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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

15.12.2014 B8-0350/1 

Módosítás  1 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 
Patrick Le Hyaric 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0350/2014 
Claude Moraes 
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 
Az EU belsı biztonsági stratégiájának megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
C a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ca. mivel a biztonságpolitikának nem az 

elnyomásra kell összpontosítania, hanem 

megelızı jellegőnek kell lennie; mivel a 

megelızı politikákra fektetett hangsúly 

különösen fontos fokozódó gazdasági és 

társadalmi egyenlıtlenségek idején, 

amikor sérülnek a szociális jogok, 

valamint különösen az alapvetı jogok és a 

polgári szabadságjogok gyakorlása és 

hatékonysága; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/2 

Módosítás  2 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0350/2014 
Claude Moraes 
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 
Az EU belsı biztonsági stratégiájának megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
D preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel különös figyelmet kell fordítani a 
bőncselekmények valamennyi áldozatának 
támogatására és védelmére az egész Unió 
területén; 

D. mivel különös figyelmet kell fordítani a 
bőncselekmények valamennyi áldozatának 
támogatására és védelmére az egész Unió 
területén, különös tekintettel a szervezett 
bőnözés és az emberkereskedelem 

áldozataira; 

 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/3 

Módosítás  3 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0350/2014 
Claude Moraes 
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 
Az EU belsı biztonsági stratégiájának megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. üdvözli, hogy a következı négy évre 
vonatkozó új belsı biztonsági stratégia 
elkészítése folyamatban van; kiemeli, hogy 
a jelenlegi belsı biztonsági stratégia 
kidolgozása óta új biztonsági fenyegetések 
jelentek meg, mások pedig eltérı 
szakpolitikai választ követelnek; 
megismétli továbbá, hogy a Lisszaboni 
Szerzıdés hatálybalépése az Európai Unió 
Alapjogi Chartáját beemelte az uniós 
jogba; ennélfogva úgy véli, hogy a 
jelenlegi belsı biztonsági stratégiát 
alaposan ki kell értékelni, naprakésszé kell 
tenni és át kell dolgozni; 

1. tudomásul veszi, hogy a következı négy 
évre vonatkozó új belsı biztonsági 
stratégia elkészítése folyamatban van; 
kiemeli, hogy a jelenlegi belsı biztonsági 
stratégia kidolgozása óta új biztonsági 
fenyegetések jelentek meg, mások pedig 
eltérı szakpolitikai választ követelnek; 
megismétli továbbá, hogy a Lisszaboni 
Szerzıdés hatálybalépése az Európai Unió 
Alapjogi Chartáját beemelte az uniós 
jogba; ennélfogva úgy véli, hogy a 
jelenlegi belsı biztonsági stratégiát 
független, átlátható és elszámoltatható 

módon alaposan ki kell értékelni, 
naprakésszé kell tenni és át kell dolgozni; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/4 

Módosítás  4 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0350/2014 
Claude Moraes 
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 
Az EU belsı biztonsági stratégiájának megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. véleménye szerint az új belsı biztonsági 
stratégia alapvetı elıfeltételei közé tartozik 
a kezelendı biztonsági fenyegetések 
elemzése, amelyet az Europolnak kell 
elvégeznie az egyéb uniós szervekkel és 

tagállamokkal szoros együttmőködésben; 

2. véleménye szerint a hatékony belsı 
biztonsági stratégia alapvetı elıfeltételei 
közé tartozik a kezelendı biztonsági 
fenyegetéseknek az illetékes uniós szervek 

és tagállamok általi, a nem kormányzati 

szervezetek és a civil szervezetek 

bevonásával történı elemzése; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/5 

Módosítás  5 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0350/2014 
Claude Moraes 
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 
Az EU belsı biztonsági stratégiájának megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 
  2a. ismételten aggodalmának ad hangot 

amiatt, hogy továbbra sem történt meg a 

biztonsági helyzet teljes és átfogó, európai 

szintő elemzése; ismételten megerısíti 

tehát, hogy a jelenlegi biztonsági helyzet 

megítélése fıleg szubjektív 

megfigyeléseken és egyes biztonsági 

fenyegetések értékelésén alapul, anélkül, 

hogy a helyzetet megfelelıen, annak 

valamennyi vetületére kiterjedıen, 

konkrét és pontos tények alapján 

elemezték volna; úgy véli, hogy a valóban 

hatékony biztonságpolitikának részletes 

megelızı politikákat is tartalmaznia kell; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/6 

