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18.11.2015 A8-0316/13 

Grozījums Nr.  13 

Jean Lambert 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. atgādina, ka interneta uzņēmumiem un 

pakalpojumu sniedzējiem ir juridisks 

pienākums sadarboties ar dalībvalstu 

iestādēm un īsā laikā dzēst jebkādu 

nelikumīgu saturu, ar ko izplata vardarbīgu 

ekstrēmismu, un to darīt, pilnībā ievērojot 

tiesiskumu un pamattiesības, tostarp vārda 

brīvību; uzskata, ka dalībvalstīm būtu 

jāapsver iespēja veikt tiesiskas darbības 

pret interneta uzņēmumiem, kuri atsakās 

pildīt administratīvu vai juridisku prasību 

dzēst nelikumīgu saturu savās interneta 

platformās; uzskata, ka interneta 

platformu atteikšanās sadarboties vai 

apzināta nesadarbošanās, līdz ar to ļaujot 

šādam nelikumīgam saturam izplatīties, 

būtu jāuzskata par līdzdalību, ko var 

klasificēt kā noziedzīgu nodomu vai 

nolaidību, un ka šādos gadījumos 

atbildīgās personas ir saucamas pie 

atbildības; 

14. atgādina, ka interneta uzņēmumiem un 

pakalpojumu sniedzējiem ir juridisks 

pienākums sadarboties ar dalībvalstu 

iestādēm un īsā laikā dzēst jebkādu 

nelikumīgu saturu, ar ko izplata vardarbīgu 

ekstrēmismu, un to darīt, pilnībā ievērojot 

tiesiskumu un pamattiesības, tostarp vārda 

brīvību; uzskata, ka dalībvalstīm būtu 

jāapsver iespēja veikt tiesiskas darbības 

pret interneta uzņēmumiem, kuri atsakās 

pildīt juridisku prasību dzēst nelikumīgu 

saturu savās interneta platformās;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/14 

Grozījums Nr.  14 

Jean Lambert 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

43. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

43. uzsver, ka dalībvalstu labāku 

sadarbību, kuras mērķis ir apkarot Eiropas 

iedzīvotāju radikalizāciju un viņu 

savervēšanu, raksturo arī intensīva 

informācijas apmaiņa un sadarbība starp 

tiesu iestādēm un ar Eurojust; norāda, ka 

Eiropas līmenī uzlabota informācija par 

terorismā aizdomās turētu personu 

sodāmību ļautu paātrināt viņu atklāšanu un 

veicinātu sekmīgu uzraudzību, viņiem gan 

atstājot valsti, gan atgriežoties valstī; tādēļ 

atbalsta Eiropas Sodāmības reģistru 

informācijas sistēmas (ECRIS) reformu un 

labāku izmantošanu; mudina Komisiju 

izvērtēt Eiropas Policijas reģistru norāžu 

sistēmas (EPRIS) izveidošanas iespēju un 

tās pievienoto vērtību; uzsver, ka šādā 

informācijas apmaiņā jāievēro 

starptautiskie līgumi un ES tiesības, kā arī 

pamattiesības, un jo īpaši personas datu 

aizsardzība; 

43. uzsver, ka dalībvalstu labāku 

sadarbību, kuras mērķis ir apkarot Eiropas 

iedzīvotāju radikalizāciju un viņu 

savervēšanu, raksturo arī intensīva 

informācijas apmaiņa un sadarbība starp 

tiesu iestādēm un ar Eurojust; norāda, ka 

Eiropas līmenī uzlabota informācija par 

terorismā aizdomās turētu personu 

sodāmību ļautu paātrināt viņu atklāšanu un 

veicinātu sekmīgu uzraudzību, viņiem gan 

atstājot valsti, gan atgriežoties valstī; tādēļ 

atbalsta Eiropas Sodāmības reģistru 

informācijas sistēmas (ECRIS) reformu un 

labāku izmantošanu; mudina Komisiju 

izvērtēt Eiropas Policijas reģistru norāžu 

sistēmas (EPRIS) izveidošanas iespēju un 

tās pievienoto vērtību; uzsver, ka šādā 

informācijas apmaiņā jāievēro 

starptautiskie līgumi un ES tiesības, kā arī 

pamattiesības, jo īpaši personas datu 

aizsardzība, un ka ir svarīgi īstenot 

drošības pasākumu efektīvu demokrātisko 

pārraudzību; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/15 

Grozījums Nr.  15 

Jean Lambert 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

43.a punkts(jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  43.a uzskata, ka cīņā pret nopietnu un 

organizētu starptautisko noziedzību vienai 

no ES prioritātēm vajadzētu būt cīņai pret 

ieroču nelegālo tirdzniecību; jo īpaši 

uzskata, ka vēl vairāk jāuzlabo sadarbība 

saistībā ar informācijas apmaiņas 

mehānismiem un aizliegto ieroču 

izsekojamību un iznīcināšanu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/16 

