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18.11.2015 A8-0316/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

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

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

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. pripomína, že internetové spoločnosti a 

poskytovatelia internetových služieb majú 

právnu zodpovednosť spolupracovať s 

orgánmi členských štátov pri odstraňovaní 

akéhokoľvek nezákonného obsahu 

šíriaceho násilný extrémizmus, a to 

urýchlene a pri plnom dodržiavaní zásady 

právneho štátu a základných práv vrátane 

slobody prejavu; domnieva sa, že členské 

štáty by mali zvážiť právne kroky proti 

internetovým spoločnostiam, ktoré 

odmietajú splniť administratívnu alebo 

justičnú žiadosť o odstránenie 

nezákonného obsahu zo svojich 

internetových platforiem; domnieva sa, že 

odmietnutie či úmyselné marenie 

spolupráce zo strany internetových 

platforiem, ktoré umožní šírenie takéhoto 

nezákonného obsah, by sa malo považovať 

za akt spoluúčasti, ktorý možno prirovnať 

k úmyslu spáchať trestný čin alebo k 

nedbanlivosti, a že v takýchto prípadoch by 

zodpovedné osoby mali byť postavené pred 

súd; 

14. pripomína, že spoločnosti a 

poskytovatelia služieb pôsobiaci v oblasti 

internetu a sociálnych médií majú právnu 

zodpovednosť spolupracovať s orgánmi 

členských štátov pri odstraňovaní 

akéhokoľvek nezákonného obsahu 

šíriaceho násilný extrémizmus, a to 

urýchlene a pri plnom dodržiavaní zásady 

právneho štátu a základných práv vrátane 

slobody prejavu; domnieva sa, že členské 

štáty by mali zvážiť právne kroky vrátane 

trestného stíhania proti spoločnostiam a 

poskytovateľom služieb pôsobiacim v 

oblasti internetu a sociálnych médií, ktorí 

odmietajú splniť administratívnu alebo 

justičnú žiadosť o odstránenie 

nezákonného obsahu alebo obsahu, ktorý 

obhajuje terorizmus, zo svojich 

internetových platforiem; domnieva sa, že 

odmietnutie či úmyselné marenie 

spolupráce zo strany internetových 

platforiem, ktoré umožní šírenie takéhoto 

nezákonného obsahu, by sa malo 

považovať za akt spoluúčasti, ktorý možno 

prirovnať k úmyslu spáchať trestný čin 

alebo k nedbanlivosti, a že v takýchto 

prípadoch by zodpovedné osoby mali byť 

postavené pred súd; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

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

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

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

49. opakuje, že EÚ by mala zlepšiť 

účinnosť kontrol na svojich vonkajších 

hraniciach, a to pri plnom dodržiavaní 

základných práv; vyzýva v tejto súvislosti 

členské štáty, aby dobre využívali 

existujúce nástroje ako SIS a VIS, a to aj 

so zreteľom na ukradnuté, stratené a 

pozmenené cestovné pasy; takisto sa 

domnieva, že na dosiahnutie tohto cieľa je 

potrebné zaradiť lepšie presadzovanie 

schengenského kódexu medzi priority EÚ;  

49. opakuje, že EÚ musí urýchlene 

zintenzívniť kontroly na svojich 

vonkajších hraniciach, a to pri plnom 

dodržiavaní základných práv; zdôrazňuje, 

že účinné sledovanie vstupu na územie 

EÚ a jeho opustenia bude možné len v 

prípade, keď členské štáty zavedú 

plánované povinné a systematické 

kontroly na vonkajších hraniciach EÚ; 

vyzýva v tejto súvislosti členské štáty, aby 

dobre využívali existujúce nástroje ako SIS 

a VIS, a to aj so zreteľom na ukradnuté, 

stratené a pozmenené cestovné pasy; 

takisto sa domnieva, že na dosiahnutie 

tohto cieľa je potrebné zaradiť lepšie 

presadzovanie schengenského kódexu 

medzi priority EÚ;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

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

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

Barrio 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. nabáda Európsku komisiu, aby na 

základe najlepších postupov navrhla 

usmernenia o opatreniach, ktoré sa majú 

pri plnom dodržiavaní ľudských práv 

uplatňovať v európskych väzniciach a 

ktoré sú zamerané na predchádzanie 

radikalizácii a násilnému extrémizmu, aby 

sa predchádzalo radikalizácii väzňov; 

