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15.12.2014 B8-0350/1 

Amendement  1 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0350/2014 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat het 

veiligheidsbeleid niet alleen gericht moet 

zijn op repressie, maar ook op preventie; 

overwegende dat aandacht voor preventief 

beleid vooral belangrijk is in tijden van 

toenemende economische en sociale 

ongelijkheid, omdat door deze 

ongelijkheid sociale rechten worden 

ondermijnd en, meer bijzonder, de 

uitoefening en de doeltreffendheid van 

grondrechten en burgerlijke rechten 

worden belemmerd; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/2 

Amendement  2 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0350/2014 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat bijzondere aandacht 

moet uitgaan naar de ondersteuning en 

bescherming van alle slachtoffers van 

misdrijven in de hele EU; 

D. overwegende dat bijzondere aandacht 

moet uitgaan naar de ondersteuning en 

bescherming van alle slachtoffers van 

misdrijven in de hele EU, met name de 

slachtoffers van georganiseerde misdaad 

en mensenhandel; 

 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/3 

Amendement  3 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0350/2014 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is ingenomen met de voorbereiding van 

een nieuwe interneveiligheidsstrategie voor 

de komende vier jaar; wijst erop dat er 

sinds de vaststelling van de huidige 

strategie nieuwe dreigingen zijn ontstaan, 

terwijl andere om een nieuwe 

beleidsrespons vragen; herhaalt voorts dat 

met de inwerkingtreding van het Verdrag 

van Lissabon het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie 

opgenomen is in het EU-recht; meent 

daarom dat de huidige 

interneveiligheidsstrategie grondig moet 

worden geëvalueerd, bijgewerkt en 

vernieuwd; 

1. neemt nota van de voorbereiding van 

een nieuwe interneveiligheidsstrategie voor 

de komende vier jaar; wijst erop dat er 

sinds de vaststelling van de huidige 

strategie nieuwe dreigingen zijn ontstaan, 

terwijl andere om een nieuwe 

beleidsrespons vragen; herhaalt voorts dat 

met de inwerkingtreding van het Verdrag 

van Lissabon het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie 

opgenomen is in het recht van de Unie; 

meent daarom dat de huidige 

interneveiligheidsstrategie grondig en op 

onafhankelijke, transparante en 

controleerbare wijze moet worden 

geëvalueerd, bijgewerkt en vernieuwd; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/4 

Amendement  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0350/2014 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van mening dat een grondige analyse 

van de veiligheidsdreigingen waaraan het 

hoofd moet worden geboden, die door 

Europol moet worden verricht in nauwe 

samenwerking met de overige betrokken 

EU-organen en met de lidstaten, een van 

de essentiële voorwaarden voor een 

doeltreffende interneveiligheidsstrategie is; 

2. is van mening dat een grondige analyse 

van de veiligheidsdreigingen waaraan het 

hoofd moet worden geboden, die door de 

bevoegde EU-organen en de lidstaten 

moet worden verricht en waarbij ook ngo's 

en maatschappelijke organisaties 

betrokken moeten worden, een van de 

essentiële voorwaarden voor een 

doeltreffende interneveiligheidsstrategie is; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/5 

Amendement  5 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0350/2014 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. spreekt nogmaals zijn zorg uit over 

het nog altijd ontbreken van een volledige 

en alomvattende analyse van de 

veiligheidssituatie op Europees niveau; 

wijst er in dit kader nogmaals op dat de 

beschrijving van de huidige 

veiligheidssituatie voornamelijk gebaseerd 

is op subjectieve waarnemingen en de 

beoordeling van bepaalde 

veiligheidsrisico's, zonder dat hieraan 

specifieke en precieze gegevens ten 

grondslag liggen en zonder dat de situatie 

in al haar dimensies naar behoren is 

geanalyseerd; stelt zich op het standpunt 

dat veiligheidsbeleid slechts daadwerkelijk 

doeltreffend kan zijn als het ook 

gedetailleerde preventieve maatregelen 

omvat; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/6 

Amendement  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0350/2014 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. constateert met bezorgdheid dat steeds 

