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18.11.2015 A8-0316/36 

Módosítás  36 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. emlékeztet arra, hogy az internetes 

társaságok és szolgáltatók jogi felelőssége, 

hogy haladéktalanul, valamint a 

jogállamiság és az alapvető jogok, 

közöttük a szólásszabadság tiszteletben 

tartása mellett együttműködjenek a 

tagállami hatóságokkal az erőszakos 

szélsőségesség terjesztésére alkalmas 

bármely jogellenes tartalom törlése 

tekintetében; úgy véli, hogy a 

tagállamoknak fontolóra kell venniük a 

jogi fellépést azokkal az internetes 

társaságokkal szemben, amelyek valamely 

közigazgatási hatóság vagy bíróság 

kérésére nem hajlandók törölni  a 

jogellenes tartalmat internetes 

platformjukról; úgy véli, hogy azokat az 

internetes platformokat, amelyek 

megtagadják vagy szándékosan 

meghiúsítják az együttműködést és ezáltal 

lehetővé teszik az ilyen illegális tartalmak 

terjedését, bűnrészeseknek kell tekintetni, 

ami egyet jelenthet a bűnös szándékkal 

vagy gondatlansággal, és ilyen esetekben a 

felelős személyeket íróság elé kell állítani; 

14. emlékeztet arra, hogy az internetes és 

közösségimédia-társaságok és -

szolgáltatók jogi felelőssége, hogy 

haladéktalanul, valamint a jogállamiság és 

az alapvető jogok, közöttük a 

szólásszabadság tiszteletben tartása mellett 

együttműködjenek a tagállami 

hatóságokkal az erőszakos szélsőségesség 

terjesztésére alkalmas bármely jogellenes 

tartalom törlése tekintetében; úgy véli, 

hogy a tagállamoknak fontolóra kell 

venniük a jogi fellépést, beleértve a 

büntetőeljárást, azokkal az internetes és 

közösségimédia-társaságokkal és -

szolgáltatókkal szemben, amelyek 

valamely közigazgatási hatóság vagy 

bíróság kérésére nem hajlandók törölni a 

jogellenes vagy terrorizmust dicsőítő 

tartalmat internetes platformjukról; úgy 

véli, hogy azokat az internetes 

platformokat, amelyek megtagadják vagy 

szándékosan meghiúsítják az 

együttműködést és ezáltal lehetővé teszik 

az ilyen illegális tartalmak terjedését, 

bűnrészeseknek kell tekintetni, ami egyet 

jelenthet a bűnös szándékkal vagy 

gondatlansággal, és ilyen esetekben a 

felelős személyeket íróság elé kell állítani; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/37 

Módosítás  37 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

49. ismételten hangsúlyozza, hogy az EU-

nak javítania kell a külső határellenőrzés 

hatékonyságát, az alapvető jogok teljes 

mértékű tiszteletben tartása mellett; ezzel 

összefüggésben felhívja a tagállamokat, 

hogy megfelelően használják fel a meglévő 

eszközöket, mint például a SIS-t és a VIS-t, 

többek között az ellopott, elvesztett és 

hamisított útlevelek esetében is; úgy véli 

továbbá, hogy e célból a schengeni határ-

ellenőrzési kódex jobb végrehajtását az EU 

egyik prioritásaként kell kezelni;  

49. ismételten hangsúlyozza, hogy az EU-

nak sürgősen meg kell erősítenie a külső 

határellenőrzést, az alapvető jogok teljes 

mértékű tiszteletben tartása mellett; 