zdôrazňuje, že oddeľovanie väzňov, v 

prípade ktorých sa zistí, že boli stúpencami 

násilného extrémizmu alebo že už prešli 

náborom teroristických organizácií, od 

ostatných väzňov v tej istej väznici, je 

jedným z účinných prostriedkov, ako 

predchádzať tomu, aby bola teroristická 

radikalizácia na väzňoch vynucovaná 

inými väzňami prostredníctvom 

zastrašovania a ďalších metód, a ako 

zabrániť šíreniu radikalizácie v týchto 

zariadeniach; odporúča však, aby sa každé 

takéto opatrenie realizovalo od prípadu k 

prípadu a aby podliehalo súdnemu 

rozhodnutiu; ďalej odporúča, aby Komisia 

a členské štáty preskúmali svedectvá a 

skúsenosti týkajúce sa separovania 

zadržiavaných vo väzniciach s cieľom 

zabrániť šíreniu radikalizácie; domnieva 

sa, že toto posúdenie určite prispeje k 

rozvoju týchto postupov v národných 

9. nabáda Európsku komisiu, aby na 

základe najlepších postupov navrhla 

usmernenia o opatreniach, ktoré sa majú 

pri plnom dodržiavaní ľudských práv 

uplatňovať v európskych väzniciach a 

ktoré sú zamerané na predchádzanie 

radikalizácii a násilnému extrémizmu; 

zdôrazňuje, že oddeľovanie väzňov, v 

prípade ktorých sa zistí, že boli stúpencami 

násilného extrémizmu alebo že už prešli 

náborom teroristických organizácií, od 

ostatných väzňov v tej istej väznici je 

jedným z účinných prostriedkov, ako 

predchádzať tomu, aby bola teroristická 

radikalizácia na väzňoch vynucovaná 

inými väzňami prostredníctvom 

zastrašovania a ďalších metód, a ako 

zabrániť šíreniu radikalizácie v týchto 

zariadeniach; odporúča, aby členské štáty 

zvážili zavedenie tohto opatrenia na 

riešenie problému radikalizácie vo 

väzniciach; domnieva sa, že každé takéto 

opatrenie by sa malo realizovať na 

základe posúdenia jednotlivých prípadov 
a malo by podliehať súdnemu 

rozhodnutiu; ďalej odporúča, aby Komisia 

a členské štáty preskúmali svedectvá a 

skúsenosti týkajúce sa separovania 

zadržiavaných vo väzniciach s cieľom 
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väzenských systémoch; pripomína však, že 

tieto opatrenia by mali byť primerané a v 

plnom súlade s právami väzňov; 

zabrániť šíreniu radikalizácie; domnieva 

sa, že toto posúdenie určite prispeje k 

rozvoju týchto postupov v národných 

väzenských systémoch; pripomína však, že 

tieto opatrenia by mali byť primerané a v 

plnom súlade s právami väzňov; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

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

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

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  20a. vyjadruje vážne znepokojenie nad 

rastúcim používaním šifrovacích 

technológií teroristickými organizáciami, 

čo orgánom presadzovania práva 

znemožňuje odhaľovať ich komunikáciu 

a ich propagandu vyzývajúcu na 

radikalizáciu a zisťovať ich obsah, a to 

dokonca ani so súdnym príkazom; vyzýva 

Komisiu, aby sa bezodkladne týmito 

obavami zaoberala vo svojom dialógu so 

spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti 

internetu a IT; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

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

Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. vyzýva členské štáty, aby zaistili 

účinné, najmä psychologické sledovanie 
zahraničných bojovníkov po ich návrate do 

Európy; 

54. vyzýva členské štáty, aby zaistili, že na 

všetkých zahraničných bojovníkov sa bude 

vzťahovať súdna kontrola a v prípade 

potreby zaistenie po ich návrate do Európy, 

až kým sa neuskutoční riadne súdne 

stíhanie; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

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

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

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  69a. zdôrazňuje, že teroristické 

organizácie ako IS, Dá’iš a Džabhatu-n-

Nusra nazhromaždili značné finančné 

zdroje v Iraku a Sýrii z pašovania ropy, 

predaja odcudzeného tovaru, únosov a 

vydierania, zo zabavovania bankových 

účtov a z pašovania starožitností; vyzýva 

preto, aby sa zistilo, ktoré krajiny a 

sprostredkovatelia prispievajú k tomuto 

čiernemu trhu, a aby boli ich činnosti 

bezodkladne zastavené;  

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

18.11.2015 A8-0316/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

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

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

Barrio 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  71a. opakuje svoju výzvu Komisii, aby 

urýchlene preskúmala právne predpisy 

EÚ v oblasti strelných zbraní 

prostredníctvom revízie smernice Rady 

91/477/EHS s cieľom uľahčiť úlohu 

vnútroštátnych policajných a 

vyšetrovacích orgánov pri odhaľovaní 

obchodovania so zbraňami na čiernom 

trhu a cestou tzv. temného internetu (dark 

net) a v boji proti takémuto obchodovaniu, 

a vyzýva Komisiu, aby predložila spoločné 

vyraďovacie normy pre strelné zbrane, 

aby tak vyradené zbrane boli nezvratne 

neschopné streľby;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/43 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. víta skutočnosť, že Komisia v apríli 

