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18.11.2015 A8-0316/36 

Amendement  36 

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

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

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. herinnert eraan dat internetaanbieders 

en -dienstverleners een wettelijke 

verantwoordelijkheid hebben om samen te 

werken met de autoriteiten van de lidstaten 

en illegale inhoud waarmee gewelddadig 

extremisme wordt verspreid, snel en onder 

volledige eerbiediging van rechtsstatelijke 

beginselen en grondrechten, waaronder de 

vrijheid van meningsuiting, te verwijderen; 

is van mening dat de lidstaten juridische 

stappen moeten overwegen tegen 

internetbedrijven die weigeren te voldoen 

aan een bestuurlijk of rechterlijk verzoek 

om illegale inhoud op hun internetplatform 

te wissen; is van mening dat een weigering 

of het opzettelijk niet-verlenen van 

medewerking door een internetplatform, 

zodat dergelijke illegale inhoud kan 

circuleren, moet worden beschouwd als 

medeplichtigheid die strafrechtelijk kan 

worden gelijkgesteld aan opzet of 

nalatigheid, en dat de verantwoordelijken 

in dergelijke gevallen moeten worden 

berecht; 

14. herinnert eraan dat internet- en 

socialemediabedrijven en -dienstverleners 

een wettelijke verantwoordelijkheid 

hebben om samen te werken met de 

autoriteiten van de lidstaten en illegale 

inhoud waarmee gewelddadig extremisme 

wordt verspreid snel en onder volledige 

eerbiediging van rechtsstatelijke beginselen 

en grondrechten, waaronder de vrijheid van 

meningsuiting, te verwijderen; is van 

mening dat de lidstaten juridische stappen, 

met inbegrip van strafvervolging, moeten 

overwegen tegen internet- en 

socialemediabedrijven en -dienstverleners 
die weigeren te voldoen aan een bestuurlijk 

of rechterlijk verzoek om illegale inhoud of 

inhoud die terrorisme verheerlijkt op hun 

internetplatform te wissen; is van mening 

dat een weigering of het opzettelijk niet-

verlenen van medewerking door een 

internetplatform, zodat dergelijke illegale 

inhoud kan circuleren, moet worden 

beschouwd als medeplichtigheid die 

strafrechtelijk kan worden gelijkgesteld 

aan opzet of nalatigheid, en dat de 

verantwoordelijken in dergelijke gevallen 

moeten worden berecht; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/37 

Amendement  37 

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

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

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

49. herhaalt dat de EU de controles aan 

haar buitengrenzen effectiever moet 

maken, met volledige inachtneming van de 

grondrechten; roept de lidstaten in dit 

verband op om bestaande instrumenten als 

SIS en VIS naar behoren te benutten, ook 

met betrekking tot gestolen, verloren en 

vervalste paspoorten; is ook van mening 

dat met het oog daarop een betere 

handhaving van de Schengengrenscode een 

van de prioriteiten van de Europese Unie 

moet zijn;  

49. herhaalt dat de EU de controles aan 

haar buitengrenzen zo spoedig mogelijk 

moet opvoeren, met volledige 

inachtneming van de grondrechten; 

onderstreept dat een efficiënt toezicht op 

het inreizen en uitreizen in de EU alleen 

mogelijk is als de lidstaten de vastgestelde 

verplichte en stelselmatige controles aan 

de buitengrenzen van de EU ten uitvoer 

leggen; roept de lidstaten op om bestaande 

instrumenten als SIS en VIS naar behoren 

te benutten, ook met betrekking tot 

gestolen, verloren en vervalste paspoorten; 

is ook van mening dat met het oog daarop 

een betere handhaving van de 

Schengengrenscode een van de prioriteiten 

van de Europese Unie moet zijn;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/38 

Amendement  38 

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

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

Barrio 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. verzoekt de Commissie om op beste 

