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18.11.2015 A8-0316/36 

Grozījums Nr.  36 

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

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

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. atgādina, ka interneta uzņēmumiem un 

pakalpojumu sniedzējiem ir juridisks 

pienākums sadarboties ar dalībvalstu 

iestādēm un īsā laikā dzēst jebkādu 

nelikumīgu saturu, ar ko izplata vardarbīgu 

ekstrēmismu, un to darīt, pilnībā ievērojot 

tiesiskumu un pamattiesības, tostarp vārda 

brīvību; uzskata, ka dalībvalstīm būtu 

jāapsver iespēja veikt tiesiskas darbības 

pret interneta uzņēmumiem, kuri atsakās 

pildīt administratīvu vai juridisku prasību 

dzēst nelikumīgu saturu savās interneta 

platformās; uzskata, ka interneta platformu 

atteikšanās sadarboties vai apzināta 

nesadarbošanās, līdz ar to ļaujot šādam 

nelikumīgam saturam izplatīties, būtu 

jāuzskata par līdzdalību, ko var klasificēt 

kā noziedzīgu nodomu vai nolaidību, un ka 

šādos gadījumos atbildīgās personas ir 

saucamas pie atbildības; 

14. atgādina, ka interneta un sociālo 

plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem un 

pakalpojumu sniedzējiem ir juridisks 

pienākums sadarboties ar dalībvalstu 

iestādēm un īsā laikā dzēst jebkādu 

nelikumīgu saturu, ar ko izplata vardarbīgu 

ekstrēmismu, un to darīt, pilnībā ievērojot 

tiesiskumu un pamattiesības, tostarp vārda 

brīvību; uzskata, ka dalībvalstīm būtu 

jāapsver iespēja veikt tiesiskas darbības, 

tostarp kriminālvajāšanu, pret interneta 

un sociālo plašsaziņas līdzekļu 
uzņēmumiem un pakalpojumu 

sniedzējiem, kuri atsakās pildīt 

administratīvu vai juridisku prasību dzēst 

nelikumīgu vai terorismu slavinošu saturu 

savās interneta platformās; uzskata, ka 

interneta platformu atteikšanās sadarboties 

vai apzināta nesadarbošanās, līdz ar to 

ļaujot šādam nelikumīgam saturam 

izplatīties, būtu jāuzskata par līdzdalību, ko 

var klasificēt kā noziedzīgu nodomu vai 

nolaidību, un ka šādos gadījumos 

atbildīgās personas ir saucamas pie 

atbildības; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/37 

Grozījums Nr.  37 

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

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

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

49. atgādina, ka Eiropas Savienībai būtu 

jāuzlabo savu ārējo robežu kontrole, 

pamatojoties uz pamattiesību pilnīgu 

ievērošanu; aicina šajā sakarībā 

dalībvalstis pienācīgi izmantot pastāvošos 

instrumentus, piemēram, SIS un VIS, 

tostarp attiecībā uz nozagtām, pazaudētām 

un viltotām pasēm; uzskata arī, ka šajā 

nolūkā vienai no ES prioritātēm jābūt 

Šengenas kodeksa labākai piemērošanai;  

49. atgādina, ka Eiropas Savienībai ir 

steidzami jāpastiprina savu ārējo robežu 

kontrole, pamatojoties uz pamattiesību 

pilnīgu ievērošanu; uzsver, ka ieceļošanu 

Eiropas Savienībā un izbraukšanu no tās 

varēs efektīvi izsekot tikai tad, ja 

dalībvalstis pie ES ārējām robežām 

īstenos paredzētās obligātās un 

sistemātiskās kontroles; aicina dalībvalstis 

pienācīgi izmantot pastāvošos 

instrumentus, piemēram, SIS un VIS, 

tostarp attiecībā uz nozagtām, pazaudētām 

un viltotām pasēm; uzskata arī, ka šajā 

nolūkā vienai no ES prioritātēm jābūt 

Šengenas kodeksa labākai piemērošanai;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/38 

Grozījums Nr.  38 

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

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

Barrio 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. mudina Komisiju, balstoties uz labāko 

praksi, publicēt pamatnostādnes par 

pasākumiem, kas jāpiemēro Eiropas 

cietumos, lai novērstu ieslodzīto 

radikalizāciju un vardarbīgu ekstrēmismu, 

pilnībā ievērojot cilvēktiesības; norāda, ka 

to ieslodzīto nošķiršana, kuri ir 

līdzdarbojušies vardarbīgā ekstrēmismā vai 

kurus jau ir savervējušas teroristu 

organizācijas, no pārējiem cietumniekiem, 

ir efektīvs līdzeklis, lai nepieļautu radikālu 

terorisma ideoloģiju spiedienu uz citiem 

ieslodzītajiem, tos iebiedējot vai rīkojoties 

citā veidā, un ierobežotu radikalizāciju 

cietumos; tomēr iesaka ikvienu no šādiem 

pasākumiem īstenot, izvērtējot konkrēto 

gadījumu, un to sakarā pieņemt tiesas 

nolēmumu; turklāt iesaka Komisijai un 

dalībvalstīm izvērtēt pierādījumus un gūto 

pieredzi saistībā ar ieslodzīto nošķiršanu 

cietumos ar mērķi ierobežot radikalizācijas 

izplatīšanos; uzskata, ka šāds izvērtējums ir 

jāizmanto kā pamats dalībvalstu cietumu 

sistēmās izmantojamās kārtības 

pilnveidošanai; tomēr norāda, ka 

minētajiem pasākumiem vajadzētu būt 

samērīgiem un to īstenošanā pilnībā 

jāievēro ieslodzīto tiesības; 

