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18.11.2015 A8-0316/36 

Amendamentul  36 

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

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

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. reamintește că companiile de internet și 

furnizorii de servicii au responsabilitatea 

legală de a coopera cu autoritățile statelor 

membre prin eliminarea oricărui conținut 

ilegal care răspândește extremismul 

violent, cu promptitudine și respectând pe 

deplin statul de drept și drepturile 

fundamentale, inclusiv libertatea de 

exprimare; este de părere că statele 

membre ar trebui să ia în considerare 

acționarea în justiție a companiilor de 

internet care refuză să răspundă unei 

solicitări administrative sau judiciare de 

eliminare a conținutului ilegal de pe 

platforma lor de internet; consideră că 

refuzul sau lipsa deliberată a cooperării din 

partea platformelor de internet, care permit 

astfel răspândirea conținutului ilegal, ar 

trebui să fie considerate un act de 

complicitate echivalent cu intenția sau 

neglijența criminală și că persoanele 

responsabile ar trebui, în astfel de cazuri, 

să fie aduse în fața justiției; 

14. reamintește că companiile de internet și 

de medii sociale, precum și furnizorii de 

servicii au responsabilitatea legală de a 

coopera cu autoritățile statelor membre 

prin eliminarea oricărui conținut ilegal care 

răspândește extremismul violent, cu 

promptitudine și respectând pe deplin statul 

de drept și drepturile fundamentale, 

inclusiv libertatea de exprimare; este de 

părere că statele membre ar trebui să ia în 

considerare acționarea în justiție, inclusiv 

acțiuni penale împotriva companiilor de 

internet și de medii sociale și a 

furnizorilor de servicii care refuză să 

răspundă unei solicitări administrative sau 

judiciare de eliminare a conținutului ilegal 

sau a conținuturilor care fac apologia 

terorismului de pe platforma lor de 

internet; consideră că refuzul sau lipsa 

deliberată a cooperării din partea 

platformelor de internet, care permit astfel 

răspândirea conținutului ilegal, ar trebui să 

fie considerate un act de complicitate 

echivalent cu intenția sau neglijența 

criminală și că persoanele responsabile ar 

trebui, în astfel de cazuri, să fie aduse în 

fața justiției; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/37 

Amendamentul  37 

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

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

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

49. își reiterează convingerea că UE ar 

trebui să-și îmbunătățească eficacitatea 
controalelor la frontierele externe, cu 

respectarea deplină a drepturilor 

fundamentale; invită, în acest sens, statele 

membre să valorifice instrumentele 

existente, cum ar fi SIS și VIS, inclusiv în 

ceea ce privește pașapoartele furate, 

pierdute și falsificate; consideră, de 

asemenea că, în acest scop, o mai bună 

aplicare a codului Schengen trebuie să se 

numere printre prioritățile Uniunii 

Europene;  

49. își reiterează convingerea că UE 

trebuie să-și intensifice controalele la 

frontierele externe de urgență, cu 

respectarea deplină a drepturilor 

fundamentale; subliniază că va fi 

imposibilă urmărirea efectivă a tuturor 

intrărilor și ieșirilor din UE dacă statele 

membre nu introduc controalele 

sistematice și obligatorii prevăzute la 

frontierele externe ale Uniunii Europene; 

invită statele membre să valorifice 

instrumentele existente, cum ar fi SIS și 

VIS, inclusiv în ceea ce privește 

pașapoartele furate, pierdute și falsificate; 

consideră, de asemenea că, în acest scop, o 

mai bună aplicare a codului Schengen 

trebuie să se numere printre prioritățile 

Uniunii Europene;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/38 

Amendamentul  38 

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

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

Barrio 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. invită Comisia să propună orientări 

