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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14
Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda

14. Ifakkar li l-kumpaniji tal-internet u lfornituri tas-servizz tal-internet għandhom
responsabbiltà legali li jikkooperaw malawtoritajiet tal-Istati Membri billi jħassru
kwalunkwe kontenut illegali li jxerred lestremiżmu vjolenti, b'ħeffa u b'rispett sħiħ
għall-istat tad-dritt u d-drittijiet
fundamentali, inkluża l-libertà talespressjoni; jemmen li l-Istati Membri
għandhom jikkunsidraw li jressqu
azzjonijiet legali kontra kumpaniji talinternet li jirrifjutaw li jikkonformaw ma'
talba amministrattiva jew ġudizzjarja li
jħassru kontenut illegali fuq il-pjattaformi
tagħhom tal-internet; jemmen li r-rifjut jew
nuqqas deliberat min-naħa ta' pjattaformi
tal-internet milli jikkooperaw, biex b'hekk
jippermettu li tali kontenut illegali
jiċċirkula, għandu jitqies bħala att ta'
kompliċità li jista' jitqabbel ma' intenzjoni
kriminali jew negliġenza, u li dawk
responsabbli għandhom f'każijiet bħal
dawn jitressqu quddiem il-ġustizzja;

14. Ifakkar li l-kumpaniji tal-internet u talmidja soċjali u l-fornituri tas-servizz talinternet għandhom responsabbiltà legali li
jikkooperaw mal-awtoritajiet tal-Istati
Membri billi jħassru kwalunkwe kontenut
illegali li jxerred l-estremiżmu vjolenti,
b'ħeffa u b'rispett sħiħ għall-istat tad-dritt u
d-drittijiet fundamentali, inkluża l-libertà
tal-espressjoni; jemmen li l-Istati Membri
għandhom jikkunsidraw li jressqu
azzjonijiet legali, inklużi proċeduri
kriminali, kontra kumpaniji tal-internet u
tal-midja soċjali u fornituri tas-servizz li
jirrifjutaw li jikkonformaw ma' talba
amministrattiva jew ġudizzjarja li jħassru
kontenut illegali jew kontenut li jfaħħar itterroriżmu fuq il-pjattaformi tagħhom talinternet; jemmen li r-rifjut jew nuqqas
deliberat min-naħa ta' pjattaformi talinternet milli jikkooperaw, biex b'hekk
jippermettu li tali kontenut illegali
jiċċirkula, għandu jitqies bħala att ta'
kompliċità li jista' jitqabbel ma' intenzjoni
kriminali jew negliġenza, u li dawk
responsabbli għandhom f'każijiet bħal
dawn jitressqu quddiem il-ġustizzja;
Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 49
Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda

49. Itenni li l-UE għandha ttejjeb leffikaċja tal-kontrolli fil-fruntieri esterni
tagħha, b'rispett sħiħ għad-drittijiet
fundamentali; jistieden, f'dan ir-rigward,
lill-Istati Membri jagħmlu użu tajjeb millistrumenti eżistenti bħas-SIS u l-VIS,
inkluż b'referenza għal passaporti misruqa,
mitlufa u ffalsifikati; iqis ukoll li, għal dan
il-għan, l-infurzar aħjar tal-Kodiċi ta'
Schengen għandu jkun waħda millprijoritajiet tal-UE;

49. Itenni li l-UE trid iżżid b'urġenza lkontrolli fil-fruntieri esterni tagħha,
b'rispett sħiħ għad-drittijiet fundamentali;
jenfasizza li l-identifikar b'mod effettiv
tad-dħul u l-ħruġ fl-UE jkun possibbli
biss jekk l-Istati Membri jimplimentaw ilkontrolli sistematiċi u obbligatorji fuq ilfruntieri esterni tal-UE; jistieden lill-Istati
Membri jagħmlu użu tajjeb mill-istrumenti
eżistenti bħas-SIS u l-VIS, inkluż
b'referenza għal passaporti misruqa,
mitlufa u ffalsifikati; iqis ukoll li, għal dan
il-għan, l-infurzar aħjar tal-Kodiċi ta'
Schengen għandu jkun waħda millprijoritajiet tal-UE;
Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9
Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda

9. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi
linji gwida bbażati fuq l-aħjar prattiki dwar
miżuri li għandhom jiġu implimentati filħabsijiet Ewropej immirati lejn ilprevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u talestremiżmu vjolenti, fuq bażi ta' rispett
sħiħ għad-drittijiet tal-bniedem; jinnota li
s-separazzjoni tal-ħabsin li jinstabu li jkunu
assoċjaw ruħhom ma' estremiżmu vjolenti
jew diġà ġew reklutati minn
organizzazzjonijiet terroristiċi minn
priġunieri oħra fil-ħabsijiet tagħhom, hija
mezz effettiv ta' prevenzjoni tarradikalizzazzjoni tat-terroristi milli jiġi
impost minn ħabsin oħra fuq priġjunieri
oħra permezz ta' intimidazzjoni jew prattiki
oħra, u li jillimitaw ir-radikalizzazzjoni
f'dawk l-istituzzjonijiet; jirrakkomanda,
madankollu, li tali miżuri għandhom jiġu
implimentati fuq bażi ta' każ b'każ u
għandhom ikunu suġġetti għal deċiżjoni
ġudizzjarja; barra minn hekk
jirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-Istati
Membri jeżaminaw l-evidenza u lesperjenza dwar il-prattika ta' separazzjoni
fil-ħabsijiet bil-għan li titwaqqaf il-firxa
tar-radikalizzazzjoni; huwa tal-fehma li din
il-valutazzjoni għandha tikkontribwixxi

9. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi
linji gwida bbażati fuq l-aħjar prattiki dwar
miżuri li għandhom jiġu implimentati filħabsijiet Ewropej immirati lejn ilprevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u talestremiżmu vjolenti, fuq bażi ta' rispett
sħiħ għad-drittijiet tal-bniedem; jinnota li
s-separazzjoni tal-ħabsin li jinstabu li jkunu
assoċjaw ruħhom ma' estremiżmu vjolenti
jew diġà ġew reklutati minn
organizzazzjonijiet terroristiċi minn
priġunieri oħra fil-ħabsijiet tagħhom, hija
mezz effettiv ta' prevenzjoni tarradikalizzazzjoni tat-terroristi milli jiġi
impost minn ħabsin oħra fuq priġjunieri
oħra permezz ta' intimidazzjoni jew prattiki
oħra, u li jillimitaw ir-radikalizzazzjoni
f'dawk l-istituzzjonijiet; jirrakkomanda li lIstati Membri jikkunsidraw l-istabbiliment
ta' din il-miżura biex tiġi indirizzata lkwistjoni tar-radikalizzazzjoni filħabsijiet; jemmen li tali miżuri għandhom
jiġu implimentati fuq bażi ta' każ b'każ u
għandhom ikunu suġġetti għal deċiżjoni
ġudizzjarja; barra minn hekk
jirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-Istati
Membri jeżaminaw l-evidenza u lesperjenza dwar il-prattika ta' separazzjoni
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għall-iżvilupp ta' prattiki f'sistemi talħabsijiet nazzjonali; ifakkar, madankollu, li
dawn il-miżuri għandhom ikunu
proporzjonati u f'konformità sħiħa maddrittijiet tal-ħabsi;

fil-ħabsijiet bil-għan li titwaqqaf il-firxa
tar-radikalizzazzjoni; huwa tal-fehma li din
il-valutazzjoni għandha tikkontribwixxi
għall-iżvilupp ta' prattiki f'sistemi talħabsijiet nazzjonali; ifakkar, madankollu, li
dawn il-miżuri għandhom ikunu
proporzjonati u f'konformità sħiħa maddrittijiet tal-ħabsi;
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2015/2063 (INI)

