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Ändringsförslag 13
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Punkt 14
Förslag till resolution

Ändringsförslag

14. Europaparlamentet påminner om att
internetföretagen och
internetleverantörerna har ett rättsligt
ansvar att samarbeta med
medlemsstaternas myndigheter genom att
skyndsamt – och med full respekt för
rättsstatsprincipen och de grundläggande
rättigheterna, däribland yttrandefriheten –
radera olagligt innehåll som bidrar till
spridningen av våldbejakande extremism.
Parlamentet anser att medlemsstaterna bör
överväga rättsliga åtgärder mot
internetföretag som inte tillmötesgår en
administrativ eller rättslig begäran om
radering av olagligt innehåll på de berörda
företagens internetplattformar. Företag
som vägrar eller avsiktligt underlåter att
samarbeta och som därigenom gör det
möjligt för olagligt innehåll att spridas,
bör betraktas som medansvariga –
skyldiga till försummelse eller handlande
med berått mod –, och de som gör sig
skyldiga till detta bör i sådana fall ställas
inför rätta.

14. Europaparlamentet påminner om att
internetföretagen och
internetleverantörerna har ett rättsligt
ansvar att samarbeta med
medlemsstaternas myndigheter genom att
skyndsamt – och med full respekt för
rättsstatsprincipen och de grundläggande
rättigheterna, däribland yttrandefriheten –
radera olagligt innehåll som bidrar till
spridningen av våldbejakande extremism.
Parlamentet anser att medlemsstaterna bör
överväga rättsliga åtgärder mot
internetföretag som inte tillmötesgår en
rättslig begäran om radering av olagligt
innehåll på de berörda företagens
internetplattformar.
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Ändringsförslag 14
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Punkt 43
Förslag till resolution

Ändringsförslag

43. Europaparlamentet framhåller att ett
förbättrat samarbete mellan
medlemsstaterna för att bekämpa
radikalisering och rekrytering av EUmedborgare även kännetecknas av ett
intensivt utbyte och samarbete mellan de
rättsliga myndigheterna och med Eurojust.
Genom bättre rapportering på europeisk
nivå om de brott som begåtts av personer
som misstänks för terrorism skulle det bli
lättare att upptäcka dessa medborgare i ett
tidigt skede och att på ändamålsenligt sätt
övervaka dem när de lämnar eller
återvänder till EU. Parlamentet uppmuntrar
därför till en reform av Ecris-systemet (det
europeiska informationssystemet för utbyte
av uppgifter ur kriminalregister) och ett
bättre utnyttjande av detta. Kommissionen
uppmanas eftertryckligen att bedöma
genomförbarhet och mervärde när det
gäller inrättande av ett europeiskt
polisregisterindex (Epris). Parlamentet
understryker att internationella fördrag och
EU:s lagstiftning samt de grundläggande
rättigheterna och i synnerhet skyddet av
personuppgifter måste respekteras inom
ramen för sådana informationsutbyten.

43. Europaparlamentet framhåller att ett
förbättrat samarbete mellan
medlemsstaterna för att bekämpa
radikalisering och rekrytering av EUmedborgare även kännetecknas av ett
intensivt utbyte och samarbete mellan de
rättsliga myndigheterna och med Eurojust.
Genom bättre rapportering på europeisk
nivå om de brott som begåtts av personer
som misstänks för terrorism skulle det bli
lättare att upptäcka dessa medborgare i ett
tidigt skede och att på ändamålsenligt sätt
övervaka dem när de lämnar eller
återvänder till EU. Parlamentet uppmuntrar
därför till en reform av Ecris-systemet (det
europeiska informationssystemet för utbyte
av uppgifter ur kriminalregister) och ett
bättre utnyttjande av detta. Kommissionen
uppmanas eftertryckligen att bedöma
genomförbarhet och mervärde när det
gäller inrättande av ett europeiskt
polisregisterindex (Epris). Parlamentet
understryker att internationella fördrag och
EU:s lagstiftning samt de grundläggande
rättigheterna och i synnerhet skyddet av
personuppgifter måste respekteras inom
ramen för sådana informationsutbyten. Det
är också mycket viktigt att
säkerhetsåtgärderna blir föremål för
effektiv demokratisk kontroll.
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A8-0316/15