bazate pe cele mai bune practici privind 

măsurile care trebuie aplicate în închisorile 

europene pentru a preveni radicalizarea și 

extremismul violent, respectând pe deplin 

drepturile omului; subliniază că separarea 

deținuților care se constată că au aderat la 

extremismul violent sau că au fost deja 

recrutați în numele unor organizații 

teroriste de către ceilalți deținuți din 

închisoarea în care sunt închiși reprezintă 

un mijloc eficace de a preîntâmpina 

impunerea radicalizării teroriste prin 

intimidare sau prin alte practici și de a ține 

sub control radicalizarea din instituțiile în 

cauză; recomandă, cu toate acestea, ca 

astfel de măsuri să fie aplicate de la caz la 

caz și să facă obiectul unei hotărâri 

judiciare; recomandă, de asemenea, 

Comisiei și statelor membre să examineze 

dovezile și experiența în ceea ce privește 

izolarea deținuților în închisori în vederea 

ținerii sub control a răspândirii 

radicalizării; este de părere că această 

evaluare trebuie să contribuie la elaborarea 

unor practici pentru sistemele de detenție 

naționale; reamintește însă că aceste măsuri 

ar trebui să fie proporționale și să respecte 

pe deplin drepturile deținuților; 

9. invită Comisia să propună orientări 

bazate pe cele mai bune practici privind 

măsurile care trebuie aplicate în închisorile 

europene pentru a preveni radicalizarea și 

extremismul violent, respectând pe deplin 

drepturile omului; subliniază că separarea 

deținuților care se constată că au aderat la 

extremismul violent sau că au fost deja 

recrutați în numele unor organizații 

teroriste de către ceilalți deținuți din 

închisoarea în care sunt închiși reprezintă 

un mijloc eficace de a preîntâmpina 

impunerea radicalizării teroriste prin 

intimidare sau prin alte practici și de a ține 

sub control radicalizarea din instituțiile în 

cauză; recomandă ca statele membre ia în 

considerare aplicarea acestei măsuri 

pentru a soluționa radicalizarea în 

închisori; consideră că astfel de măsuri 

trebuie aplicate de la caz la caz și trebuie 

să facă să facă obiectul unei hotărâri 

judiciare; recomandă, de asemenea, 

Comisiei și statelor membre să examineze 

dovezile și experiența în ceea ce privește 

izolarea deținuților în închisori în vederea 

ținerii sub control a răspândirii 

radicalizării; este de părere că această 

evaluare trebuie să contribuie la elaborarea 

unor practici pentru sistemele de detenție 
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naționale; reamintește însă că aceste măsuri 

ar trebui să fie proporționale și să respecte 

pe deplin drepturile deținuților; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/39 

Amendamentul  39 

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

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

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  20a. ridică numeroase semne de întrebare 

cu privire la utilizarea din ce în ce mai 

mare a tehnologiilor de criptare de către 

organizațiile teroriste, care fac imposibilă 

detectarea și citirea comunicațiilor și a 

propagandei de radicalizare de către 

organismele pe aplicare a legii, chiar și cu 

un ordin judecătoresc; invită Comisia să 

analizeze urgent aceste probleme în 

cadrul dialogului său cu companiile de 

internet și TI; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/40 

Amendamentul  40 

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

Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. invită statele membre să asigure o 

monitorizare eficientă, în special 

psihologică, a luptătorilor străini la 

întoarcerea acestora în Europa; 

54. cere statelor membre să garanteze că 

toți luptătorii străini sunt plasați în 

control judiciar și, dacă este necesar, în 

detenție administrativă la întoarcerea lor 

în Europa, până când va avea loc 

urmărirea judiciară;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/41 

Amendamentul  41 

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

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

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  69a. subliniază că organizațiile teroriste, 

cum ar fi SI, Daesh și Jabhat al-Nusra au 

acumulat resurse financiare substanțiale 

în Irak și Siria din contrabanda cu petrol, 

vânzarea de bunuri furate, răpiri și 

extorcări, sechestrarea conturilor bancare 

și contrabanda cu antichități; solicită, 

prin urmare, identificarea țărilor și a 

intermediarilor care contribuie la această 

piață neagră și stoparea de urgență a 

activităților lor;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/42 

Amendamentul  42 

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

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

Barrio 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  71a. își reiterează invitația adresată 

Comisiei de a reexamina urgent legislația 

UE privind armele de foc prin revizuirea 

Directivei 91/477/CEE, cu scopul de a 

facilita rolul poliției naționale și al 

autorităților de anchetă în detectarea și 

combaterea traficului de arme pe piața 

neagră și internetul întunecat și invită 

Comisia să prezinte standarde comune 

privind deactivarea armelor de foc, astfel 

încât armele de foc deactivate să nu mai 

poată fi niciodată folosite;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/43 