praktijken gebaseerde richtsnoeren voor te 

stellen voor maatregelen die in Europese 

gevangenissen moeten worden genomen 

ter voorkoming van radicalisering en 

gewelddadig extremisme, waarbij de 

mensenrechten ten volle geëerbiedigd 

moeten worden; wijst erop dat het scheiden 

van gedetineerden die aanhangers van 

gewelddadig extremisme blijken te zijn of 

door medegevangenen al voor een 

terreurorganisatie zijn gerekruteerd, een 

doeltreffende manier is om te voorkomen 

dat gedetineerden door middel van 

intimidatie of op andere wijze door 

medegevangenen worden gedwongen tot 

terroristische radicalisering en om de 

radicalisering in die inrichtingen in te 

dammen; beveelt evenwel aan om 

dergelijke maatregelen per geval te treffen 

en aan rechterlijke toetsing te 

onderwerpen; beveelt voorts aan dat de 

Commissie en de lidstaten de kennis en 

ervaring met betrekking tot het scheiden 

van gedetineerden in gevangenissen 

onderzoeken teneinde de verspreiding van 

radicalisering tegen te gaan; is van mening 

dat deze beoordeling moet worden 

9. verzoekt de Commissie om op beste 

praktijken gebaseerde richtsnoeren voor te 

stellen voor maatregelen die in Europese 

gevangenissen moeten worden genomen 

ter voorkoming van radicalisering en 

gewelddadig extremisme, waarbij de 

mensenrechten ten volle geëerbiedigd 

moeten worden; wijst erop dat het scheiden 

van gedetineerden die aanhangers van 

gewelddadig extremisme blijken te zijn of 

door medegevangenen al voor een 

terreurorganisatie zijn gerekruteerd, een 

doeltreffende manier is om te voorkomen 

dat gedetineerden door middel van 

intimidatie of op andere wijze door 

medegevangenen worden gedwongen tot 

terroristische radicalisering en om de 

radicalisering in die inrichtingen in te 

dammen; beveelt aan dat de lidstaten 

overwegen deze maatregel in te voeren om 

het probleem van radicalisering in 

gevangenissen aan te pakken; is van 

oordeel dat dergelijke maatregelen per 

geval getroffen moeten worden en aan 

rechterlijke toetsing onderworpen moeten 

worden; beveelt voorts aan dat de 

Commissie en de lidstaten de kennis en 

ervaring met betrekking tot het scheiden 
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meegenomen bij de ontwikkeling van 

detentiepraktijken in de nationale 

gevangenisstelsels; herinnert er evenwel 

aan dat deze maatregelen evenredig moeten 

zijn en volledig moeten stroken met de 

rechten van de gedetineerde; 

van gedetineerden in gevangenissen 

onderzoeken teneinde de verspreiding van 

radicalisering tegen te gaan; is van mening 

dat deze beoordeling moet worden 

meegenomen bij de ontwikkeling van 

detentiepraktijken in de nationale 

gevangenisstelsels; herinnert er evenwel 

aan dat deze maatregelen evenredig moeten 

zijn en volledig moeten stroken met de 

rechten van de gedetineerde; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/39 

Amendement  39 

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

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

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  20 bis. uit zijn diepe bezorgdheid over het 

toenemende gebruik van 

encryptietechnologieën door terroristische 

organisaties, waardoor hun communicatie 

en radicaliseringspropaganda onmogelijk 

opgespoord en gelezen kan worden door 

de rechtshandhavingsinstanties, zelfs niet 

met een rechterlijke beslissing; verzoekt 

de Commissie deze bezorgdheden met 

spoed aan de orde te stellen in haar 

dialoog met internet- en IT-bedrijven; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/40 

Amendement  40 

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

Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. verzoekt de lidstaten te zorgen voor een 

doeltreffende, met name psychologische, 

follow-up van buitenlandse strijders na 

hun terugkeer op Europees grondgebied; 

54. roept de lidstaten op ervoor te zorgen 

dat elke buitenlandse strijder onder 

rechterlijk toezicht en in voorkomend 

geval in administratieve detentie wordt 

geplaatst bij zijn terugkeer op Europees 

grondgebied, tot op het moment dat de 

verwachte gerechtelijke vervolging 

plaatsvindt; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/41 

Amendement  41 

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

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

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  69 bis. benadrukt dat terroristische 

organisaties als IS, Da’esh en Jabhat al-

Nusra in Irak en Syrië aanzienlijke 

financiële middelen hebben verzameld die 

afkomstig zijn van oliesmokkel, de 

verkoop van gestolen goederen, 

kidnapping en afpersing, beslaglegging op 

bankrekeningen en antieksmokkel; dringt 

er daarom op aan dat de landen en 

tussenpersonen die bijdragen aan deze 

zwarte markt geïdentificeerd worden en 

dat er zo snel mogelijk een einde gesteld 

wordt aan hun activiteiten;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/42 

Amendement  42 

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

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

Barrio 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  71 bis. herhaalt zijn verzoek aan de 

Commissie om de EU-

vuurwapenwetgeving spoedig te evalueren 

door een herziening van 

Richtlijn 91/477/EEG om de rol van 

nationale politiediensten en 

onderzoeksautoriteiten bij het opsporen 

en bestrijden van wapenhandel op de 

zwarte markt en het "dark net" te 

vergemakkelijken, en verzoekt de 

Commissie gemeenschappelijke normen 

voor het onbruikbaar maken van 

vuurwapens naar voren te schuiven zodat 

onbruikbaar gemaakte vuurwapens 

onomkeerbaar onklaar worden gemaakt;  

