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Amendamentul 1 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 
Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0350/2014 
Claude Moraes 
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Reînnoirea strategiei de securitate internă a UE 

Propunere de rezoluție 
Considerentul Ca (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ca. întrucât politicile de securitate nu ar 
trebui să fie centrate pe măsuri represive, 
ci trebuie să prezinte o dimensiune 
preventivă; întrucât atenția acordată 
măsurilor de prevenire este deosebită de 
importantă în această perioadă de creștere 
a inegalităților sociale și economice care 
subminează drepturile sociale și, mai ales, 
exercitarea și eficacitatea drepturilor 
fundamentale și a libertăților civile; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/2 

Amendamentul 2 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0350/2014 
Claude Moraes 
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Reînnoirea strategiei de securitate internă a UE 

Propunere de rezoluție 
Considerentul D 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât ar trebui să se acorde o atenție 
specială sprijinului oferit victimelor 
criminalității din întreaga Europă, precum 

și protecției acestora; 

D. întrucât ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită sprijinului oferit victimelor 
criminalității din întreaga Europă, în 
special victimelor crimei organizate și ale 
traficului cu ființe umane, precum și 

protecției acestora; 

 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/3 

Amendamentul 3 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0350/2014 
Claude Moraes 
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Reînnoirea strategiei de securitate internă a UE 

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută pregătirea unei noi SSI pentru 
următorii patru ani; subliniază că de la 
instituirea actualei SSI, au apărut noi 

amenințări la adresa securității și că altele 
necesită un răspuns politic diferit; reafirmă 

în plus că, odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor 
fundamentale a fost integrată în dreptul 

UE; consideră, prin urmare, că actuala SSI 
ar trebui examinată în detaliu, actualizată și 
modificată; 

1. ia act de pregătirea unei noi SSI pentru 
următorii patru ani; subliniază că de la 
instituirea actualei SSI, au apărut noi 

amenințări la adresa securității și că altele 
necesită un răspuns politic diferit; reafirmă 

în plus că, odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor 
fundamentale a fost integrată în dreptul 

Uniunii; consideră, prin urmare, că actuala 
SSI ar trebui examinată în detaliu, 
actualizată și modificată într-un mod 
independent, transparent și responsabil; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/4 

Amendamentul 4 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0350/2014 
Claude Moraes 
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Reînnoirea strategiei de securitate internă a UE 

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. consideră că o condiție prealabilă 
esențială pentru elaborarea unei SSI eficace 
o reprezintă analiza detaliată a 

amenințărilor la adresa securității realizată 
de Europol în strânsă cooperare cu alte 
organisme UE relevante și statele membre; 

2. consideră că o condiție prealabilă 
esențială pentru elaborarea unei SSI eficace 
o reprezintă analiza detaliată a 

amenințărilor la adresa securității realizată 
de organismele UE relevante și de statele 
membre, cu implicarea ONG-urilor și a 
asociațiilor societății civile; 
 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/5 

Amendamentul 5 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0350/2014 
Claude Moraes 
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Reînnoirea strategiei de securitate internă a UE 

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. își reafirmă preocuparea față de faptul 
că, în continuare, nu există o analiză 
detaliată și completă a condițiilor de 
securitate la nivel european; prin urmare, 
reiterează faptul că prezentarea 
condițiilor actuale de securitate se 
bazează în principal pe percepții 
subiective și pe evaluarea anumitor 
amenințări la adresa securității, fără ca 
situația să fi fost analizată în mod 
corespunzător, ținând seama de toate 
dimensiunile sale și fără a se baza pe 
fapte specifice și concrete; consideră că 
politica de securitate ar trebui să includă, 
de asemenea, politici preventive detaliate 
pentru a fi cu adevărat eficace; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/6 

Amendamentul 6 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0350/2014 
Claude Moraes 
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Reînnoirea strategiei de securitate internă a UE 

Propunere de rezoluție 
Punctul 5 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act cu îngrijorare de numărul aflat 
în creștere rapidă al resortisanților UE 
care călătoresc către zonele de conflict 
pentru a se alătura organizațiilor teroriste 
și apoi se întorc pe teritoriul UE, 
reprezentând noi tipuri de riscuri pentru 
securitatea internă a UE; intenționează să 
abordeze această tendință îngrijorătoare 
cu ajutorul unei strategii 
pluridimensionale, care să includă (i) 
abordarea factorilor care stau la baza 
acestei tendințe, mai precis radicalizarea, 
intoleranța și discriminarea, prin 
promovarea toleranței politice și 
religioase, dezvoltarea coeziunii sociale și 
a incluziunii și facilitarea integrării, (ii) 
analizarea și contrabalansarea acțiunilor 
de incitare la acte teroriste motivate de 
extremism și intrarea în organizații 
teroriste, (iii) prevenirea și combaterea, 
într-un cadru juridic corespunzător, a 
recrutărilor și angajărilor în conflicte, 
inclusiv a deplasărilor luptătorilor străini 
către zonele aflate în conflict, (iv) 
întreruperea sprijinului financiar destinat 
organizațiilor și teroriste și persoanelor 
care încearcă să li se alăture și (v) 
realizarea de urmări penale atunci când 
este cazul; 

5. reamintește faptul că, pentru ca UE să 
fie un actor credibil în promovarea 
drepturilor omului în interiorul și în afara 
UE, așa-numita „luptă împotriva 
terorismului” trebuie să se desfășoare în 
cadrul unei strategii multidimensionale 
(combaterea discriminării, emanciparea 
politică și socială, combaterea 
inegalităților etc.) care respectă pe deplin 
drepturilor fundamentale și libertățile 
civile; consideră că orice astfel de 
strategie ar trebui să fie supusă unei 
monitorizări democratice și responsabile, 
atât la nivelul UE, cât și la nivel național 
și ar trebui să facă dovada clară a 
faptului că principiile necesității, 
proporționalității mijloacelor și 
instrumentelor folosite în lupta împotriva 
terorismului și prezumția de nevinovăție 
sunt respectate și că există cu adevărat 
dreptul la căi de atac judiciare; 
 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/7 