A8-0316/2015

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20a (ġdid)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda
20a. Iqajjem tħassib serju dwar l-użu
dejjem jiżdied ta' teknoloġiji ta' kriptaġġ
minn organizzazzjonijiet terroristiċi li
jagħmlu impossibbli għall-forzi tal-ordni
biex jidentifikaw u jaqraw lkomunikazzjonijiet u l-propaganda
tagħhom ta' radikalizzazzjoni, anki meta
dawn ikollhom ordni ta' qorti; jistieden
lill-Kummissjoni biex b'mod urġenti
tindirizza dawn il-kwistjonijiet fid-djalogu
tagħhom mal-kumpaniji tal-internet u talIT;
Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 54
Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda

54. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw
sorveljanza effikaċi, partikolarment
psikoloġika, tal-ġellieda barranin meta
jidħlu lura fit-territorju Ewropew;

54. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li
kwalunkwe ġellieda barranin huma
mqiegħda taħt kontroll ġudizzjarju u, fejn
meħtieġ, f'detenzjoni amministrattiva
meta jirritornaw fl-Ewropa, sakemm issir
prosekuzzjoni ġudizzjarja debita;
Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 69a (ġdid)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda
69a. Jenfasizza li organizzazzjonijiet
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terroristiċi bħalma huma, Daesh u Jabhat
al-Nusra akkumulaw riżorsi finanzjarji
sostanzjali fl-Iraq u s-Sirja millkuntrabandu taż-żejt, mill-bejgħ ta'
oġġetti misruqa, mill-ħtif ta' persuni u
mill-estorsjoni, mis-sekwestrar ta'
kontijiet bankarji u mill-kutrabandu talantikitajiet; jitlob, għalhekk, sabiex ilpajjiżi u l-intermedjarji li jikkontribwixxu
għal dan is-suq illeċitu jiġu identifikati u
l-attivitajiet tagħhom jitwaqqfu kemm
jista' jkun malajr;
Or. en
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2015/2063 (INI)

A8-0316/2015

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 71a (ġdid)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda
71a. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni
biex tirrevedi b'urġenza l-leġiżlazzjoni talUE dwar l-armi tan-nar billi tirrevedi dDirettiva tal-Kunsill 91/477/KEE sabiex
tiffaċilita r-rwol tal-pulizija nazzjonali u
tal-awtoritajiet ta' investigazzjoni fis-sejba
u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-armi fissuq illeċitu u fid-"dark net", u jistieden
lill-Kummissjoni tipproponi standards
komuni tad-diżattivazzjoni tal-armi tannar b'tali mod li l-armi tan-nar diżattivati
jsiru inoperabbli b'mod irriversibbli;
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2015/2063 (INI)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 65
Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda

65. Jilqa' l-allokazzjoni mill-Kummissjoni
f'April 2015 ta' pakkett ta'
EUR 10 miljun għall-finanzjament ta'
programm li jgħin lill-pajjiżi sħab fil-ġlieda
kontra r-radikalizzazzjoni fir-reġjun
Saħel/Magreb u jwaqqaf il-fluss ta' ġellieda
barranin li ġejjin mill-Afrika ta' Fuq, milLvant Nofsani u mill-Balkani talPunent.(porzjon inizjali ta' EUR 5 miljun
għall-finanzjament tal-assistenza teknika
biex jissaħħu l-kapaċitajiet tal-uffiċjali talġustizzja kriminali li jinvestigaw, iressqu
quddiem il-ġustizzja u jagħtu sentenzi
ġudizzjarji f'każijiet ta' ġellieda barranin
jew ġellieda barranin potenzjali; it-tieni
porzjon ta' EUR 5 għall-finanzjament talġlieda kontra l-programmi ta'
radikalizzazzjoni fir-reġjun Saħel/Magreb);