Grozījums Nr.  16 

Jean Lambert 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

56. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

56. uzsver, ka izšķiroši svarīgi ir Eiropas 

Savienībai, ja tas iespējams, izveidot ciešu 

sadarbību ar trešām valstīm, īpaši 

tranzītvalstīm un galamērķa valstīm, lai 

varētu atklāt ES pilsoņus un Eiropā 

dzīvojošus trešo valstu valstspiederīgos, 

kuri izceļo nolūkā cīnīties teroristu 

organizāciju rindās vai atgriežas pēc tam; 

arī uzsver nepieciešamību — saistībā ar 

divpusējām attiecībām un ar reģionālajām 

organizācijām, piemēram, Āfrikas 

Savienību un Arābu Valstu Līgu, — 

pastiprināt politisko dialogu un kopīgās 

rīcības plānus cīņai ar terorismu un 

radikalizāciju; 

56. uzsver, ka izšķiroši svarīgi ir Eiropas 

Savienībai, ciktāl tas iespējams, izveidot 

ciešu sadarbību ar trešām valstīm, īpaši 

tranzītvalstīm un galamērķa valstīm, 

attiecībā uz ES tiesību aktiem, principiem 

un vērtībām un starptautiskajiem 

principiem cilvēktiesību jomā, lai varētu 

atklāt ES pilsoņus un Eiropā dzīvojošus 

trešo valstu valstspiederīgos, kuri izceļo 

nolūkā cīnīties teroristu organizāciju rindās 

vai atgriežas pēc tam; arī uzsver 

nepieciešamību — saistībā ar divpusējām 

attiecībām un ar reģionālajām 

organizācijām, piemēram, Āfrikas 

Savienību un Arābu Valstu Līgu, — 

pastiprināt politisko dialogu un kopīgās 

rīcības plānus cīņai ar terorismu un 

radikalizāciju; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/17 

Grozījums Nr.  17 

Jean Lambert 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

57. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

57. īpaši atzinīgi vērtē PV/AP 

F. Mogherini vēlmi atbalstīt radikalizācijas 

novēršanas projektus trešās valstīs, tostarp 

Jordānijā, Libānā un Irākā, kā arī 

Sāhelas/Magribas reģionā, kā uzsvērts 

ziņojumā par pasākumu īstenošanu pēc 

Eiropadomes sanāksmes 2015. gada 12. 

februārī; uzsver, ka tagad jānodrošina, lai 

šie projekti pēc iespējas ātrāk saņemtu 

nepieciešamo finansējumu; 

57. ņem vērā PV/AP F. Mogherini vēlmi 

atbalstīt radikalizācijas novēršanas 

projektus trešās valstīs, tostarp Jordānijā, 

Libānā un Irākā, kā arī Sāhelas/Magribas 

reģionā, kā uzsvērts ziņojumā par 

pasākumu īstenošanu pēc Eiropadomes 

sanāksmes 2015. gada 12. februārī; uzsver, 

ka tagad jānodrošina, lai šie projekti pēc 

iespējas ātrāk saņemtu nepieciešamo 

finansējumu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/18 

Grozījums Nr.  18 

Jean Lambert 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

59. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

59. mudina ES īstenot mērķtiecīgu un 

aktualizētu drošības un pretterorisma 

dialogu ar Alžīriju, Ēģipti, Irāku, Izraēlu, 

Jordāniju, Maroku, Libānu, Saūda Arābiju, 

Tunisiju un Persijas līča sadarbības 

padomi; uzskata arī, ka būtu jāuzlabo 

sadarbība ar Turciju atbilstoši Vispārējo 

lietu padomes 2014. gada decembra 

secinājumiem; 

59. mudina ES īstenot mērķtiecīgu un 

aktualizētu drošības un pretterorisma 

dialogu ar Alžīriju, Ēģipti, Irāku, Izraēlu, 

Jordāniju, Maroku, Libānu, Saūda Arābiju, 

Tunisiju un Persijas līča sadarbības 

padomi, tostarp attiecībā uz pagātnes vai 

pašreizējo iesaisti teroristisko darbību 

sekmēšanā; uzskata arī, ka būtu jāuzlabo 

sadarbība ar Turciju atbilstoši Vispārējo 

lietu padomes 2014. gada decembra 

secinājumiem; 

Or. en 

 