9. mudina Komisiju, balstoties uz labāko 

praksi, publicēt pamatnostādnes par 

pasākumiem, kas jāpiemēro Eiropas 

cietumos, lai novērstu ieslodzīto 

radikalizāciju un vardarbīgu ekstrēmismu, 

pilnībā ievērojot cilvēktiesības; norāda, ka 

to ieslodzīto nošķiršana, kuri ir 

līdzdarbojušies vardarbīgā ekstrēmismā vai 

kurus jau ir savervējušas teroristu 

organizācijas, no pārējiem cietumniekiem, 

ir efektīvs līdzeklis, lai nepieļautu radikālu 

terorisma ideoloģiju spiedienu uz citiem 

ieslodzītajiem, tos iebiedējot vai rīkojoties 

citā veidā, un ierobežotu radikalizāciju 

cietumos; iesaka dalībvalstīm apsvērt šā 

pasākuma ieviešanu, lai risinātu 

jautājumu par radikalizāciju cietumos; 
uzskata, ka ikviens no šādiem pasākumiem 

būtu jāīsteno, izvērtējot konkrēto 

gadījumu, un to sakarā jāpieņem tiesas 

nolēmums; turklāt iesaka Komisijai un 

dalībvalstīm izvērtēt pierādījumus un gūto 

pieredzi saistībā ar ieslodzīto nošķiršanu 

cietumos ar mērķi ierobežot radikalizācijas 

izplatīšanos; uzskata, ka šāds izvērtējums ir 

jāizmanto kā pamats dalībvalstu cietumu 

sistēmās izmantojamās kārtības 

pilnveidošanai; tomēr norāda, ka 

minētajiem pasākumiem vajadzētu būt 
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samērīgiem un to īstenošanā pilnībā 

jāievēro ieslodzīto tiesības; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/39 

Grozījums Nr.  39 

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

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

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  20.a norāda uz nopietnām bažām par to, 

ka teroristu organizācijas aizvien vairāk 

izmanto šifrēšanas tehnoloģijas, kuru dēļ 

tiesībaizsardzības iestādēm ir neiespējami 

atklāt un lasīt viņu saziņu un viņu veikto 

radikalizācijas propagandu, pat ja ir 

tiesas nolēmums; aicina Komisiju 

steidzami pievērsties šīm bažām savā 

dialogā ar interneta un IT uzņēmumiem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/40 

Grozījums Nr.  40 

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

Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

54. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

54. aicina dalībvalstis pēc ārvalstu 

kaujinieku atgriešanās Eiropā nodrošināt 

efektīvu viņu uzraudzību, jo īpaši 

psiholoģisko uzraudzību; 

54. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka visi 

ārvalstu kaujinieki pēc viņu atgriešanās 

Eiropā tiek pakļauti juridiskai kontrolei 

un vajadzības gadījumā administratīvi 

aizturēti līdz laikam, kad notiek pienācīga 

kriminālvajāšana; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/41 

Grozījums Nr.  41 

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

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

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

69.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  69.a uzsver, ka tādas teroristu 

organizācijas kā IS, Daesh un Jabhat al-

Nusra ir uzkrājušas Irākā un Sīrijā 

ievērojamus finanšu resursus, kas iegūti 

no naftas pārdošanas melnajā tirgū, zagtu 

preču pārdošanas, personu nolaupīšanas 

un izspiešanas, banku kontu 

piesavināšanās un antīku priekšmetu 

kontrabandas; tāpēc prasa steidzami 

atklāt valstis un starpniekus, kas veicina 

šādu melno tirgu, un apturēt to darbības;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/42 

Grozījums Nr.  42 

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

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

Barrio 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

71.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  71.a atkārtoti aicina Komisiju steidzami 

pārskatīt ES tiesību aktus šaujamieroču 

jomā, pārskatot Padomes 

Direktīvu 91/477/EEK, lai valstu policijas 

un izmeklēšanas iestādes vieglāk varētu 

veikt savus pienākumus, atklājot un 

apkarojot ieroču nelikumīgu tirdzniecību 

melnajā tirgū un tumšajā tīklā, kā arī 

aicina Komisiju nākt klajā ar 

priekšlikumu par parasto šaujamieroču 

dezaktivēšanas standartiem, lai dezaktivēti 

šaujamieroči tiktu neatgriezeniski padarīti 

lietošanai nederīgi;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/43 

Grozījums Nr.  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 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

65. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

65. atzinīgi vērtē Komisijas 2015. gada 

aprīlī veikto EUR 10 miljonu budžeta 

piešķīrumu, lai finansētu programmu, ar 

kuru partnervalstīm palīdz apkarot 

radikalizāciju Sāhelas/Magribas reģionā un 

apturēt ārvalstu kaujinieku plūsmu no 

Ziemeļāfrikas, Tuvajiem Austrumiem un 

Rietumbalkāniem (pirmā kārta 

EUR 5 miljonu apmērā, lai finansētu 

tehnisko palīdzību, ar kuru palielināt 

krimināltiesību speciālistu spējas izmeklēt, 

izvirzīt apsūdzību un izskatīt lietas par 

ārvalstu kaujiniekiem vai iespējamiem 

ārvalstu kaujiniekiem; otrā kārta 

EUR 5 miljonu apmērā, lai finansētu 

radikalizācijas apkarošanas programmas 

Sāhelas/Magribas reģionā); 

65. atzinīgi vērtē Komisijas 2015. gada 

aprīlī veikto EUR 10 miljonu budžeta 

piešķīrumu, lai finansētu programmu, ar 

kuru partnervalstīm palīdz apkarot 

radikalizāciju Sāhelas/Magribas reģionā un 

apturēt ārvalstu kaujinieku plūsmu no 

Ziemeļāfrikas, Tuvajiem Austrumiem un 

Rietumbalkāniem (pirmā kārta 

EUR 5 miljonu apmērā, lai finansētu 

tehnisko palīdzību, ar kuru palielināt 

krimināltiesību speciālistu spējas izmeklēt, 

izvirzīt apsūdzību un izskatīt lietas par 

ārvalstu kaujiniekiem vai iespējamiem 

ārvalstu kaujiniekiem; otrā kārta 

EUR 5 miljonu apmērā, lai finansētu 

radikalizācijas apkarošanas programmas 

Sāhelas/Magribas reģionā); uzsver, ka 

svarīgi ir stingri uzraudzīt šo līdzekļu 

pareizu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 

ar tiem nefinansē projektus, kas saistīti ar 

pievēršanu citai ticībai, indoktrināciju un 

citiem ekstrēmistu mērķiem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/44 

Grozījums Nr.  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 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

62. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

62. atbalsta ciešāku starptautisko sadarbību 

un valstu izlūkdienestu informācijas 

apmaiņu nolūkā identificēt tos ES 

iedzīvotājus, kuri varētu radikalizēties, tikt 

savervēti un izceļot, lai pievienotos 

džihādistu vai citu ekstrēmistu grupām; 

uzsver, ka ir jāatbalsta MENA reģiona un 

Rietumbalkānu valstu centieni apturēt 

ārvalstu kaujinieku plūsmu; 

62. atbalsta ciešāku starptautisko sadarbību 

un valstu izlūkdienestu informācijas 

apmaiņu nolūkā identificēt tos ES 

iedzīvotājus, kuri varētu radikalizēties, tikt 

savervēti un izceļot, lai pievienotos 

džihādistu vai citu ekstrēmistu grupām; 

uzsver, ka ir jāatbalsta MENA reģiona un 

Rietumbalkānu valstu centieni apturēt 

ārvalstu kaujinieku plūsmu un novērst to, 

ka džihādistu organizācijas izmanto 

politisko nestabilitāti šo valstu teritorijās; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/45 

Grozījums Nr.  45 

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

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

Barrio 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ca apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ca. tā kā briesmīgie teroristu uzbrukumi, 

kuros Parīzē 2015. gada 13. novembrī tika 

nogalināti un ievainoti simtiem cilvēku, 

no jauna apliecināja, ka steidzami ir 

nepieciešama saskaņota dalībvalstu un 

Eiropas Savienības rīcība, lai novērstu 

radikalizāciju un cīnītos pret terorismu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/46 

Grozījums Nr.  46 

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

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

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  49.a aicina dalībvalstis nodrošināt saviem 

robežsargiem sistemātisku piekļuvi 

Eiropola informācijas sistēmai, kurā var 

būt informācija par personām, uz kurām 

krīt ar terorismu saistītas aizdomas, par 

ārvalstu kaujiniekiem un naida 

sludinātājiem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/47 

Grozījums Nr.  47 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  6.a aicina Komisiju ciešā sadarbībā ar 

Eiropolu un terorisma apkarošanas 

koordinatoru sagatavot gada ziņojumu 

par drošības situāciju Eiropā, tostarp 

attiecībā uz radikalizācijas riskiem un 

ietekmi uz cilvēku dzīvības un fiziskās 

integritātes drošību Eiropas Savienībā, un 

katru gadu sniegt Parlamentam pārskata 

ziņojumu; 

Or. en 

 

 

 


