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A8-0316/2015
Rachida Dati
Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere
2015/2063(INI)
Forslag til beslutning
Punkt 14
Forslag til beslutning

Ændringsforslag

14. minder om, at internetvirksomheder og
tjenesteudbydere har en juridisk
forpligtelse til at samarbejde med
medlemsstaternes myndigheder, idet de
hurtigt skal slette alt ulovligt indhold, der
spreder voldelig ekstremisme, med fuld
respekt for retsstatsprincippet og de
grundlæggende rettigheder, herunder
ytringsfriheden; mener, at medlemsstaterne
bør overveje retlige foranstaltninger mod
virksomheder, der nægter at efterleve en
administrativ eller retslig anmodning om at
slette ulovligt indhold på deres
internetplatforme; mener, at
internetplatforme, der nægter eller udviser
forsømmelighed med hensyn til at
samarbejde og giver mulighed for, at et
sådant ulovligt indhold frit kan cirkulere,
bør anses for at have udført en
medvirkende handling, der kan sidestilles
med kriminelt forsæt eller forsømmelse, og
at de ansvarlige i sådanne tilfælde bør
bringes for en domstol;

14. minder om, at internetvirksomheder og
sociale medievirksomheder og
tjenesteudbydere har en juridisk
forpligtelse til at samarbejde med
medlemsstaternes myndigheder, idet de
hurtigt skal slette alt ulovligt indhold, der
spreder voldelig ekstremisme, med fuld
respekt for retsstatsprincippet og de
grundlæggende rettigheder, herunder
ytringsfriheden; mener, at medlemsstaterne
bør overveje retlige foranstaltninger,
herunder strafforfølgning, mod
internetvirksomheder og sociale
medievirksomheder og tjenesteydere, der
nægter at efterleve en administrativ eller
retslig anmodning om at slette ulovligt
indhold eller indhold, der hylder
terrorisme, på deres internetplatforme;
mener, at internetplatforme, der nægter
eller udviser forsømmelighed med hensyn
til at samarbejde og giver mulighed for, at
et sådant ulovligt indhold frit kan cirkulere,
bør anses for at have udført en
medvirkende handling, der kan sidestilles
med kriminelt forsæt eller forsømmelse, og
at de ansvarlige i sådanne tilfælde bør
bringes for en domstol;
Or. en
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for PPE-Gruppen
Betænkning
A8-0316/2015
Rachida Dati
Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere
2015/2063(INI)
Forslag til beslutning
Punkt 49
Forslag til beslutning

Ændringsforslag

49. gentager, at EU bør forbedre
effektiviteten af kontrollen ved de ydre
grænser under fuld overholdelse af de
grundlæggende rettigheder; opfordrer i
denne forbindelse medlemsstaterne til at
gøre god brug af eksisterende instrumenter,
som f.eks. SIS og VIS, bl.a. for så vidt
angår stjålne, bortkomne og forfalskede
pas; mener endvidere, at EU bl.a. skal
prioritere en bedre håndhævelse af
Schengengrænsekodeksen;

49. gentager, at EU skal optrappe
kontrollen ved de ydre grænser under fuld
overholdelse af de grundlæggende
rettigheder; understreger, at det kun vil
være muligt at spore udrejse eller indrejse
i EU, med mindre medlemsstaterne
gennemfører den obligatoriske og
systematiske kontrol, som skal foretages
ved EU's ydre grænser; opfordrer
medlemsstaterne til at gøre god brug af
eksisterende instrumenter, som f.eks. SIS
og VIS, bl.a. for så vidt angår stjålne,
bortkomne og forfalskede pas; mener
endvidere, at EU bl.a. skal prioritere en
bedre håndhævelse af
Schengengrænsekodeksen;
Or. en
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Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,
Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril
Barrio
for PPE-Gruppen
Betænkning
A8-0316/2015
Rachida Dati
Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere
2015/2063(INI)
Forslag til beslutning
Punkt 9
Forslag til beslutning

Ændringsforslag

9. opfordrer Kommissionen til at foreslå
retningslinjer baseret på bedste praksis
vedrørende foranstaltninger, der skal
gennemføres i europæiske fængsler, med
henblik på forebyggelse af radikalisering
og voldelig ekstremisme på grundlag af
fuld respekt for menneskerettighederne;
påpeger, at opdelingen af indsatte, der er
tilhængere af voldelig ekstremisme, eller
som allerede er blevet rekrutteret af
terrororganisationer gennem andre indsatte
inden for fængslerne, er et effektivt middel
til at hindre, at radikalisering påtvinges
andre fanger gennem intimidering eller
anden praksis, og til at standse
radikaliseringen i disse institutioner;
anbefaler imidlertid, at alle sådanne
foranstaltninger bør gennemføres efter en
vurdering fra sag til sag og under
forudsætning af en retslig afgørelse;
anbefaler endvidere, at Kommissionen og
medlemsstaterne undersøger
dokumentation og erfaringer vedrørende
praksis for opdeling i fængsler med det
formål at standse spredningen af
radikalisering; er af den opfattelse, at
denne vurdering skal indgå i udarbejdelsen
af praksis i de nationale fængselssystemer;
minder imidlertid om, at disse