Or. en 



 

AM\1079119NL.doc  PE571.050v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

18.11.2015 A8-0316/43 

Amendement  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 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65. verheugt zich over de toekenning door 

de Commissie in april 2015 van een 

begroting van 10 miljoen EUR voor de 

financiering van een programma om de 

partnerlanden te helpen radicalisering te 

bestrijden in de regio Sahel-Maghreb en de 

toestroom van buitenlandse strijders uit 

Noord-Afrika, het Midden-Oosten en de 

Westelijke Balkan in te dammen (een 

eerste schijf van 5 miljoen EUR voor 

technische bijstand ter versterking van de 

capaciteit van het strafrechtelijke personeel 

om zaken waarbij (potentiële) buitenlandse 

strijders betrokken zijn, te onderzoeken, 

vervolging in te stellen en uitspraak te 

doen; een tweede schijf van 5 miljoen EUR 

voor de financiering van programma's ter 

bestrijding van radicalisering in de regio 

Sahel-Maghreb); 

65. verheugt zich over de toekenning door 

de Commissie in april 2015 van een 

begroting van 10 miljoen EUR voor de 

financiering van een programma om de 

partnerlanden te helpen radicalisering te 

bestrijden in de regio Sahel-Maghreb en de 

toestroom van buitenlandse strijders uit 

Noord-Afrika, het Midden-Oosten en de 

Westelijke Balkan in te dammen (een 

eerste schijf van 5 miljoen EUR voor 

technische bijstand ter versterking van de 

capaciteit van het strafrechtelijke personeel 

om zaken waarbij (potentiële) buitenlandse 

strijders betrokken zijn, te onderzoeken, 

vervolging in te stellen en uitspraak te 

doen; een tweede schijf van 5 miljoen EUR 

voor de financiering van programma's ter 

bestrijding van radicalisering in de regio 

Sahel-Maghreb); benadrukt hoe belangrijk 

het is toezicht te houden op het correcte 

gebruik van deze financiering om ervoor 

te zorgen dat er geen projecten mee 

gefinancierd worden die verband houden 

met proselitisme, indoctrinatie en andere 

extremistische doeleinden; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/44 

Amendement  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 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. steunt een intensievere internationale 

samenwerking en het delen van informatie 

tussen nationale inlichtingendiensten om 

EU-burgers te identificeren die dreigen te 

radicaliseren, gerekruteerd te worden en af 

te reizen om zich aan te sluiten bij 

jihadistische of andere extremistische 

groeperingen; benadrukt dat landen in het 

Midden-Oosten, Noord-Afrika en de 

Westelijke Balkan moeten worden 

ondersteund bij hun inspanningen om de 

stroom van buitenlandse strijders in te 

dammen; 

62. steunt een intensievere internationale 

samenwerking en het delen van informatie 

tussen nationale inlichtingendiensten om 

EU-burgers te identificeren die dreigen te 

radicaliseren, gerekruteerd te worden en af 

te reizen om zich aan te sluiten bij 

jihadistische of andere extremistische 

groeperingen; benadrukt dat landen in het 

Midden-Oosten, Noord-Afrika en de 

Westelijke Balkan moeten worden 

ondersteund bij hun inspanningen om de 

stroom van buitenlandse strijders in te 

dammen en te verhinderen dat 

jihadistische organisaties misbruik maken 

van de politieke instabiliteit binnen hun 

grenzen; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/45 

Amendement  45 

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

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

Barrio 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  C bis. overwegende dat door de vreselijke 

terroristische aanslagen in Parijs die op 

13 november 2015 honderden mensen 

gedood en verwond hebben eens te meer 

wordt beklemtoond dat er dringend 

behoefte is aan een gecoördineerd 

optreden door de lidstaten en de Europese 

Unie om radicalisering te voorkomen en 

terrorisme te bestrijden; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/46 

Amendement  46 

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

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

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  49 bis. verzoekt de lidstaten hun 

grenswachters stelselmatig toegang te 

verlenen tot het informatiesysteem van 

Europol, dat informatie kan bevatten over 

vermeende terroristen, buitenlandse 

strijders en haatpredikers; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/47 

Amendement  47 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische 

organisaties 

2015/2063(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  6 bis. verzoekt de Commissie om in nauwe 

samenwerking met Europol en de 

coördinator voor terrorismebestrijding 

een jaarverslag voor te bereiden over de 

staat van de veiligheid in Europa, onder 

meer wat betreft de risico’s op 

radicalisering en de gevolgen voor de 

veiligheid van het leven en de fysieke 

integriteit van mensen in de EU, en om 

hierover jaarlijks verslag uit te brengen 

aan het Parlement; 

 

Or. en 

 

 