Amendamentul  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 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. salută alocarea de către Comisie, în 

aprilie 2015, a unui buget de 10 milioane 

EUR pentru a finanța un program de 

asistență acordată țărilor partenere pentru 

combaterea radicalizării în regiunea Sahel-

Maghreb și a opri fluxul de luptători străini 

din Africa de Nord, Orientul Mijlociu și 

Balcanii de Vest (o primă tranșă de 

5 milioane EUR acordată pentru asistența 

tehnică necesară pentru consolidarea 

capacităților parchetelor naționale de a 

investiga, a urmări și a se pronunța în 

cauze privind luptători străini sau potențiali 

luptători străini; o a doua tranșă de 

5 milioane EUR acordată pentru a finanța 

programele de combatere a radicalizării în 

regiunea Sahel și Maghreb.) 

65. salută alocarea de către Comisie, în 

aprilie 2015, a unui buget de 10 milioane 

EUR pentru a finanța un program de 

asistență acordată țărilor partenere pentru 

combaterea radicalizării în regiunea Sahel-

Maghreb și a opri fluxul de luptători străini 

din Africa de Nord, Orientul Mijlociu și 

Balcanii de Vest (o primă tranșă de 

5 milioane EUR acordată pentru asistența 

tehnică necesară pentru consolidarea 

capacităților parchetelor naționale de a 

investiga, a urmări și a se pronunța în 

cauze privind luptători străini sau potențiali 

luptători străini; o a doua tranșă de 

5 milioane EUR acordată pentru a finanța 

programele de combatere a radicalizării în 

regiunea Sahel și Maghreb.); subliniază 

importanța monitorizării stricte a utilizării 

corecte a acestor fonduri, pentru a se 

asigura că acestea nu finanțează proiecte 

ce vizează prozelitismul, îndoctrinarea și 

alte scopuri extremiste; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/44 

Amendamentul  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 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. susține o cooperare internațională mai 

strânsă și un schimb de informații mai 

pronunțat între serviciile naționale de 

informații pentru identificarea cetățenilor 

UE expuși riscului de a deveni radicalizați, 

de a fi recrutați și de a părăsi UE pentru a 

se alătura unor grupuri jihadiste sau altor 

grupuri extremiste; subliniază că țările din 

regiunea MENA (orientul Mijlociu și 

Nordul Africii) și din Balcanii de Vest 

trebuie să fie sprijinite în eforturile de a 

opri fluxul de combatanți străini; 

62. susține o cooperare internațională mai 

strânsă și un schimb de informații mai 

pronunțat între serviciile naționale de 

informații pentru identificarea cetățenilor 

UE expuși riscului de a deveni radicalizați, 

de a fi recrutați și de a părăsi UE pentru a 

se alătura unor grupuri jihadiste sau altor 

grupuri extremiste; subliniază că țările din 

regiunea MENA (orientul Mijlociu și 

Nordul Africii) și din Balcanii de Vest 

trebuie să fie sprijinite în eforturile de 

oprire a fluxului de combatanți străini și de 

prevenire a organizațiilor jihadiste de a 

profita de instabilitatea politică din 

interiorul granițelor lor; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/45 

Amendamentul  45 

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

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

Barrio 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ca. întrucât atacurile teroriste groaznice 

care au ucis și rănit sute de oameni la 

Paris, la 13 noiembrie 2015, au subliniat 

încă o dată nevoia urgentă de acțiuni 

coordonate de către statele membre și 

Uniunea Europeană, pentru a preveni 

radicalizarea și pentru a combate 

terorismul; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/46 

Amendamentul  46 

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

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

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  49a. invită statele membre să acorde 

polițiștilor de frontieră acces sistematic la 

sistemul de informații al Europol, care 

poate conține informații cu privire la 

persoanele suspectate de terorism, 

luptătorii străini și predicatorii urii; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/47 

Amendamentul  47 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste 

2015/2063(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  6a. invită Comisia să pregătească, în 

strânsă cooperare cu Europol și cu 

coordonatorul european de combatere a 

terorismului, un raport anual privind 

situația actuală a securității în Europa, 

inclusiv cu privire la riscurile de 

radicalizare și consecințele pentru 

siguranța vieții oamenilor și a integrității 

fizice în UE, și să informeze Parlamentul 

în fiecare an; 

Or. en 

 

 