Amendamentul 7 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0350/2014 
Claude Moraes 
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Reînnoirea strategiei de securitate internă a UE 

Propunere de rezoluție 
Punctul 6 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. subliniază că amenințările la adresa 
securității au devenit mai variate, 
internaționale, multiple și asimetrice, 

necesitând o cooperare mai strânsă la nivel 
transfrontalier și între agenții; solicită o 

cooperare operațională mai eficace între 
statele membre prin utilizarea într-o mai 
mare măsură a instrumentelor de valoare 

existente, cum ar fi echipele comune de 
anchetă, precum și printr-un schimb mai 
rapid și mai eficace de informații și date 
relevante, care să fie supus unei protecții 
corespunzătoare a datelor și unor garanții 

adecvate privind viața privată; în acest 
sens, subliniază importanța crucială a 
adoptării rapide a propunerii de directivă 

privind protecția datelor în vederea creării 
unui cadru juridic cuprinzător pentru 

schimburile de informații cu scopul de a 
garanta respectarea legii; subliniază faptul 
că, pentru a promova o cooperare 

operațională mai susținută între statele 
membre, sunt necesare măsuri 

suplimentare de consolidare a încrederii; 
sprijină, prin urmare, consolidarea 
programelor europene de formare și de 

schimb pentru experții naționali în vederea 
promovării unei culturi europene de 
respectare a legii;  

6. subliniază că amenințările la adresa 
securității au devenit mai variate, 
internaționale, multiple și asimetrice, 

necesitând o cooperare mai strânsă la nivel 
transfrontalier și între agenții; solicită o 

cooperare operațională mai eficace între 
statele membre prin utilizarea într-o mai 
mare măsură a instrumentelor de valoare 

existente, cum ar fi echipele comune de 
anchetă, precum și printr-un schimb mai 
rapid și mai eficace de informații și date 
relevante, cu respectarea deplină a 
protecției datelor și a unor garanții 

adecvate privind viața privată; în acest 
sens, subliniază importanța crucială a 
adoptării rapide a propunerii de directivă 

privind protecția datelor în vederea creării 
unui cadru juridic cuprinzător pentru 

schimburile de informații cu scopul de a 
garanta respectarea legii; subliniază faptul 
că, pentru a promova o cooperare 

operațională mai susținută între statele 
membre, sunt necesare măsuri 

suplimentare de consolidare a încrederii; 
sprijină, prin urmare, consolidarea 
programelor europene de formare și de 

schimb pentru experții naționali;  

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/8 

Amendamentul 8 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 
Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0350/2014 
Claude Moraes 
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Reînnoirea strategiei de securitate internă a UE 

Propunere de rezoluție 
Punctul 11 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază importanța coerenței dintre 
aspectele interne și externe ale securității; 
consideră că ar trebui maximizată 
sinergia dintre politica externă și de 
securitate comună și instrumentele din 
domeniul justiției și afacerilor interne 

(JAI), inclusiv schimbul de informații și 
cooperarea polițienească și judiciară cu 
țările terțe, în special cu ajutorul 
acordurilor de asistență juridică 
reciprocă, cu respectarea deplină a 
principiilor prevăzute la articolele 2, 3, 6 

și 21 din TUE; subliniază, în acest 
context, că toți actorii relevanți, inclusiv 
coordonatorul UE în materie de 
combatere a terorismului și coordonatorul 
UE pentru combaterea traficului de 
persoane ar trebui să coopereze 
îndeaproape, integrând aspectele interne 
și pe cele externe; 

11. subliniază faptul că definirea și 
aplicarea SSI ar trebui să țină seama de 
interacțiunea dintre dimensiunea internă 
și externă a politicii de securitate și că, în 
ceea ce privește aceste două dimensiuni, 
instituțiile și agențiile Uniunii care 
acționează în domeniul justiției și 

afacerilor interne trebuie să-și 
îndeplinească misiunea respectând pe 
deplin valorile și principiile dreptului UE 
(în special articolele 2, 3, 6 și 21 din TUE) 
și din Carta drepturilor fundamentale; 
îndeamnă Comisia și statele membre să-și 
îndeplinească, în cadrul politicilor lor 
interne și externe, obligațiile de a respecta 
și promova drepturile fundamentale și 
libertățile, valorile și principiile 
democratice incluse în tratatele UE și 
convențiile și acordurile internaționale pe 
care le-au semnat și ratificat; 
 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/9 

Amendamentul 9 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0350/2014 
Claude Moraes 
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Reînnoirea strategiei de securitate internă a UE 

Propunere de rezoluție 
Punctul 12 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază necesitatea de a asigura 
resurse financiare adecvate pentru 
aplicarea corespunzătoare a măsurilor 
adoptate în cadrul SSI, și, în special, de a 
garanta că agențiile UE, precum Europol 
și Eurojust, sunt suficient echipate pentru 
a-și îndeplini sarcinile care le-au fost 
încredințate; recunoaște, în acest sens, 
rolul important pe care îl pot avea 
cercetarea și inovarea în dezvoltarea unor 
instrumente care să contribuie la 
combaterea terorismului și a criminalității 
organizate și grave; 

12. recunoaște rolul important pe care îl 
poate avea cercetarea în dezvoltarea unor 
instrumente care să contribuie mai bine la 
combaterea terorismului, a criminalității 
organizate și grave, precum și a traficului 
de ființe umane; 

Or. en 

 
 