meer EU-onderdanen naar 

conflictgebieden afreizen om zich aan te 

sluiten bij terroristische organisaties en 

vervolgens terugkeren naar EU-

grondgebied, waar zij voor nieuwe soorten 

bedreiging van de interne veiligheid 

zorgen; is voornemens deze 

verontrustende trend tegen te gaan met 

een multidimensionale aanpak die onder 

meer bestaat in i) het over de hele lijn 

aanpakken van de onderliggende factoren 

zoals radicalisering, intolerantie en 

discriminatie door politieke en 

godsdienstige tolerantie te stimuleren, 

sociale cohesie en integratie te 

ontwikkelen en re-integratie te 

vergemakkelijken, ii) het analyseren en 

neutraliseren van de factoren die 

aanzetten tot het plegen van door 

extremisme ingegeven terreurdaden en tot 

het afreizen naar conflictgebieden om 

zich aan te sluiten bij terroristische 

organisaties, iii) het voorkomen en 

indammen, binnen passende rechtskaders, 

van het ronselen voor en deelnemen aan 

conflicten, waaronder het effectieve 

afreizen van buitenlandse strijders naar 

conflictgebieden, iv) het doorbreken van 

de financiële steun aan terroristische 

organisaties en aan personen die zich 

5. wijst er nogmaals op dat, wil de EU een 

geloofwaardige speler zijn op het gebied 

van de bevordering van de mensenrechten 

binnen en buiten de EU, de zogeheten 

"strijd tegen terrorisme" gevoerd moet 

worden in het kader van een 

multidimensionale aanpak (bestrijding 

van discriminatie en ongelijkheid, het 

streven naar politieke en sociale 

emancipatie enz.), waarbij de 

grondrechten en burgerlijke vrijheden ten 

volle worden gerespecteerd; is van oordeel 

dat strategieën op dit gebied aan 

democratisch toezicht en democratische 

controle onderworpen moeten zijn, zowel 

op EU- als op nationaal niveau, en vindt 

dat duidelijk aangetoond moet zijn dat het 

beginsel van noodzaak, het beginsel van 

evenredigheid van de in de strijd tegen 

terrorisme gebruikte middelen en 

instrumenten en het beginsel van het 

vermoeden van onschuld geëerbiedigd 

worden, en dat het recht op toetsing door 

de rechter naar behoren gewaarborgd 

wordt; 
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daarbij willen aansluiten, en v) in 

voorkomend geval, het overgaan tot 

rechtsvervolging; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/7 

Amendement  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0350/2014 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst erop dat de veiligheidsdreigingen 

gevarieerder, internationaler, veelvuldiger 

en asymmetrischer zijn geworden en dus 

een nauwere samenwerking tussen landen 

en tussen instanties vereisen; dringt aan op 

een operationele samenwerking tussen de 

lidstaten die doeltreffender wordt dankzij 

het feit dat meer gebruik wordt gemaakt 

van bestaande, waardevolle instrumenten 

zoals gemeenschappelijke 

onderzoeksteams en doordat er een vlottere 

en doeltreffendere uitwisseling van 

relevante gegevens en informatie 

plaatsvindt, met passende waarborgen 

inzake gegevensbescherming en privacy; 