hangsúlyozza, hogy az EU-ba és az EU-

ból való be- és kilépést nem lehet 

hatékonyan nyomon követni, hacsak a 

tagállamok nem hajtják végre az Európai 

Unió külső határain előírt szisztematikus 

és kötelező ellenőrzéseket; felhívja a 

tagállamokat, hogy megfelelően használják 

fel a meglévő eszközöket, mint például a 

SIS-t és a VIS-t, többek között az ellopott, 

elvesztett és hamisított útlevelek esetében 

is; úgy véli továbbá, hogy e célból a 

schengeni határ-ellenőrzési kódex jobb 

végrehajtását az EU egyik prioritásaként 

kell kezelni;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/38 

Módosítás  38 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon a 

bevált gyakorlatokon alapuló 

iránymutatásokat azon intézkedések 

tekintetében, amelyeket az európai 

börtönökben kellene végrehajtani a 

radikalizálódás és az erőszakos 

szélsőségesség megelőzése céljával, az 

emberi jogok maradéktalan tiszteletben 

tartása mellett; hangsúlyozza, hogy azon 

fogvatartottak elkülönítése, akikről 

bebizonyosodott, hogy börtöntársaik 

hatására erőszakosan szélsőséges nézeteket 

tettek magukévá vagy terrorista 

szervezetekhez csatlakoztak, hatékony 

eszközt jelenthet a rabtársak által 

megfélemlítéssel vagy más gyakorlatokkal 

kikényszerített terrorista radikalizmus 

megelőzése, valamint a radikalizmus 

börtönfalakon kívülre terjedésének 

megakadályozása tekintetében; azt ajánlja 

azonban, hogy ilyen intézkedéseket csak 

eseti jelleggel és bírósági határozat alapján 

lehessen megvalósítani; javasolja tovább, 

hogy a Bizottság és a tagállamok 

vizsgálják meg, milyen bizonyítékok és 

gyakorlati tapasztalatok állnak 

rendelkezésre a radikalizálódás 

terjedésének megakadályozása céljával 

9. felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon a 

bevált gyakorlatokon alapuló 

iránymutatásokat azon intézkedések 

tekintetében, amelyeket az európai 

börtönökben kellene végrehajtani a 

radikalizálódás és az erőszakos 

szélsőségesség megelőzése céljával, az 

emberi jogok maradéktalan tiszteletben 

tartása mellett; hangsúlyozza, hogy azon 

fogvatartottak elkülönítése, akikről 

bebizonyosodott, hogy börtöntársaik 

hatására erőszakosan szélsőséges nézeteket 

tettek magukévá vagy terrorista 

szervezetekhez csatlakoztak, hatékony 

eszközt jelenthet a rabtársak által 

megfélemlítéssel vagy más gyakorlatokkal 

kikényszerített terrorista radikalizmus 

megelőzése, valamint a radikalizmus 

börtönfalakon kívülre terjedésének 

megakadályozása tekintetében; javasolja, 

hogy a tagállamok fontolják meg ezen 

intézkedés bevezetését a börtönökön belüli 

radikalizáció problémájának megoldása 

érdekében; úgy véli, hogy az ilyen 

intézkedéseket csak eseti jelleggel és 

bírósági határozat alapján szabad 

megvalósítani; javasolja tovább, hogy a 

Bizottság és a tagállamok vizsgálják meg, 
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megvalósított elkülönítés tekintetében; 

véleménye szerint ezen értékelésnek hozzá 

kell járulnia a nemzeti 

börtönrendszerekben alkalmazott 

gyakorlatok továbbfejlesztéséhez; 

emlékeztet azonban, hogy ezeknek az 

intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük 

és teljes mértékben összhangban kell 

állniuk az elítéltek jogaival; 

milyen bizonyítékok és gyakorlati 

tapasztalatok állnak rendelkezésre a 

radikalizálódás terjedésének 

megakadályozása céljával megvalósított 

elkülönítés tekintetében; véleménye szerint 

ezen értékelésnek hozzá kell járulnia a 

nemzeti börtönrendszerekben alkalmazott 

gyakorlatok továbbfejlesztéséhez; 

emlékeztet azonban, hogy ezeknek az 

intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük 

és teljes mértékben összhangban kell 

állniuk az elítéltek jogaival; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/39 

Módosítás  39 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  20a. komoly aggodalmának ad hangot a 

terrorista szervezetek által egyre inkább 

használt titkosítási technológiákkal 

kapcsolatban, amelyek lehetetlenné teszik 

a bűnüldöző hatóságok számára – még 

bírósági végzés birtokában is – 

kommunikációik és radikalizálódást célzó 

propagandájuk elfogását és elolvasását; 

felszólítja a Bizottságot, hogy az internet- 

és informatikai vállalatokkal folytatott 

párbeszéd során sürgősen foglalkozzon 

ezzel a problémával; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/40 

Módosítás  40 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. kéri a tagállamokat, hogy biztosítsák a 

külföldi harcosok Európába való 

visszatérésüket követő hatékony nyomon 

követését, különösen pszichológiai 

értelemben; 

54. felszólítja a tagállamokat, hogy minden 

külföldi harcost helyezzenek bírói 

felügyelet, adott esetben őrizet alá 
Európába való visszatérésükkor, egészen a 

megfelelő büntetőeljárás lefolytatásáig; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/41 

Módosítás  41 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  69a. hangsúlyozza, hogy az olyan 

terrorista szervezetek, mint például az 

Iszlám Állam, a Dáis és a Dzsabhat an-

Nuszra jelentős pénzügyi forrásokat 

szereztek Irakban és Szíriában 

olajcsempészetből, lopott áruk 

értékesítéséből, emberrablásból és 

zsarolásból, bankszámlák lefoglalásából 

és régiségcsempészetből; ezért sürgeti az 

ehhez a feketepiachoz hozzájáruló 

országok és közvetítők azonosítását és 

tevékenységük azonnali beszüntetését;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/42 

Módosítás  42 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

71 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  71a. ismételten felhívja a Bizottságot, 

hogy a 83/391/EGK tanácsi irányelv 

felülvizsgálata révén sürgősen vizsgálja 

felül a lőfegyverekre vonatkozó uniós 

jogszabályokat a nemzeti rendőri erők és 

nyomozó hatóságok abbéli szerepének 

megkönnyítése érdekében, hogy felfedjék 

a feketepiacon és a sötét weben folyó 

fegyverkereskedelmet és küzdjenek ellene, 

felhívja továbbá a Bizottságot, hogy 

terjesszen elő a lőfegyverek 

hatástalanítására vonatkozó normákat, 

amelyek biztosítják, hogy a hatástalanított 

lőfegyverek visszafordíthatatlanul 

használhatatlanok legyenek;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/43 