Módosítás  6 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0350/2014 
Claude Moraes 
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 
Az EU belsı biztonsági stratégiájának megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. aggodalommal szemléli a 
terrorszervezetekhez való csatlakozás 

céljából a konfliktusövezetekbe utazó és 

késıbb onnan az EU területére visszatérı, 

az EU belsı biztonságára új típusú 

kockázatokat jelentı uniós polgárok 

gyorsan növekvı számát; ezt az aggasztó 

tendenciát többdimenziós megközelítéssel 

szándékozik kezelni, amely magában 

foglalja i. a mögöttes tényezıknek – a 

radikalizálódásnak, az intoleranciának és 

a diszkriminációnak – a politikai és 

vallási tolerancia elımozdítása, a 

társadalmi kohézió és befogadás 

fejlesztése, valamint a társadalomba való 

visszailleszkedés megkönnyítése révén 

történı kezelését, ii. a szélsıséges 

eszméken alapuló terrorcselekmények 

elkövetésére és a terrorszervezetekhez való 

csatlakozás céljából történı elutazásra 

való felbujtás elemzését és ellensúlyozását, 

iii. a toborzás és a konfliktusokban való 

részvétel – ezen belül a külföldi harcosok 

konfliktusövezetekbe való tényleges 

beutazása – megelızését és 

megakadályozását a megfelelı jogi 

kereteken belül, iv. a terrorszervezeteknek 

és a csatlakozni kívánó 

magánszemélyeknek nyújtott pénzügyi 

támogatások folyósításának 

megakasztását, v. a megfelelı ese tekben a 

5. emlékeztet arra, hogy ahhoz, hogy az 
Unió hitelesen tudja elımozdítani az 

emberi jogokat az Unión belül és kívül, az 

úgynevezett „terrorizmus elleni harcot” 

egy olyan többdimenziós (többek között a 

megkülönböztetés elleni harcra, a 

politikai és társadalmi emancipációra és 

az egyenlıtlenségek elleni harcra is 

kiterjedı) megközelítés keretében kell 

folytatni, amely teljes mértékben 

tiszteletben tartja az alapvetı jogokat és a 

polgári szabadságjogokat; úgy véli, hogy 

minden ilyen stratégiát demokratikus és 

elszámoltatható felügyeletnek kell 

alávetni, Uniós és nemzeti szinten 

egyaránt, beleértve annak egyértelmő 

bizonyítását, hogy a terrorizmus elleni 

harc során alkalmazott módszerek és 

eszközök tekintetében tiszteletben tartják a 

szükségesség és az arányosság elvét, hogy 

tekintettel vannak az ártatlanság 

vélelmére, illetve hogy a bírósági 

felülvizsgálathoz való jog kellıen 

érvényesül; 
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Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/7 

Módosítás  7 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0350/2014 
Claude Moraes 
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 
Az EU belsı biztonsági stratégiájának megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. rámutat, hogy a biztonsági fenyegetések 
változatosabbá, nemzetközivé, 
többszörössé és aszimmetrikussá váltak, és 
szorosabb, határon átnyúló és ügynökségek 
közötti együttmőködést követelnek meg; a 
tagállamok közötti hatékonyabb operatív 
együttmőködésre szólít fel a meglévı 
értékes eszközök, például a közös 
nyomozócsoportok fokozottabb 
kihasználása, valamint a megfelelı 
adatvédelmi biztosítékok figyelembevétele 
mellett a vonatkozó adatok és információk 
gyorsabb és hatékonyabb megosztása 
révén; ezzel összefüggésben kiemeli az 
adatvédelmi irányelvre irányuló javaslat 
mielıbbi elfogadásának rendkívüli 
fontosságát a bőnüldözés terén történı 
adatmegosztás átfogó jogi kereteinek 
biztosítása érdekében; rámutat arra, hogy a 
tagállamok közötti operatív együttmőködés 
további elımozdítása érdekében további 
bizalomépítı intézkedések szükségesek; 
ennélfogva az európai bőnüldözı kultúra 
további elımozdítása érdekében támogatja 
a tagállami szakemberek számára 
szervezett képzési és csereprogramok 
megerısítését;  

