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18.11.2015 A8-0316/13 

Amendement  13 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. herinnert eraan dat internetaanbieders 

en -dienstverleners een wettelijke 

verantwoordelijkheid hebben om samen te 

werken met de autoriteiten van de lidstaten 

en illegale inhoud waarmee gewelddadig 

extremisme wordt verspreid, snel en onder 

volledige eerbiediging van rechtsstatelijke 

beginselen en grondrechten, waaronder de 

vrijheid van meningsuiting, te verwijderen; 

is van mening dat de lidstaten juridische 

stappen moeten overwegen tegen 

internetbedrijven die weigeren te voldoen 

aan een bestuurlijk of rechterlijk verzoek 

om illegale inhoud op hun internetplatform 

te wissen; is van mening dat een 

weigering of het opzettelijk niet-verlenen 

van medewerking door een 

internetplatform, zodat dergelijke illegale 

inhoud kan circuleren, moet worden 

beschouwd als medeplichtigheid die 

strafrechtelijk kan worden gelijkgesteld 

aan opzet of nalatigheid, en dat de 

verantwoordelijken in dergelijke gevallen 

moeten worden berecht; 

14. herinnert eraan dat internetaanbieders 

en -dienstverleners een wettelijke 

verantwoordelijkheid hebben om samen te 

werken met de autoriteiten van de lidstaten 

en illegale inhoud waarmee gewelddadig 

extremisme wordt verspreid, snel en onder 

volledige eerbiediging van rechtsstatelijke 

beginselen en grondrechten, waaronder de 

vrijheid van meningsuiting, te verwijderen; 

is van mening dat de lidstaten juridische 

stappen moeten overwegen tegen 

internetbedrijven die weigeren te voldoen 

aan een rechterlijk verzoek om illegale 

inhoud op hun internetplatform te wissen;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/14 

Amendement  14 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43. onderstreept dat een betere 

samenwerking tussen de lidstaten in de 

context van de radicalisering en werving 

van Europese burgers ook wordt 

gekenmerkt door intensieve contacten en 

samenwerking tussen hun justitiële 

autoriteiten en met Eurojust; stelt dat 

dankzij een betere informatie-uitwisseling 

op Europees vlak over de strafregisters van 

terreurverdachten deze personen sneller 

zouden kunnen worden opgespoord en 

goed in de gaten gehouden, zowel bij 

vertrek als bij terugkeer in de EU; moedigt 

derhalve aan tot een hervorming en betere 

benutting van het Europees 

Strafregisterinformatiesysteem (Ecris); 

verzoekt de Commissie dringend de 

haalbaarheid en toegevoegde waarde van 

de oprichting van een Europees 

Indexsysteem van politiegegevens (Epris) 

te onderzoeken; beklemtoont dat bij de 

uitwisseling van dergelijke informatie 

internationale verdragen en het EU-recht, 

alsmede de grondrechten, en met name de 

bescherming van persoonsgegevens, 

dienen te worden geëerbiedigd; 

43. onderstreept dat een betere 

samenwerking tussen de lidstaten in de 

context van de radicalisering en werving 

van Europese burgers ook wordt 

gekenmerkt door intensieve contacten en 

samenwerking tussen hun justitiële 

autoriteiten en met Eurojust; stelt dat 

dankzij een betere informatie-uitwisseling 

op Europees vlak over de strafregisters van 

terreurverdachten deze personen sneller 

zouden kunnen worden opgespoord en 

goed in de gaten gehouden, zowel bij 

vertrek als bij terugkeer in de EU; moedigt 

derhalve aan tot een hervorming en betere 

benutting van het Europees 

Strafregisterinformatiesysteem (Ecris); 

verzoekt de Commissie dringend de 

haalbaarheid en toegevoegde waarde van 

de oprichting van een Europees 

Indexsysteem van politiegegevens (Epris) 

te onderzoeken; beklemtoont dat bij de 

uitwisseling van dergelijke informatie 

internationale verdragen en het EU-recht, 

alsmede de grondrechten, en met name de 

bescherming van persoonsgegevens, 

dienen te worden geëerbiedigd en dat 

doeltreffend democratisch toezicht op 

veiligheidsmaatregelen essentieel is; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/15 