65. Jilqa' l-allokazzjoni mill-Kummissjoni
f'April 2015 ta' pakkett ta'
EUR 10 miljun għall-finanzjament ta'
programm li jgħin lill-pajjiżi sħab fil-ġlieda
kontra r-radikalizzazzjoni fir-reġjun
Saħel/Magreb u jwaqqaf il-fluss ta' ġellieda
barranin li ġejjin mill-Afrika ta' Fuq, milLvant Nofsani u mill-Balkani talPunent.(porzjon inizjali ta' EUR 5 miljun
għall-finanzjament tal-assistenza teknika
biex jissaħħu l-kapaċitajiet tal-uffiċjali talġustizzja kriminali li jinvestigaw, iressqu
quddiem il-ġustizzja u jagħtu sentenzi
ġudizzjarji f'każijiet ta' ġellieda barranin
jew ġellieda barranin potenzjali; it-tieni
porzjon ta' EUR 5 għall-finanzjament talġlieda kontra l-programmi ta'
radikalizzazzjoni fir-reġjun Saħel/Magreb);
jisħaq dwar l-importanza li jiġi ssorveljat
b'mod strett l-użu xieraq ta' dawn il-fondi
sabiex ikun żgurat li dawn ma
jiffinanzjawx proġetti marbuta malproselitiżmu, l-indottrinazzjoni u fini oħra
estremisti;
Or. en
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2015/2063 (INI)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 62
Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda

62. Jappoġġja żieda fil-kooperazzjoni
internazzjonali u fil-kondiviżjoni talinformazzjoni min-naħa tas-servizzi
nazzjonali tal-intelligence bil-għan li jiġu
identifikati ċittadini tal-UE f'riskju li jsiru
radikalizzati, u jiġu reklutati, u li
jivvjaġġaw biex jissieħbu mal-gruppi
ġiħadisti jew ma' gruppi estremisti oħrajn;
jisħaq li l-pajjiżi tar-reġjun MENA u talBalkani tal-Punent għandhom ikunu
sostnuti fl-isforzi tagħhom intiżi li jwaqqfu
l-fluss tal-ġellieda barranin;

62. Jappoġġja żieda fil-kooperazzjoni
internazzjonali u fil-kondiviżjoni talinformazzjoni min-naħa tas-servizzi
nazzjonali tal-intelligence bil-għan li jiġu
identifikati ċittadini tal-UE f'riskju li jsiru
radikalizzati, u jiġu reklutati, u li
jivvjaġġaw biex jissieħbu mal-gruppi
ġiħadisti jew ma' gruppi estremisti oħrajn;
jisħaq li l-pajjiżi tar-reġjun MENA u talBalkani tal-Punent għandhom ikunu
sostnuti fl-isforzi tagħhom intiżi li jwaqqfu
l-fluss tal-ġellieda barranin u biex jiġi
evitat li organizzazzjonijiet ġiħadisti
jieħdu vantaġġ mill-instabilità politika fi
ħdan il-fruntieri tagħhom;
Or. en
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2015/2063 (INI)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ca (ġdida)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda
Ca. billi l-attakki terroristiċi terribbli li
qatlu u darbu mijiet ta' persuni f'Pariġi
fit-13 ta' Novembru 2015 enfasizzaw għal
darb' oħra l-ħtieġa urġenti ta' azzjoni
koordinata mill-Istati Membri u millUnjoni Ewropea għall-prevenzjoni tarradikalizzazzjoni u l-ġlieda kontra tterroriżmu;
Or. en
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Il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u tar-reklutaġġ ta' ċittadini Ewropej minn
organizzazzjonijiet terroristiċi
2015/2063 (INI)

A8-0316/2015

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 49a (ġdid)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda
49a. Jistieden lill-Istati Membri jagħtu
lill-gwardji tal-fruntiera aċċess
sistematiku għas-sistema ta'
informazzjoni tal-Europol li jista' jkun
fiha informazzjoni dwar il-persuni
suspettati minn terroriżmu, il-ġellieda
barranin u l-persuni li jippritkaw ilmibegħda;
Or. en
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Emenda 47
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f'isem il-Grupp PPE
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6a (ġdid)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda
6a. Jistieden lill-Kummissjoni tħejji,
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Europol u
mal-koordinatur kontra t-terroriżmu,
rapport annwali dwar l-istat ta' sigurtà flEwropa, inkluż fir-rigward tar-riskji ta'
radikalizzazzjoni u l-konsegwenzi għassigurtà ta' ħajjet in-nies u tal-integrità
fiżika fl-UE, u biex tirrapporta lura lillParlament fuq bażi annwali;

Or. en
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