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Ändringsförslag 36
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,
Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
för PPE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Punkt 14
Förslag till resolution

Ändringsförslag

14. Europaparlamentet påminner om att
internetföretagen och
internetleverantörerna har ett rättsligt
ansvar att samarbeta med
medlemsstaternas myndigheter genom att
skyndsamt – och med full respekt för
rättsstatsprincipen och de grundläggande
rättigheterna, däribland yttrandefriheten –
radera olagligt innehåll som bidrar till
spridningen av våldbejakande extremism.
Parlamentet anser att medlemsstaterna bör
överväga rättsliga åtgärder mot
internetföretag som inte tillmötesgår en
administrativ eller rättslig begäran om
radering av olagligt innehåll på de berörda
företagens internetplattformar. Företag som
vägrar eller avsiktligt underlåter att
samarbeta och som därigenom gör det
möjligt för olagligt innehåll att spridas, bör
betraktas som medansvariga – skyldiga till
försummelse eller handlande med berått
mod –, och de som gör sig skyldiga till
detta bör i sådana fall ställas inför rätta.

14. Europaparlamentet påminner om att
internetföretagen, de sociala medierna och
internetleverantörerna har ett rättsligt
ansvar att samarbeta med
medlemsstaternas myndigheter genom att
skyndsamt – och med full respekt för
rättsstatsprincipen och de grundläggande
rättigheterna, däribland yttrandefriheten –
radera olagligt innehåll som bidrar till
spridningen av våldbejakande extremism.
Parlamentet anser att medlemsstaterna bör
överväga rättsliga åtgärder, inklusive
straffrättsliga förfaranden, mot
internetföretag, sociala medier och
internetleverantörer som inte tillmötesgår
en administrativ eller rättslig begäran om
radering av olagligt innehåll eller
terroristpropaganda på de berörda
företagens internetplattformar. Företag som
vägrar eller avsiktligt underlåter att
samarbeta och som därigenom gör det
möjligt för olagligt innehåll att spridas, bör
betraktas som medansvariga – skyldiga till
försummelse eller handlande med berått
mod –, och de som gör sig skyldiga till
detta bör i sådana fall ställas inför rätta.
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Ändringsförslag 37
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,
Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
för PPE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Punkt 49
Förslag till resolution

Ändringsförslag

49. Europaparlamentet upprepar att EU bör
öka effektiviteten i sina yttre
gränskontroller, med full respekt för de
grundläggande rättigheterna. I detta
avseende uppmanas medlemsstaterna att
väl utnyttja befintliga instrument såsom
SIS och VIS, även i samband med stulna,
förlorade eller förfalskade pass. Därför
måste också ett bättre upprätthållande av
Schengenkodexen vara en av EU:s
prioriteringar.

49. Europaparlamentet upprepar att EU
utan dröjsmål måste stärka sina kontroller
vid de yttre gränserna, med full respekt för
de grundläggande rättigheterna. Det
kommer inte att gå att effektivt spåra
inresor till och utresor från EU om inte
medlemsstaterna genomför de
systematiska och obligatoriska kontroller
som föreskrivits vid EU:s yttre gränser.
Medlemsstaterna uppmanas att väl utnyttja
befintliga instrument såsom SIS och VIS,
även i samband med stulna, förlorade eller
förfalskade pass. Därför måste också ett
bättre upprätthållande av Schengenkodexen
vara en av EU:s prioriteringar.
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Ändringsförslag 38
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,
Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril
Barrio
för PPE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Punkt 9
Förslag till resolution

Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att föreslå riktlinjer på
grundval av bästa praxis om vilka åtgärder
som bör genomföras i fängelserna i Europa
för att förhindra radikalisering och
våldsbejakande extremism, med full
respekt för de mänskliga rättigheterna.
Åtgärder för att hålla de fångar som
befunnits vara anhängare av
våldsbejakande extremism eller som redan
rekryterats av terroristorganisationer
avskilda från övriga fångar i fängelserna är
ett effektivt sätt att inte bara förhindra att
radikal terrorism påtvingas övriga fångar
under hot eller genom andra metoder, utan
även begränsa radikaliseringen på berörda
anstalter. Parlamentet rekommenderar
emellertid att sådana åtgärder genomförs
först efter en bedömning av det enskilda
fallet och på grundval av ett motsvarande
rättsligt beslut. Kommissionen och
medlemsstaterna rekommenderas vidare att
göra en bedömning av dokumentation och
erfarenheter i fråga om att hålla fångar
avskilda på fängelserna i syfte att begränsa
radikaliseringen. Denna bedömning måste
ligga till grund för arbetet med att ta fram
rutiner för de nationella fängelsesystemen.
Parlamentet påminner samtidigt om att de

9. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att föreslå riktlinjer på
grundval av bästa praxis om vilka åtgärder
som bör genomföras i fängelserna i Europa
för att förhindra radikalisering och
våldsbejakande extremism, med full
respekt för de mänskliga rättigheterna.
Åtgärder för att hålla de fångar som
befunnits vara anhängare av
våldsbejakande extremism eller som redan
rekryterats av terroristorganisationer
avskilda från övriga fångar i fängelserna är
ett effektivt sätt att inte bara förhindra att
radikal terrorism påtvingas övriga fångar
under hot eller genom andra metoder, utan
även begränsa radikaliseringen på berörda
anstalter. Parlamentet rekommenderar
medlemsstaterna att överväga att vidta
denna åtgärd för att ta itu med
radikaliseringen i fängelserna.
Parlamentet anser att sådana åtgärder bör
genomföras först efter en bedömning av
det enskilda fallet och på grundval av ett
motsvarande rättsligt beslut.
Kommissionen och medlemsstaterna
rekommenderas vidare att göra en
bedömning av dokumentation och
erfarenheter i fråga om att hålla fångar
avskilda på fängelserna i syfte att begränsa
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åtgärder som vidtas bör vara
proportionerliga och fullt ut förenliga med
fångarnas rättigheter.

radikaliseringen. Denna bedömning måste
ligga till grund för arbetet med att ta fram
rutiner för de nationella fängelsesystemen.
Parlamentet påminner samtidigt om att de
åtgärder som vidtas bör vara
proportionerliga och fullt ut förenliga med
fångarnas rättigheter.
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Ändringsförslag 39
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,
Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
för PPE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)
Förslag till resolution

Ändringsförslag
20a. Europaparlamentet är djupt oroat
över terroristorganisationernas ökande
användning av krypteringsteknik som gör
det omöjligt för brottsbekämpande
myndigheter att upptäcka och ta del av
organisationernas kommunikation och
radikaliseringspropaganda även om ett
domstolsbeslut föreligger. Kommissionen
uppmanas eftertryckligen att utan
dröjsmål ta upp dessa problem i sin dialog
med internet- och it-företagen.
Or. en
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Ändringsförslag 40
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,
Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
för PPE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Punkt 54
Förslag till resolution

Ändringsförslag

54. Europaparlamentet uppmanar
medlemsstaterna att säkerställa en effektiv
uppföljning, i synnerhet psykologisk, av
utländska stridande när de återvänder till
Europa.

54. Europaparlamentet uppmanar
medlemsstaterna att säkerställa att alla
utländska stridande blir föremål för
rättslig kontroll och vid behov
administrativt frihetsberövande när de
återvänder till Europa, till dess att
vederbörlig rättslig lagföring äger rum.
Or. en
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Ändringsförslag 41
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,
Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
för PPE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Punkt 69a (ny)
Förslag till resolution

Ändringsförslag
69a. Europaparlamentet betonar att
terroristorganisationer som Islamiska
staten, Daish och Jabhat al-Nusra har
tillskansat sig betydande finansiella
tillgångar i Irak och Syrien genom
smuggling av olja, försäljning av
stöldgods, människorov och utpressning,
beslagtagande av bankkonton och
smuggling av antikviteter. Parlamentet
begär av detta skäl att de länder och de
mellanhänder som bidrar till denna svarta
marknad identifieras och att deras
verksamhet stoppas utan dröjsmål.
Or. en
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Ändringsförslag 42
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,
Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril
Barrio
för PPE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Punkt 71a (ny)
Förslag till resolution

Ändringsförslag
71a. Europaparlamentet upprepar sin
uppmaning till kommissionen om att utan
dröjsmål se över EU:s
skjutvapenlagstiftningen genom en
översyn av rådets direktiv 91/477/EEG
i syfte att underlätta den nationella
polisens och de utredande
myndigheternas arbete med att upptäcka
och bekämpa vapenhandel på den svarta
marknaden och på darknet, samt
uppmanar kommissionen att ta fram
gemensamma standarder för
obrukbargörande av skjutvapen så att
skjutvapen som gjorts obrukbara aldrig
kan användas på nytt.
Or. en
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Ändringsförslag 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
för PPE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Punkt 65
Förslag till resolution