Amendement  15 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  43 bis. is van mening dat het bestrijden 

van illegale wapenhandel voor de EU een 

prioriteit moet zijn bij de aanpak van 

zware en georganiseerde internationale 

criminaliteit; vindt met name dat gewerkt 

moet worden aan het verbeteren van de 

mechanismen voor het uitwisselen van 

informatie en het traceren en vernietigen 

van verboden wapens; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/16 

Amendement  16 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

56. onderstreept dat het cruciaal is dat de 

EU, waar dat mogelijk is, een nauwe 

samenwerking tot stand brengt met derde 

landen, met name de transitolanden en de 

landen van bestemming, om te kunnen 

vaststellen wanneer EU-burgers en niet-

Europese ingezetenen die zich bij de strijd 

van terroristische organisaties aansluiten, 

uitreizen of terugkeren; benadrukt 

eveneens de noodzaak van een versterking 

van de politieke dialoog en de 

gemeenschappelijke actieplannen ter 

bestrijding van radicalisering en terrorisme 

in het kader van de bilaterale betrekkingen 

alsook met regionale organisaties, zoals de 

Afrikaanse Unie en de Liga van Arabische 

Staten; 

56. onderstreept dat het cruciaal is dat de 

EU, waar dat mogelijk is en met 

inachtneming van de Europese wetten, 

beginselen en waarden en de 

internationale mensenrechten, een nauwe 

samenwerking tot stand brengt met derde 

landen, met name de transitolanden en de 

landen van bestemming, om te kunnen 

vaststellen wanneer EU-burgers en niet-

Europese ingezetenen die zich bij de strijd 

van terroristische organisaties aansluiten, 

uitreizen of terugkeren; benadrukt 

eveneens de noodzaak van een versterking 

van de politieke dialoog en de 

gemeenschappelijke actieplannen ter 

bestrijding van radicalisering en terrorisme 

in het kader van de bilaterale betrekkingen 

alsook met regionale organisaties, zoals de 

Afrikaanse Unie en de Liga van Arabische 

Staten; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/17 

Amendement  17 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 57 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

57. is zeer verheugd dat VV/HV 

Mogherini projecten ter voorkoming van 

radicalisering in derde landen, met name in 

Jordanië, Libanon en Irak, alsmede in de 

Maghreb en de Sahel, wil steunen, zoals 

aangegeven in het verslag over de 

uitvoering van de maatregelen waartoe de 

Europese Raad van 12 februari 2015 heeft 

besloten; onderstreept dat nu dient te 

worden gewaarborgd dat deze projecten zo 

snel mogelijk de noodzakelijke 

financiering ontvangen; 

57. neemt ter kennis dat VV/HV 

Mogherini projecten ter voorkoming van 

radicalisering in derde landen, met name in 

Jordanië, Libanon en Irak, alsmede in de 

Maghreb en de Sahel, wil steunen, zoals 

aangegeven in het verslag over de 

uitvoering van de maatregelen waartoe de 

Europese Raad van 12 februari 2015 heeft 

besloten; onderstreept dat nu dient te 

worden gewaarborgd dat deze projecten zo 

snel mogelijk de noodzakelijke 

financiering ontvangen; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/18 

Amendement  18 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 59 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

59. moedigt de EU aan om gerichte en 

verbeterde dialogen over beveiliging en 

terrorismebestrijding te voeren met 

Algerije, Egypte, Irak, Israël, Jordanië, 

Marokko, Libanon, Saoedi-Arabië, Tunesië 

en de Samenwerkingsraad van de Golf; is 

ook van mening dat de samenwerking met 

Turkije dient te worden verbeterd, in 

overeenstemming met de conclusies van de 

Raad Algemene Zaken van december 

2014; 

59. moedigt de EU aan om gerichte en 

verbeterde dialogen over beveiliging en 

terrorismebestrijding te voeren met 

Algerije, Egypte, Irak, Israël, Jordanië, 

Marokko, Libanon, Saoedi-Arabië, Tunesië 

en de Samenwerkingsraad van de Golf, 

onder meer ook over statelijke 

betrokkenheid, nu of in het verleden, bij 

de ondersteuning van terroristische 

activiteiten; is ook van mening dat de 

samenwerking met Turkije dient te worden 

verbeterd, in overeenstemming met de 

conclusies van de Raad Algemene Zaken 

van december 2014; 

Or. en 

 

 