2015 pridelila rozpočtové prostriedky v 

objeme 10 miliónov EUR na financovanie 

programu určeného na pomoc partnerským 

krajinám s bojom proti radikalizácii v 

sahelsko-maghrebskej oblasti a na 

zastavenie prílivu zahraničných bojovníkov 

zo severnej Afriky, Blízkeho východu a 

západného Balkánu (prvá časť v objeme 5 

miliónov EUR je na financovanie 

technickej pomoci určenej na zlepšenie 

schopností pracovníkov v oblasti trestnej 

justície, pokiaľ ide o vyšetrovanie, stíhanie 

a súdenie prípadov súvisiacich so 

zahraničnými bojovníkmi alebo 

potenciálnymi zahraničnými bojovníkmi; 

druhá časť v objeme 5 miliónov EUR je na 

financovanie programov boja proti 

radikalizácii v sahelsko-maghrebskej 

oblasti); 

 

65. víta skutočnosť, že Komisia v apríli 

2015 pridelila rozpočtové prostriedky v 

objeme 10 miliónov EUR na financovanie 

programu určeného na pomoc partnerským 

krajinám s bojom proti radikalizácii v 

sahelsko-maghrebskej oblasti a na 

zastavenie prílivu zahraničných bojovníkov 

zo severnej Afriky, z Blízkeho východu 

a zo západného Balkánu (prvá časť v 

objeme 5 miliónov EUR je na financovanie 

technickej pomoci určenej na zlepšenie 

schopností pracovníkov v oblasti trestnej 

justície, pokiaľ ide o vyšetrovanie, stíhanie 

a súdenie prípadov súvisiacich so 

zahraničnými bojovníkmi alebo 

potenciálnymi zahraničnými bojovníkmi; 

druhá časť v objeme 5 miliónov EUR je na 

financovanie programov boja proti 

radikalizácii v sahelsko-maghrebskej 

oblasti); zdôrazňuje, že je dôležité prísne 

monitorovať správne používanie týchto 

finančných prostriedkov, aby sa 

zabezpečilo, že sa z nich nebudú 

financovať projekty súvisiace s 

prozelytizmom, indoktrináciou a ďalšími 

extrémistickými účelmi; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/44 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. podporuje zintenzívnenie 

medzinárodnej spolupráce a výmenu 

informácií na strane národných 

spravodajských služieb s cieľom 

identifikovať občanov EÚ, v prípade 

ktorých hrozí, že sa budú radikalizovať a 

že budú naverbovaní a vycestujú, aby sa 

pridali k džihádistickým alebo iným 

extrémistickým skupinám; zdôrazňuje, že 

treba podporovať krajiny v regióne MENA 

a na západnom Balkáne v ich úsilí zastaviť 

tok zahraničných bojovníkov; 

62. podporuje zintenzívnenie 

medzinárodnej spolupráce a výmenu 

informácií na strane národných 

spravodajských služieb s cieľom 

identifikovať občanov EÚ, v prípade 

ktorých hrozí, že sa budú radikalizovať a 

že budú naverbovaní a vycestujú, aby sa 

pridali k džihádistickým alebo iným 

extrémistickým skupinám; zdôrazňuje, že 

treba podporovať krajiny v regióne MENA 

a na západnom Balkáne v ich úsilí zastaviť 

tok zahraničných bojovníkov a zabrániť 

džihádistickým organizáciám v tom, aby 

využívali politickú nestabilitu v rámci ich 

hraníc; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

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

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

Barrio 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ca. keďže hrozné teroristické útoky, pri 

ktorých boli 13. novembra 2015 v Paríži 

zabité a zranené stovky ľudí, opäť 

poukázali na naliehavú potrebu 

koordinovanej činnosti členských štátov a 

Európskej únie v záujme predchádzania 

radikalizácii a boja proti terorizmu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

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

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

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  49a. vyzýva členské štáty, aby svojej 

pohraničnej stráži poskytli systematický 

prístup do informačného systému 

Europolu, ktorý môže obsahovať 

informácie o ľuďoch podozrivých z 

terorizmu, zahraničných bojovníkoch a 

kazateľoch nenávisti; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami 

2015/2063(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  6a. vyzýva Komisiu, aby v úzkej 

spolupráci s Europolom a koordinátorom 

pre boj proti terorizmu pripravila výročnú 

správu o stave bezpečnosti v Európe, 

v ktorej sa zohľadnia aj riziká 

radikalizácie a dôsledky pre bezpečnosť 

ľudských životov a telesnú 

nedotknuteľnosť v EÚ, a aby v tejto 

súvislosti každoročne informovala 

Parlament; 

 

Or. en 

 

 


