mogherini ryžtą remti 

projektus, skirtus kovai su radikalėjimu 

trečiosiose šalyse, įskaitant Jordaniją, 

Libaną ir Iraką bei Sachelio ir Magrebo 

regioną, kaip pažymima priemonių 

įgyvendinimo po Europos Vadovų Tarybos 

2015 m. vasario 12 d. susitikimo 

ataskaitoje; pabrėžia, jog būtent dabar 

reikia užtikrinti, kad šiems projektams būtų 

kuo greičiau skirtas reikiamas 

finansavimas; 

57. pažymi Komisijos pirmininko 

pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės 

F. Mogherini ryžtą remti projektus, skirtus 

kovai su radikalėjimu trečiosiose šalyse, 

įskaitant Jordaniją, Libaną ir Iraką bei 

Sachelio ir Magrebo regioną, kaip 

pažymima priemonių įgyvendinimo po 

Europos Vadovų Tarybos 2015 m. vasario 

12 d. susitikimo ataskaitoje; pabrėžia, jog 

būtent dabar reikia užtikrinti, kad šiems 

projektams būtų kuo greičiau skirtas 

reikiamas finansavimas; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/18 

Pakeitimas 18 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0316/2015 

Rachida Dati 

ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencija 

2015/2063(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

59 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

59. ragina ES palaikyti tikslinį atnaujintą 

dialogą saugumo ir kovos su terorizmu 

klausimais su Alžyru, Egiptu, Iraku, 

Izraeliu, Jordanija, Maroku, Libanu, Saudo 

Arabija, Tunisu ir Persijos įlankos 

bendradarbiavimo taryba; taip pat mano, 

kad turėtų būti tvirčiau bendradarbiaujama 

su Turkija atsižvelgiant į 2014 m. gruodžio 

mėn. Bendrųjų reikalų tarybos išvadas; 

59. ragina ES palaikyti tikslinį atnaujintą 

dialogą saugumo ir kovos su terorizmu 

klausimais, įskaitant ankstesnio ar 

dabartinio valstybės dalyvavimo remiant 

teroristus klausimus, su Alžyru, Egiptu, 

Iraku, Izraeliu, Jordanija, Maroku, Libanu, 

Saudo Arabija, Tunisu ir Persijos įlankos 

bendradarbiavimo taryba; taip pat mano, 

kad turėtų būti tvirčiau bendradarbiaujama 

su Turkija atsižvelgiant į 2014 m. gruodžio 

mėn. Bendrųjų reikalų tarybos išvadas; 

Or. en 

 

 


