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18.11.2015 A8-0316/36 

Изменение  36 

Рашида Дати, Моника Холмайер, Елизабета Гардини, Елисавет Воземберг-

Вриониди, Естебан Гонсалес Понс, Аксел Фос, Тереса Хименес-Бесерил Барио 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. припомня, че интернет компаниите и 

доставчиците на услуги имат правна 

отговорност да си сътрудничат с 

органите на държавите членки като 

заличават всяко незаконно съдържание, 

което разпространява насилнически 

екстремизъм, експедитивно и при пълно 

зачитане на върховенството на закона и 

основните права, включително 

свободата на изразяване; счита, че 

държавите членки следва да обмислят 

правни действия срещу интернет 

компаниите, които отказват да се 

съобразят с административно или 

съдебно искане за заличаване на 

незаконно съдържание на техните 

интернет платформи; счита, че отказ 

или преднамерено неосъществяване на 

сътрудничество от страна на интернет 

платформите, и по този начин 

допускане на циркулирането на такова 

незаконно съдържание, следва да се 

счита за акт на съучастие, който може 

да се приравни на престъпно намерение 

или небрежност, и че отговорните 

следва в такива случаи да бъдат 

подведени под съдебна отговорност; 

14. припомня, че интернет компаниите, 

социалните медии и доставчиците на 

услуги имат правна отговорност да си 

сътрудничат с органите на държавите 

членки като заличават всяко незаконно 

съдържание, което разпространява 

насилнически екстремизъм, 

експедитивно и при пълно зачитане на 

върховенството на закона и основните 

права, включително свободата на 

изразяване; счита, че държавите членки 

следва да обмислят правни действия, 

включително наказателно 

преследване, срещу интернет 

компаниите, социалните медии и 

доставчиците на услуги, които 

отказват да се съобразят с 

административно или съдебно искане за 

заличаване на незаконно съдържание 

или съдържание, възхваляващо 

тероризма, на своите интернет 

платформи; счита, че отказ или 

преднамерено неосъществяване на 

сътрудничество от страна на интернет 

платформите, и по този начин 

допускане на циркулирането на такова 

незаконно съдържание, следва да се 

счита за акт на съучастие, който може 

да се приравни на престъпно намерение 

или небрежност, и че отговорните 
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следва в такива случаи да бъдат 

подведени под съдебна отговорност; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/37 

Изменение  37 

Рашида Дати, Моника Холмайер, Елизабета Гардини, Елисавет Воземберг-

Вриониди, Естебан Гонсалес Понс, Анна Мария Кораца Билд, Тереса Хименес-

Бесерил Барио 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 

 

Предложение за резолюция Изменение 

49. отново заявява, че ЕС следва да 

подобри ефективността на своя 

контрол на външните граници при 

пълно спазване на основните права; 

призовава, в това отношение, 

държавите членки да използват добре 

съществуващите инструменти, като 

ШИС и ВИС, включително по 

отношение на откраднати, изгубени или 

фалшиви паспорти; също така счита, че 

за тази цел сред приоритетите на ЕС 

съюз трябва да бъде по-доброто 

прилагане на Кодекса на шенгенските 

граници;  

49. отново заявява, че ЕС трябва 

спешно да засили своя контрол на 

външните граници при пълно спазване 

на основните права; подчертава, че 

ефективното проследяване на 

влизането в ЕС и излизането от него 

ще стане възможно само ако 

държавите членки прилагат 

предвидените систематични и 

задължителни проверки на външните 

граници на ЕС; призовава държавите 

членки да използват добре 

съществуващите инструменти, като 

ШИС и ВИС, включително по 

отношение на откраднати, изгубени или 

фалшиви паспорти; също така счита, че 

за тази цел сред приоритетите на ЕС 

съюз трябва да бъде по-доброто 

прилагане на Кодекса на шенгенските 

граници;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/38 

Изменение  38 

Рашида Дати, Моника Холмайер, Елизабета Гардини, Елисавет Воземберг-

Вриониди, Естебан Гонсалес Понс, Аксел Фос, Анна Мария Кораца Билд, Тереса 

Хименес-Бесерил Барио 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. призовава Комисията да предложи 

насоки въз основа на най-добри 

практики относно мерки за изпълнение 

в европейските затвори с цел 

предотвратяване на радикализацията и 

на насилническия екстремизъм, въз 

основа на пълното зачитане на правата 

на човека; изтъква, че разделянето на 

затворници, за които е установено, че са 

били поддръжници на насилнически 

екстремизъм или са били вече 

вербувани от терористични организации 

от други затворници в техните затвори, 

е ефективно средство за 

предотвратяване на това, 

терористичната радикализация да бъде 

налагана от затворници върху други 

такива чрез сплашване или други 

практики, както и за ограничаване на 

радикализацията в тези места; 