benadrukt in dit verband opnieuw het 

enorme belang van een spoedige 

vaststelling van de voorgestelde 

gegevensbeschermingsrichtlijn, zodat er 

een omvattend rechtskader wordt geboden 

voor het delen van gegevens op het gebied 

van de wetshandhaving; wijst erop dat er 

voor verdere verbetering van de 

operationele samenwerking tussen de 

lidstaten behoefte is aan meer maatregelen 

om het onderlinge vertrouwen te 

versterken; steunt derhalve de uitbreiding 

van Europese opleidings- en 

uitwisselingsprogramma's voor nationale 

beroepsbeoefenaars om een Europese 

rechtshandhavingscultuur nog meer te 

6. wijst erop dat de veiligheidsdreigingen 

gevarieerder, internationaler, veelvuldiger 

en asymmetrischer zijn geworden en dus 

een nauwere samenwerking tussen landen 

en tussen instanties vereisen; dringt aan op 

een operationele samenwerking tussen de 

lidstaten die doeltreffender wordt dankzij 

het feit dat meer gebruik wordt gemaakt 

van bestaande, waardevolle instrumenten 

zoals gemeenschappelijke 

onderzoeksteams en doordat er een vlottere 

en doeltreffendere uitwisseling van 

relevante gegevens en informatie 

plaatsvindt, waarbij de waarborgen inzake 

gegevensbescherming en privacy ten volle 

worden geëerbiedigd; benadrukt in dit 

verband opnieuw het enorme belang van 

een spoedige vaststelling van de 

voorgestelde 

gegevensbeschermingsrichtlijn, zodat er 

een omvattend rechtskader wordt geboden 

voor het delen van gegevens op het gebied 

van de wetshandhaving; wijst erop dat er 

voor verdere verbetering van de 

operationele samenwerking tussen de 

lidstaten behoefte is aan meer maatregelen 

om het onderlinge vertrouwen te 

versterken; steunt derhalve de uitbreiding 

van Europese opleidings- en 

uitwisselingsprogramma's voor nationale 

beroepsbeoefenaars;  
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stimuleren;  

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/8 

Amendement  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0350/2014 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst nadrukkelijk op het belang van 

samenhang tussen de interne en externe 

aspecten van veiligheid; meent dat er 

meer synergie moet komen tussen de 

instrumenten van het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid en die 

van justitie en binnenlandse zaken (JBZ), 

zoals informatie-uitwisseling en politiële 

en justitiële samenwerking met derde 

landen, met name door gebruik te maken 

van overeenkomsten inzake wederzijdse 

rechtshulp, wat volledig in 

overeenstemming is met de beginselen van 

de artikelen 2,3,6 en 21 van het VEU; 

benadrukt in dit verband dat alle 

betrokken spelers, waaronder de EU-

coördinator voor terrorismebestrijding en 

de EU-coördinator voor de bestrijding van 

mensenhandel, nauw moeten 

samenwerken en de interne en externe 

aspecten moeten integreren; 

11. wijst erop dat er bij de vaststelling en 

de tenuitvoerlegging van de 

interneveiligheidsstrategie rekening 

gehouden moet worden met de 

wisselwerking tussen de interne en de 

externe dimensie van het veiligheidsbeleid 

en dat de instellingen en agentschappen 

van de Unie die zich bewegen op het 

gebied van justitie en binnenlandse zaken 

in beide dimensies hun taken moeten 

uitvoeren in volledige overeenstemming 

met de waarden en beginselen van het 

EU-recht (met name de artikelen 2, 3, 6 

en 21 VEU) en het Handvest van de 

grondrechten; verzoekt de Commissie en 

de lidstaten in hun interne en externe 

beleid te voldoen aan de verplichting om 

de grondrechten en fundamentele 

vrijheden en de waarden en 

democratische beginselen, zoals die zijn 

neergelegd in de EU-Verdragen en de 

internationale verdragen en 

overeenkomsten die zij hebben 

ondertekend en geratificeerd, te 

eerbiedigen en bevorderen; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/9 

Amendement  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0350/2014 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Vernieuwing van de EU-strategie voor interne veiligheid 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat er passende financiële 

middelen moeten worden uitgetrokken 

voor de correcte tenuitvoerlegging van de 

maatregelen van het 

interneveiligheidsbeleid en dat er met 

name voor moet worden gezorgd dat EU-

organen zoals Europol en Eurojust over 

voldoende middelen beschikken om de 

hun toevertrouwde taken te verrichten; 

beseft in dit verband dat onderzoek en 

innovatie een belangrijke rol kunnen 

spelen bij het ontwikkelen van 

instrumenten om terrorisme en zware en 

georganiseerde misdaad te helpen 

bestrijden; 

12. beseft dat wetenschappelijk onderzoek 

binnen verschillende disciplines een 

belangrijke rol kan spelen bij het 

ontwikkelen van instrumenten om 

terrorisme, zware en georganiseerde 

misdaad en mensenhandel beter te 

bestrijden; 

Or. en 

 

 