6. rámutat, hogy a biztonsági fenyegetések 
változatosabbá, nemzetközivé, 
többszörössé és aszimmetrikussá váltak, és 
szorosabb, határon átnyúló és ügynökségek 
közötti együttmőködést követelnek meg; a 
tagállamok közötti hatékonyabb operatív 
együttmőködésre szólít fel a meglévı 
értékes eszközök, például a közös 
nyomozócsoportok fokozottabb 
kihasználása, valamint az adatvédelmi 
biztosítékok teljes tiszteletben tartása 
mellett a vonatkozó adatok és információk 
gyorsabb és hatékonyabb megosztása 
révén; ezzel összefüggésben kiemeli az 
adatvédelmi irányelvre irányuló javaslat 
mielıbbi elfogadásának rendkívüli 
fontosságát a bőnüldözés terén történı 
adatmegosztás átfogó jogi kereteinek 
biztosítása érdekében; rámutat arra, hogy a 
tagállamok közötti operatív együttmőködés 
további elımozdítása érdekében további 
bizalomépítı intézkedések szükségesek; 
ennélfogva támogatja a tagállami 
szakemberek számára szervezett képzési és 
csereprogramok megerısítését;  

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/8 

Módosítás  8 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 
Patrick Le Hyaric 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0350/2014 
Claude Moraes 
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 
Az EU belsı biztonsági stratégiájának megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. hangsúlyozza a biztonság belsı és 
külsı vonatkozásai közötti összhang 

jelentıségét; úgy véli, hogy az EUSZ 2., 
3., 6. és 21. cikkének maradéktalan 
betartásával maximalizálni kell a közös 

kül- és biztonságpolitika, valamint a bel- 
és igazságügyi politika eszközei – például 

a harmadik országokkal folytatott, 

különösen a kölcsönös jogsegélyre 

vonatkozó megállapodások használata 

révén megvalósuló információcsere és 

rendırségi és igazságügyi együttmőködés 

– közötti szinergiákat; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
minden érintett szereplınek, köztük a 
terrorizmus elleni küzdelem uniós 

koordinátorának és az 

emberkereskedelem elleni küzdelem 

európai uniós koordinátorának szorosan, 

a külsı és a belsı szempontokat integrálva 
kell együttmőködnie; 

11. hangsúlyozza, hogy a belsı biztonsági 
stratégia meghatározása és végrehajtása 

során figyelembe kell venni a 

biztonságpolitika belsı és külsı 

dimenziója közötti kölcsönhatást, 

valamint hogy e két dimenzióban az 
igazságügyi és belügyi területen 

tevékenykedı uniós intézmények és 

ügynökségeknek feladatuk teljesítése 

során teljes mértékben tiszteletben kell 

tartaniuk az uniós jog (különösen az 
EUSZ 2., 3., 6. és 21. cikke), valamint az 
Alapjogi Charta értékeit és elveit; sürgeti 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
külsı és belsı politikáik tekintetében 
tegyenek eleget az alapvetı jogok és 

szabadságok, valamint az uniós 

szerzıdésekben, illetve az általuk aláírt és 

ratifikált nemzetközi egyezményekben 

lefektetett értékek és demokratikus elvek 

tiszteletben tartására és elımozdítására 

irányuló kötelezettségeiknek. 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/9 

Módosítás  9 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0350/2014 
Claude Moraes 
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 
Az EU belsı biztonsági stratégiájának megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a 
megfelelı pénzügyi forrásokat a belsı 

biztonsági stratégiában meghatározott 

intézkedések megfelelı végrehajtására, és 

azt, hogy különösen az uniós 

ügynökségek, úgymint az Europol és az 

Eurojust rendelkezzenek a rájuk ruházott 

feladatok ellátásához szükséges 

eszközökkel; ezzel kapcsolatban elismeri, 
hogy a kutatás és az innováció jelentıs 
szerepet játszhat a terrorizmus, valamint a 
súlyos bőncselekmények és a szervezett 
bőnözés elleni küzdelemre szolgáló 
eszközök kifejlesztésében; 

12. elismeri, hogy a különbözı területeken 
zajló tudományos kutatás jelentıs szerepet 
játszhat a terrorizmus, a súlyos 
bőncselekmények és a szervezett bőnözés, 
illetve az emberkereskedelem elleni 
hatékonyabb küzdelemre szolgáló 
eszközök kifejlesztésében; 

Or. en 

 
 
 


