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18.11.2015 A8-0316/13 

Predlog spremembe  13 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. opozarja, da imajo spletna podjetja in 

ponudniki storitev pravno odgovornost za 

sodelovanje z organi držav članic s tem, da 

izbrišejo vsako nezakonito vsebino, ki širi 

nasilen ekstremizem, hitro in ob popolnem 

spoštovanju načela pravne države in 

temeljnih pravic, vključno s svobodo 

izražanja; meni, da bi morale države 

članice razmisliti o sodnih postopkih zoper 

spletna podjetja, ki ne želijo upoštevati 

upravne ali pravosodne zahteve za izbris 

nezakonite vsebine na njihovih spletnih 

platformah; meni, da je treba 

nesodelovanje ali nezadostno sodelovanje 

spletnih platform, ki omogočajo širjenje 

takšne nezakonite vsebine, obravnavati 

kot sostorilstvo, ki se lahko enači z 

namenom storitve kaznivega dejanja ali z 

malomarnostjo, in je zato treba odgovorne 

v takih primerih privesti pred sodišče; 

14. opozarja, da imajo spletna podjetja in 

ponudniki storitev pravno odgovornost za 

sodelovanje z organi držav članic s tem, da 

izbrišejo vsako nezakonito vsebino, ki širi 

nasilen ekstremizem, hitro in ob popolnem 

spoštovanju načela pravne države in 

temeljnih pravic, vključno s svobodo 

izražanja; meni, da bi morale države 

članice razmisliti o sodnih postopkih zoper 

spletna podjetja, ki ne želijo upoštevati 

pravosodne zahteve za izbris nezakonite 

vsebine na njihovih spletnih platformah;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/14 

Predlog spremembe  14 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. poudarja, da bi bile za boljše 

sodelovanje med državami članicami pri 

preprečevanju radikalizacije in novačenja 

evropskih državljanov nujne tudi 

intenzivne izmenjave informacij in 

sodelovanje med njihovimi pravosodnimi 

organi in z Eurojustom; ugotavlja, da bi 

boljše poročanje na evropski ravni o 

kazenskih evidencah terorističnih 

osumljencev omogočilo njihovo hitrejše 

odkrivanje in učinkovit nadzor nad njimi 

ob odhodih in vrnitvah v EU; zato 

spodbuja reformo in boljšo uporabo 

evropskega informacijskega sistema 

kazenskih evidenc (ECRIS); poziva 

Komisijo, naj oceni izvedljivost in dodano 

vrednost vzpostavitve evropskega 

indeksnega sistema policijskih evidenc 

(EPRIS); poudarja, da je treba pri takšnih 

izmenjavah informacij spoštovati 

mednarodne pogodbe in pravo EU, pa tudi 

temeljne pravice, in zlasti varstvo osebnih 

podatkov; 

43. poudarja, da bi bile za boljše 

sodelovanje med državami članicami pri 

preprečevanju radikalizacije in novačenja 

evropskih državljanov nujne tudi 

intenzivne izmenjave informacij in 

sodelovanje med njihovimi pravosodnimi 

organi in z Eurojustom; ugotavlja, da bi 

boljše poročanje na evropski ravni o 

kazenskih evidencah terorističnih 

osumljencev omogočilo njihovo hitrejše 

odkrivanje in učinkovit nadzor nad njimi 

ob odhodih in vrnitvah v EU; zato 

spodbuja reformo in boljšo uporabo 

evropskega informacijskega sistema 

kazenskih evidenc (ECRIS); poziva 

Komisijo, naj oceni izvedljivost in dodano 

vrednost vzpostavitve evropskega 

indeksnega sistema policijskih evidenc 

(EPRIS); poudarja, da je treba pri takšnih 

izmenjavah informacij spoštovati 

mednarodne pogodbe in pravo EU, pa tudi 

temeljne pravice, in zlasti varstvo osebnih 

podatkov, ter da je nujen učinkovit 

demokratični nadzor varnostnih ukrepov; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/15 

Predlog spremembe  15 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 43a. meni, da bi morala biti prednostna 

naloga EU v okviru preprečevanja hudega 

in organiziranega mednarodnega 

kriminala boj proti nezakoniti trgovini z 

orožjem; zlasti je prepričan, da je treba še 

okrepiti sodelovanje, kar zadeva 

mehanizme za izmenjavo informacij ter 

sledljivost orožja in njegovo uničenje; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/16 