препоръчва, при все това, всякакви 

такива мерки да се прилагат на 

индивидуална основа и да подлежат на 

съдебно решение; наред с това 

препоръчва Комисията и държавите 

членки да разгледат доказателствата и 

опита относно практиката на разделяне 

в затворите с цел ограничаване на 

9. призовава Комисията да предложи 

насоки въз основа на най-добри 

практики относно мерки за изпълнение 

в европейските затвори с цел 

предотвратяване на радикализацията и 

на насилническия екстремизъм, въз 

основа на пълното зачитане на правата 

на човека; изтъква, че разделянето на 

затворници, за които е установено, че са 

били поддръжници на насилнически 

екстремизъм или са били вече 

вербувани от терористични 

организации, от други затворници в 

техните затвори е ефективно средство за 

предотвратяване на това терористичната 

радикализация да бъде налагана от 

затворници върху други такива чрез 

сплашване или други практики, както и 

за ограничаване на радикализацията в 

тези места; препоръчва държавите 

членки да разгледат установяването 

на тази мярка с цел справяне с 

проблема на радикализацията в 

затворите; изразява убеждението си, 

че всякакви такива мерки следва да се 

прилагат на индивидуална основа и да 

подлежат на съдебно решение; наред с 

това препоръчва Комисията и 
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разпространението на радикализацията; 

счита, че тази оценка трябва да 

допринесе за развитието на практики в 

националните системи на затвори; 

припомня, при все това, че тези мерки 

следва да са пропорционални и в пълно 

съответствие с правата на затворника; 

държавите членки да разгледат 

доказателствата и опита относно 

практиката на разделяне в затворите с 

цел ограничаване на разпространението 

на радикализацията; счита, че тази 

оценка трябва да допринесе за 

развитието на практики в националните 

системи на затвори; припомня, при все 

това, че тези мерки следва да са 

пропорционални и в пълно съответствие 

с правата на затворника; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/39 

Изменение  39 

Рашида Дати, Моника Холмайер, Елизабета Гардини, Елисавет Воземберг-

Вриониди, Естебан Гонсалес Понс, Анна Мария Кораца Билд, Тереса Хименес-

Бесерил Барио 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  20а. изразява сериозна тревога във 

връзка с нарасналото използване на 

технологии за шифроване от страна 

на терористичните организации, 

което прави невъзможно 

откриването и разчитането на 

техните съобщения и тяхната 

пропаганда на радикализацията от 

страна на правоприлагащите органи 

дори и при наличие на съдебна 

заповед; призовава Комисията да 

предприеме спешни действия във 

връзка с тези тревоги в своя диалог с 

интернет и ИТ компаниите; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/40 

Изменение  40 

Рашида Дати, Моника Холмайер, Елизабета Гардини, Елисавет Воземберг-

Вриониди, Естебан Гонсалес Понс, Тереса Хименес-Бесерил Барио 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 54 

 

Предложение за резолюция Изменение 

54. приканва държавите членки да 

гарантират ефективно наблюдение, по-

специално психологическо наблюдение 

на чуждестранните бойци при 

завръщането им в Европа; 

54. призовава държавите членки да 

гарантират, че при завръщането им в 

Европа чуждестранните бойци биват 

поставени под съдебен контрол, а при 

необходимост – задържани до 

провеждането на надлежно съдебно 

преследване; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/41 

Изменение  41 

Рашида Дати, Моника Холмайер, Елизабета Гардини, Елисавет Воземберг-

Вриониди, Естебан Гонсалес Понс, Аксел Фос, Тереса Хименес-Бесерил Барио 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 69 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  69а. подчертава, че терористични 

организации като ИД, Даеш и 

Джабхат ан-Нусра са натрупали 

значителни финансови ресурси в Ирак 

и Сирия от контрабанда на петрол, 

продажба на откраднати стоки, 

отвличания и изнудвания, присвояване 

на банкови сметки и контрабанда на 

антични предмети; поради това 

призовава да бъдат идентифицирани 

държавите и посредниците, 

спомагащи за функционирането на 

този черен пазар, и техните 

дейности да бъдат спешно 

прекратени;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/42 

Изменение  42 

Рашида Дати, Моника Холмайер, Елизабета Гардини, Елисавет Воземберг-

Вриониди, Естебан Гонсалес Понс, Аксел Фос, Анна Мария Кораца Билд, Тереса 

Хименес-Бесерил Барио 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 71 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  71а. отново отправя призив към 

Комисията за спешен преглед на 

законодателството на ЕС в областта 

на огнестрелното оръжие чрез 

преразглеждане на Директива 

91/447/ЕИО на Съвета с цел да се 

улесни ролята на националните 

полицейски служби и разследващи 

органи в разкриването на и борбата с 

трафика на оръжия на черния пазар и 

в мрежите от типа даркнет и 

призовава Комисията да предложи 

общи стандарти за деактивиране на 

огнестрелни оръжия, така че 

деактивираните огнестрелни оръжия 

да бъдат направени необратимо 

неизползваеми;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/43 

Изменение  43 

Рашида Дати, Моника Холмайер, Алесандра Мусолини, Барбара Матера, 

Салваторе Доменико Полиезе, Елизабета Гардини, Елисавет Воземберг-Вриониди, 

Естебан Гонсалес Понс, Анна Мария Кораца Билд, Тереса Хименес-Бесерил Барио 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. приветства разпределението от 

страна на Комисията през април 2015 г. 