Módosítás  43 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, 

Salvatore Domenico Pogliese, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. üdvözli, hogy a Bizottság 2015 

áprilisában 10 millió eurós keretet 

különített el egy olyan program 

finanszírozására, amelynek célja a 

partnerországok támogatása a Száhil-

Maghreb térségen belüli radikalizálódással 

szembeni küzdelemben és az észak-afrikai, 

közel-keleti és nyugat-balkáni külföldi 

harcosok áramlásának visszaszorításában 

(egy 5 millió eurós első részlet technikai 

segítségnyújtás finanszírozására szolgál az 

igazságügyi személyzet kapacitásainak a 

külföldi harcosokat vagy potenciális 

külföldi harcosokat érintő ügyekben való 

nyomozás, eljárás és ítélethozatal terén 

történő erősítésére irányulóan; egy 

második 5 millió eurós részlet a Száhil-

Maghreb térségen belüli radikalizálódással 

szembeni programokat hivatott 

finanszírozni);; 

65. üdvözli, hogy a Bizottság 2015 

áprilisában 10 millió eurós keretet 

különített el egy olyan program 

finanszírozására, amelynek célja a 

partnerországok támogatása a Száhil-

Maghreb térségen belüli radikalizálódással 

szembeni küzdelemben és az észak-afrikai, 

közel-keleti és nyugat-balkáni külföldi 

harcosok áramlásának visszaszorításában 

(egy 5 millió eurós első részlet technikai 

segítségnyújtás finanszírozására szolgál az 

igazságügyi személyzet kapacitásainak a 

külföldi harcosokat vagy potenciális 

külföldi harcosokat érintő ügyekben való 

nyomozás, eljárás és ítélethozatal terén 

történő erősítésére irányulóan; egy 

második 5 millió eurós részlet a Száhil-

Maghreb térségen belüli radikalizálódással 

szembeni programokat hivatott 

finanszírozni); kiemeli, hogy fontos ezen 

alapok megfelelő felhasználásának 

szigorú ellenőrzése annak biztosítása 

érdekében, hogy ne támogassanak 

hittérítéshez, indoktrinációhoz és egyéb 

szélsőséges célokhoz kapcsolódó 

projekteket;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/44 

Módosítás  44 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, 

Salvatore Domenico Pogliese, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. támogatja a nagyobb mértékű 

nemzetközi együttműködést és a nemzeti 

hírszerző szolgálatok közötti 

információmegosztást a radikalizálódás és 

a toborzás kockázatának kitett és 

dzsihádista és egyéb szélsőséges 

csoportokhoz való csatlakozás céljából 

kiutazó uniós polgárok azonosítása 

érdekében; hangsúlyozza, hogy a Közel-

Kelet, Észak-Afrika (MENA) és a Nyugat-

Balkán országait támogatni kell a külföldi 

harcosok áramlásának megfékezésére 

irányuló erőfeszítéseikben; 

62. támogatja a nagyobb mértékű 

nemzetközi együttműködést és a nemzeti 

hírszerző szolgálatok közötti 

információmegosztást a radikalizálódás és 

a toborzás kockázatának kitett és 

dzsihádista és egyéb szélsőséges 

csoportokhoz való csatlakozás céljából 

kiutazó uniós polgárok azonosítása 

érdekében; hangsúlyozza, hogy a Közel-

Kelet, Észak-Afrika (MENA) és a Nyugat-

Balkán országait támogatni kell a külföldi 

harcosok áramlásának megfékezésére 

irányuló erőfeszítéseikben, és meg kell 

akadályozni, hogy a dzsihádista 

szervezetek kihasználják a határaikon 

belüli politikai instabilitást; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/45 

Módosítás  45 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ca. mivel a szörnyű terrorista támadások, 

melyek 2015. november 13-án Párizsban 

több száz ember halálát és sebesülését 

okozták, ismét rávilágítottak a tagállamok 

és az Európai Unió összehangolt 

fellépésének szükségességére a 

radikalizáció megelőzése és a terrorizmus 

elleni küzdelem érdekében; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/46 

Módosítás  46 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  49a. felhívja a tagállamokat, hogy 

biztosítsanak szisztematikus hozzáférést a 

határőrök számára az Europol 

információs rendszeréhez, amely 

információkat tartalmazhat a 

terrorizmussal gyanúsított személyekről, a 

külföldi harcosokról és a gyűlöletet szító 

prédikátorokról; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/47 

Módosítás  47 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának 

megelőzése 

2015/2063(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  6a. kéri a Bizottságot, hogy az Europollal 

és a terrorizmus elleni küzdelem 

koordinátorával együttműködve készítsen 

éves jelentést Európa biztonsági 

állapotáról, többek között a radikalizáció 

kockázatáról és annak az Unióban élő 

emberek életének biztonságára és testi 

épségére gyakorolt következményeiről, 

valamint éves szinten tegyen jelentést a 

Parlamentnek; 

 

Or. en 

 

 