Ändringsförslag 15
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Punkt 43a (ny)
Förslag till resolution

Ändringsförslag
43a. Europaparlamentet anser att
bekämpning av olaglig vapenhandel bör
vara en prioriterad fråga för EU i kampen
mot grov och organiserad internationell
brottslighet. Parlamentet anser
i synnerhet att samarbetet måste stärkas
ytterligare i fråga om mekanismer för
informationsutbyte samt spårbarhet och
förstörelse av förbjudna vapen.
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A8-0316/16

Ändringsförslag 16
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Punkt 56
Förslag till resolution

Ändringsförslag

56. Europaparlamentet framhåller att EU i
möjligaste mån måste skapa ett nära
samarbete med tredjeländer, särskilt
transitländer och destinationsländer, så att
man kan identifiera de EU-medborgare och
tredjelandsmedborgare bosatta i EU som
ger sig av för att strida för
terroristorganisationer eller som återvänder
från sådana strider. Parlamentet betonar
även att det är nödvändigt att stärka den
politiska dialogen och de gemensamma
handlingsplanerna rörande kampen mot
radikalisering och terrorism, både inom
ramen för bilaterala förbindelser och med
regionala organisationer som Afrikanska
unionen och Arabförbundet.

56. Europaparlamentet framhåller att EU i
möjligaste mån måste skapa ett nära
samarbete med tredjeländer, särskilt
transitländer och destinationsländer, i
överensstämmelse med EU:s lagstiftning,
principer och värderingar samt
internationella mänskliga rättigheter, så
att man kan identifiera de EU-medborgare
och tredjelandsmedborgare bosatta i EU
som ger sig av för att strida för
terroristorganisationer eller som återvänder
från sådana strider. Parlamentet betonar
även att det är nödvändigt att stärka den
politiska dialogen och de gemensamma
handlingsplanerna rörande kampen mot
radikalisering och terrorism, både inom
ramen för bilaterala förbindelser och med
regionala organisationer som Afrikanska
unionen och Arabförbundet.
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Ändringsförslag 17
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Punkt 57
Förslag till resolution

Ändringsförslag

57. Europaparlamentet ser mycket positivt
på vice ordföranden/den höga
representanten Mogherinis vilja att stödja
projekt som motverkar radikalisering i
tredjeländer, däribland Jordanien, Libanon
och Irak samt i Maghreb och Sahel, enligt
vad som anges i rapporten om
tillämpningen av åtgärder till följd av
Europeiska rådets möte den
12 februari 2015. Parlamentet betonar att
man nu måste försäkra sig om att dessa
projekt så snabbt som möjligt erhåller den
finansiering som behövs.

57. Europaparlamentet noterar
vice ordföranden/den höga representanten
Mogherinis vilja att stödja projekt som
motverkar radikalisering i tredjeländer,
däribland Jordanien, Libanon och Irak samt
i Maghreb och Sahel, enligt vad som anges
i rapporten om tillämpningen av åtgärder
till följd av Europeiska rådets möte den
12 februari 2015. Parlamentet betonar att
man nu måste försäkra sig om att dessa
projekt så snabbt som möjligt erhåller den
finansiering som behövs.
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Ändringsförslag 18
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Punkt 59
Förslag till resolution

Ändringsförslag

59. Europaparlamentet uppmanar EU att
föra riktade och intensifierade dialoger om
säkerhetsfrågor och terrorismbekämpning
med Algeriet, Egypten, Irak, Israel,
Jordanien, Marocko, Libanon,
Saudiarabien, Tunisien och Gulfstaternas
samarbetsråd. Samarbetet med Turkiet bör
också förstärkas i enlighet med rådets
(allmänna frågor) slutsatser från
december 2014.

59. Europaparlamentet uppmanar EU att
föra riktade och intensifierade dialoger om
säkerhetsfrågor och terrorismbekämpning
med Algeriet, Egypten, Irak, Israel,
Jordanien, Marocko, Libanon,
Saudiarabien, Tunisien och Gulfstaternas
samarbetsråd, också i fråga om tidigare
eller pågående åtgärder från statligt håll
till stöd för terroristverksamhet.
Samarbetet med Turkiet bör också
förstärkas i enlighet med rådets (allmänna
frågor) slutsatser från december 2014.
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