на бюджет от 10 милиона евро за 

финансиране на програма за 

подпомагане на страните партньори за 

противодействие на радикализацията в 

Сахел и Магреб и за спиране на потока 

от чуждестранни бойци от Северна 

Африка, Близкия изток и Западните 

Балкани (един първи транш от 5 

милиона евро за финансиране на 

техническа помощ за подобряване на 

капацитета на служителите на 

криминалното правосъдие за 

разследване, преследване и наказване на 

случаи на чуждестранни бойци или 

подготвящи се за чуждестранни бойци; 

втори транш от 5 милиона евро за 

финансиране на програми за 

противодействие на радикализирането в 

региона на Сахел и Магреб.) 

65. приветства разпределението от 

страна на Комисията през април 2015 г. 

на бюджет от 10 милиона евро за 

финансиране на програма за 

подпомагане на страните партньори за 

противодействие на радикализацията в 

Сахел и Магреб и за спиране на потока 

от чуждестранни бойци от Северна 

Африка, Близкия изток и Западните 

Балкани (един първи транш от 5 

милиона евро за финансиране на 

техническа помощ за подобряване на 

капацитета на служителите на 

криминалното правосъдие за 

разследване, преследване и наказване на 

случаи на чуждестранни бойци или 

подготвящи се за чуждестранни бойци; 

втори транш от 5 милиона евро за 

финансиране на програми за 

противодействие на радикализирането в 

региона на Сахел и Магреб.) 

подчертава значението на строгия 

контрол на правилното използване на 

тези фондове, за да се гарантира, че 

от тях не се финансират проекти, 

свързани с прозелитизъм, 

индоктринация и други екстремистки 

цели; 
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Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/44 

Изменение  44 

Рашида Дати, Моника Холмайер, Алесандра Мусолини, Барбара Матера, 

Салваторе Доменико Полиезе, Елизабета Гардини, Елисавет Воземберг-Вриониди, 

Естебан Гонсалес Понс, Аксел Фос, Тереса Хименес-Бесерил Барио 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 62 

 

Предложение за резолюция Изменение 

62. подкрепя засилването на 

международното сътрудничество и на 

споделянето на информация от страна 

на националните разузнавателни служби 

с оглед идентифициране на граждани на 

ЕС, които са изложени на риск от 

радикализиране и вербуване и 

присъединяване към джихадистки или 

други екстремистки групировки; 

подчертава, че трябва да се подкрепят 

усилията на държавите от региона на 

Близкия изток и Северна Африка и от 

Западните Балкани да пресекат потока 

на чуждестранните бойци; 

62. подкрепя засилването на 

международното сътрудничество и на 

споделянето на информация от страна 

на националните разузнавателни служби 

с оглед идентифициране на граждани на 

ЕС, които са изложени на риск от 

радикализиране и вербуване и 

присъединяване към джихадистки или 

други екстремистки групировки; 

подчертава, че трябва да се подкрепят 

усилията на държавите от региона на 

Близкия изток и Северна Африка и от 

Западните Балкани да пресекат потока 

на чуждестранните бойци и да 

предотвратят възможността 

джихадистките организации да се 

възползват от политическата 

нестабилност в техните граници; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/45 

Изменение  45 

Рашида Дати, Моника Холмайер, Елизабета Гардини, Елисавет Воземберг-

Вриониди, Естебан Гонсалес Понс, Аксел Фос, Анна Мария Кораца Билд, Тереса 

Хименес-Бесерил Барио 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение В a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ва. като има предвид, че ужасните 

терористични атаки, в които 

стотици бяха убити и ранени на 

13 ноември в Париж, още веднъж 

изтъкнаха спешната необходимост 

от координирани действия на 

държавите членки и Европейския 

съюз за предотвратяване на 

радикализацията и за борба срещу 

тероризма; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

18.11.2015 A8-0316/46 

Изменение  46 

Рашида Дати, Моника Холмайер, Елизабета Гардини, Елисавет Воземберг-

Вриониди, Естебан Гонсалес Понс, Аксел Фос, Тереса Хименес-Бесерил Барио 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  49а. приканва държавите членки да 

предоставят на своите служители 

от гранична охрана систематичен 

достъп до информационната система 

на Европол, която може да съдържа 

информация за хора, заподозрени в 

тероризъм, чуждестранни бойци и 

проповедници на омраза; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/47 

Изменение  47 

Рашида Дати, Моника Холмайер, Тереса Хименес-Бесерил Барио 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  6а. призовава Комисията да изготви, в 

тясно сътрудничество с Европол и 

координатора за борба с тероризма, 

годишен доклад относно състоянието 

на сигурността в Европа, 

включително по отношение на 

рисковете от радикализация и 

последствията, свързани с 

безопасността за живота на хората 

в ЕС и тяхната физическа 

неприкосновеност, и да докладва 

ежегодно на Парламента; 

Or. en 

 

 