Predlog spremembe  16 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 56 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. poudarja, da je za EU bistveno 

vzpostaviti tesno sodelovanje s tretjimi 

državami, zlasti s tranzitnimi in ciljnimi 

državami, kadar je to mogoče, da bi 

spremljali odhode ali vrnitve državljanov 

EU in neevropskih rezidentov, ki so 

zapustili Evropo, da bi se borili na strani 

terorističnih organizacij; poudarja tudi 

potrebo po krepitvi političnega dialoga in 

skupnih akcijskih načrtov za boj proti 

radikalizaciji in terorizmu v okviru 

dvostranskih odnosov in z regionalnimi 

organizacijami, kot sta Afriška unija in 

Liga arabskih držav; 

56. poudarja, da je za EU bistveno 

vzpostaviti tesno sodelovanje s tretjimi 

državami, zlasti s tranzitnimi in ciljnimi 

državami, kadar je to mogoče, ob 

spoštovanju zakonodaje, načel in vrednot 

Evropske unije ter mednarodnih 

človekovih pravic, da bi spremljali odhode 

ali vrnitve državljanov EU in neevropskih 

rezidentov, ki so zapustili Evropo, da bi se 

borili na strani terorističnih organizacij; 

poudarja tudi potrebo po krepitvi 

političnega dialoga in skupnih akcijskih 

načrtov za boj proti radikalizaciji in 

terorizmu v okviru dvostranskih odnosov 

in z regionalnimi organizacijami, kot sta 

Afriška unija in Liga arabskih držav; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/17 

Predlog spremembe  17 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. z navdušenjem pozdravlja 

pripravljenost podpredsednice/visoke 

predstavnice Federice Mogherini, da 

podpre projekte, namenjene preprečevanju 

radikalizacije v tretjih državah, tudi 

Jordaniji, Libanonu in Iraku ter v Sahelu in 

Magrebu, kot je navedeno v poročilu o 

izvajanju ukrepov po seji Evropskega sveta 

dne 12. februarja 2015; poudarja, da je zdaj 

treba zagotoviti, da ti projekti čim prej 

dobijo ustrezno financiranje; 

57. je seznanjen s pripravljenostjo 

podpredsednice/visoke predstavnice 

Federice Mogherini, da podpre projekte, 

namenjene preprečevanju radikalizacije v 

tretjih državah, tudi Jordaniji, Libanonu in 

Iraku ter v Sahelu in Magrebu, kot je 

navedeno v poročilu o izvajanju ukrepov 

po seji Evropskega sveta dne 12. februarja 

2015; poudarja, da je zdaj treba zagotoviti, 

da ti projekti čim prej dobijo ustrezno 

financiranje; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/18 

Predlog spremembe  18 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih 

organizacij 

2015/2063(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 59 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

59. spodbuja EU, naj izvaja ciljno 

usmerjene in nadgrajene varnostne in 

protiteroristične dialoge z Alžirijo, 

Egiptom, Irakom, Izraelom, Jordanijo, 

Marokom, Libanonom, Savdsko Arabijo, 

Tunizijo in Svetom za sodelovanje v 

Zalivu; verjame tudi, da bi bilo treba v 

skladu s sklepi Sveta za splošne zadeve, 

sprejetimi decembra 2014, okrepiti 

sodelovanje s Turčijo; 

59. spodbuja EU, naj izvaja ciljno 

usmerjene in nadgrajene varnostne in 

protiteroristične dialoge z Alžirijo, 

Egiptom, Irakom, Izraelom, Jordanijo, 

Marokom, Libanonom, Savdsko Arabijo, 

Tunizijo in Svetom za sodelovanje v 

Zalivu, tudi o pretekli ali sedanji vključitvi 

držav v podpiranje terorističnih 

dejavnosti; verjame tudi, da bi bilo treba v 

skladu s sklepi Sveta za splošne zadeve, 

sprejetimi decembra 2014, okrepiti 

sodelovanje s Turčijo; 

Or. en 

 

 