9. opfordrer Kommissionen til at foreslå
retningslinjer baseret på bedste praksis
vedrørende foranstaltninger, der skal
gennemføres i europæiske fængsler, med
henblik på forebyggelse af radikalisering
og voldelig ekstremisme på grundlag af
fuld respekt for menneskerettighederne;
påpeger, at opdelingen af indsatte, der er
tilhængere af voldelig ekstremisme, eller
som allerede er blevet rekrutteret af
terrororganisationer gennem andre indsatte
inden for fængslerne, er et effektivt middel
til at hindre, at radikalisering påtvinges
andre fanger gennem intimidering eller
anden praksis, og til at standse
radikaliseringen i disse institutioner;
anbefaler, at medlemsstaterne overvejer at
indføre denne foranstaltning for at
imødegå problemet med radikalisering i
fængslerne; mener, at alle sådanne
foranstaltninger bør gennemføres efter en
vurdering fra sag til sag og under
forudsætning af en retslig afgørelse;
anbefaler endvidere, at Kommissionen og
medlemsstaterne undersøger
dokumentation og erfaringer vedrørende
praksis for opdeling i fængsler med det
formål at standse spredningen af
radikalisering; er af den opfattelse, at
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foranstaltninger bør være forholdsmæssige
og fuldt ud overholde den indsattes
rettigheder;

denne vurdering skal indgå i udarbejdelsen
af praksis i de nationale fængselssystemer;
minder imidlertid om, at disse
foranstaltninger bør være forholdsmæssige
og fuldt ud overholde den indsattes
rettigheder;
Or. en
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Betænkning
A8-0316/2015
Rachida Dati
Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere
2015/2063(INI)
Forslag til beslutning
Punkt 20 a (nyt)
Forslag til beslutning

Ændringsforslag
20a. er alvorligt bekymret over
terrororganisationernes voksende brug af
krypteringsteknologier, der gør deres
kommunikation og deres
radikaliseringspropaganda umulig for de
retshåndhævende myndigheder at spore
og læse, selv med en retskendelse;
opfordrer Kommissionen til omgående at
tage disse bekymringspunkter op i sin
dialog med internet- og it-virksomheder;
Or. en
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Betænkning
A8-0316/2015
Rachida Dati
Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere
2015/2063(INI)
Forslag til beslutning
Punkt 54
Forslag til beslutning

Ændringsforslag

54. opfordrer medlemsstaterne til at sikre
effektiv overvågning, navnlig psykologisk,
af udenlandske krigere, når de vender
tilbage til Europa;

54. opfordrer medlemsstaterne til at sikre,
at alle udenlandske krigere sættes under
domstolskontrol og, hvis dette er
nødvendigt, under administrativ
frihedsberøvelse, når de vender tilbage til
Europa, indtil det tidspunkt, hvor den
behørige retsforfølgning finder sted;
Or. en
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Ændringsforslag 41
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,
Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Betænkning
A8-0316/2015
Rachida Dati
Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere
2015/2063(INI)
Forslag til beslutning
Punkt 69 a (nyt)
Forslag til beslutning

Ændringsforslag
69a. understreger, at terrororganisationer
såsom IS, Daesh og Jabhat al-Nusra har
akkumuleret betragtelige finansielle
midler i Irak og Syrien gennem
oliesmugling, salg af stjålne varer,
kidnapning og afpresning, beslaglæggelse
af bankkonti og antikvitetssmugling;
opfordrer derfor til, at de lande og
formidlere, der bidrager til dette sorte
marked, identificeres, og til, at der
omgående sættes en stopper for deres
aktiviteter;
Or. en
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Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,
Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril
Barrio
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Betænkning
A8-0316/2015
Rachida Dati
Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere
2015/2063(INI)
Forslag til beslutning
Punkt 71 a (nyt)
Forslag til beslutning

Ændringsforslag
71a. gentager sin opfordring til
Kommissionen om omgående at revidere
EU's våbenlovgivning ved at revidere
Rådets direktiv 91/477/EØF for at lette de
nationale politi- og
efterforskningsmyndigheders opgave med
at spore og bekæmpe våbenhandel på det
sorte marked og det sorte net og opfordrer
Kommissionen til at fremsætte fælles
våbendeaktiveringsstandarder, så
deaktiverede skydevåben gøres definitivt
ubrugelige;
Or. en
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for PPE-Gruppen
Betænkning
A8-0316/2015
Rachida Dati
Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere
2015/2063(INI)
Forslag til beslutning
Punkt 65
Forslag til beslutning