Ändringsförslag

65. Europaparlamentet välkomnar
kommissionens bidrag från april 2015 på
tio miljoner euro till finansieringen av ett
program för att hjälpa partnerländer att
bekämpa radikaliseringen i regionen
Sahel–Maghreb och stoppa strömmen av
utländska stridande från Nordafrika,
Mellanöstern och västra Balkan. (En första
utbetalning på fem miljoner euro ska gå till
tekniskt stöd för att stärka kapaciteten hos
de anställda inom rättsväsendet att utreda,
lagföra och döma i ärenden gällande
utländska stridande eller potentiella sådana.
En andra utbetalning på fem miljoner euro
ska gå till att finansiera program för att
bekämpa radikalisering i regionen Sahel–
Maghreb.)

65. Europaparlamentet välkomnar
kommissionens bidrag från april 2015 på
tio miljoner euro till finansieringen av ett
program för att hjälpa partnerländer att
bekämpa radikaliseringen i regionen
Sahel–Maghreb och stoppa strömmen av
utländska stridande från Nordafrika,
Mellanöstern och västra Balkan. (En första
utbetalning på fem miljoner euro ska gå till
tekniskt stöd för att stärka kapaciteten hos
de anställda inom rättsväsendet att utreda,
lagföra och döma i ärenden gällande
utländska stridande eller potentiella sådana.
En andra utbetalning på fem miljoner euro
ska gå till att finansiera program för att
bekämpa radikalisering i regionen Sahel–
Maghreb.) Parlamentet betonar vikten av
att strikt övervaka att dessa medel
används på ett korrekt sätt, så att de inte
går till finansiering av projekt med
anknytning till proselytism,
indoktrinering och andra
extremiständamål.
Or. en
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Ändringsförslag 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
för PPE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Punkt 62
Förslag till resolution

Ändringsförslag

62. Europaparlamentet stöder ökat
internationellt samarbete och
informationsutbyte mellan nationella
underrättelsetjänster för att identifiera EUmedborgare som löper risk att bli
radikaliserade och rekryteras och som kan
komma att ge sig av för att ansluta sig till
jihadistiska eller andra extremistgrupper.
Parlamentet betonar att länder i
Mellanöstern och Nordafrika och på västra
Balkan måste ges stöd i sitt arbete med att
stoppa strömmen av utländska stridande.

62. Europaparlamentet stöder ökat
internationellt samarbete och
informationsutbyte mellan nationella
underrättelsetjänster för att identifiera EUmedborgare som löper risk att bli
radikaliserade och rekryteras och som kan
komma att ge sig av för att ansluta sig till
jihadistiska eller andra extremistgrupper.
Parlamentet betonar att länder i
Mellanöstern och Nordafrika och på västra
Balkan måste ges stöd i sitt arbete med att
såväl stoppa strömmen av utländska
stridande som förhindra att
jihadistorganisationer drar nytta av den
politiska instabiliteten i länderna i fråga.
Or. en

AM\1079119SV.doc

SV

PE571.050v01-00
Förenade i mångfalden

SV

18.11.2015

A8-0316/45

Ändringsförslag 45
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,
Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril
Barrio
för PPE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)
Förslag till resolution

Ändringsförslag
Ca. De fruktansvärda terroristattacker
som dödade och skadade hundratals
människor i Paris den 13 november 2015
visade på nytt på det akuta behovet av
samordnade åtgärder från
medlemsstaternas och Europeiska
unionens sida för att man ska kunna
förhindra radikalisering och bekämpa
terrorism.
Or. en
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Ändringsförslag 46
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi,
Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
för PPE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Punkt 49a (ny)
Förslag till resolution

Ändringsförslag
49a. Europaparlamentet uppmanar
medlemsstaterna att ge gränsvakter
systematisk tillgång till Europols
informationssystem, som kan innehålla
upplysningar om personer som är
misstänkta för terrorism, utländska
stridande och hatpredikanter.
Or. en
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Ändringsförslag 47
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
för PPE-gruppen
Betänkande
A8-0316/2015
Rachida Dati
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer
2015/2063(INI)
Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)
Förslag till resolution

Ändringsförslag
6a. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att i nära samarbete med
Europol och samordnaren för kampen
mot terrorism utarbeta en årlig rapport
om säkerhetsläget i Europa, även vad
gäller riskerna för radikalisering och
konsekvenserna för människors säkerhet
och fysiska integritet i EU, och att
i samband med detta årligen rapportera
till parlamentet.
Or. en
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