Ændringsforslag

65. glæder sig over, at Kommissionen i
april 2015 afsatte 10 mio. EUR til
finansiering af et program for bistand til
partnerlandene for at bekæmpe
radikalisering i Sahel/Maghreb og dæmme
op for strømmen af udenlandske krigere fra
Nordafrika, Mellemøsten og det vestlige
Balkan (en første udbetaling på fem mio.
EUR til finansiering af teknisk bistand med
henblik på at øge strafferetsmedarbejderes
kapacitet til at efterforske, retsforfølge og
træffe afgørelse i sager vedrørende
udenlandske krigere eller potentielle
udenlandske krigere; og en anden
udbetaling på fem mio. EUR til
finansiering af programmer til bekæmpelse
af radikalisering i Sahel/Maghreb);

65. glæder sig over, at Kommissionen i
april 2015 afsatte 10 mio. EUR til
finansiering af et program for bistand til
partnerlandene for at bekæmpe
radikalisering i Sahel/Maghreb og dæmme
op for strømmen af udenlandske krigere fra
Nordafrika, Mellemøsten og det vestlige
Balkan (en første udbetaling på fem mio.
EUR til finansiering af teknisk bistand med
henblik på at øge strafferetsmedarbejderes
kapacitet til at efterforske, retsforfølge og
træffe afgørelse i sager vedrørende
udenlandske krigere eller potentielle
udenlandske krigere; og en anden
udbetaling på fem mio. EUR til
finansiering af programmer til bekæmpelse
af radikalisering i Sahel/Maghreb);
understreger betydningen af nøje at
overvåge, at midlerne anvendes korrekt
for at sikre, at de ikke går til at finansiere
projekter, der er forbundet med
missionering, indoktrinering og andre
ekstremistiske formål;
Or. en
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Salvatore Domenico Pogliese, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,
Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Betænkning
A8-0316/2015
Rachida Dati
Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere
2015/2063(INI)
Forslag til beslutning
Punkt 62
Forslag til beslutning

Ændringsforslag

62. går ind for øget internationalt
samarbejde og udveksling af oplysninger
fra nationale efterretningstjenester for at
identificere EU-borgere, der risikerer at
blive radikaliseret, blive rekrutteret og
rejse ud for at tilslutte sig jihadister eller
andre ekstremistiske grupper; understreger,
at landene i MENA-regionen og det
vestlige Balkan skal støttes i deres
bestræbelser på at dæmme op for
strømmen af udenlandske krigere;

62. går ind for øget internationalt
samarbejde og udveksling af oplysninger
fra nationale efterretningstjenester for at
identificere EU-borgere, der risikerer at
blive radikaliseret, blive rekrutteret og
rejse ud for at tilslutte sig jihadister eller
andre ekstremistiske grupper; understreger,
at landene i MENA-regionen og det
vestlige Balkan skal støttes i deres
bestræbelser på at dæmme op for
strømmen af udenlandske krigere og på at
forhindre jihad-organisationer i at drage
fordel af den politiske ustabilitet inden for
deres grænser;
Or. en

AM\1079119DA.doc

DA

PE571.050v01-00
Forenet i mangfoldighed

DA

18.11.2015

A8-0316/45

Ændringsforslag 45
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,
Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril
Barrio
for PPE-Gruppen
Betænkning
A8-0316/2015
Rachida Dati
Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere
2015/2063(INI)
Forslag til beslutning
Punkt C a (nyt)
Forslag til beslutning

Ændringsforslag
der henviser til, at de frygtelige
terrorangreb, der dræbte og sårede
hundredvis af mennesker i Paris den 13.
november 2015, endnu en gang har
understreget det presserende behov for en
koordineret indsats fra medlemsstaternes
og Den Europæiske Unions side for at
forhindre radikalisering og bekæmpe
terrorisme;
Or. en
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Ændringsforslag 46
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,
Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
for PPE-Gruppen
Betænkning
A8-0316/2015
Rachida Dati
Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere
2015/2063(INI)
Forslag til beslutning
Punkt 49 a (nyt)
Forslag til beslutning

Ændringsforslag
49a. opfordrer medlemsstaterne til at give
deres grænsevagter systematisk adgang til
Europols informationssystem, som kan
indeholde oplysninger om personer under
mistanke for terrorisme, udenlandske
krigere og hadprædikanter;
Or. en
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Ændringsforslag 47
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
for PPE-Gruppen
Betænkning
A8-0316/2015
Rachida Dati
Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere
2015/2063(INI)
Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)
Forslag til beslutning

Ændringsforslag
6a. opfordrer Kommissionen til i tæt
samarbejde med Europol og
antiterrorkoordinatoren at udarbejde en
årlig rapport om sikkerhedssituationen i
Europa, herunder hvad angår risici for
radikalisering og følgerne for sikkerheden
af menneskers liv og fysiske integritet i
EU, og til hvert år at rapportere tilbage til
Parlamentet;

Or. en
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