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15.12.2014 B8-0350/1 

Predlog spremembe  1 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Obnovitev strategije notranje varnosti EU 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ca. ker se varnostni ukrepi ne bi smeli 

osredotočati na zatiranje, temveč morajo 

vsebovati tudi razsežnost preprečevanja; 

ker je poudarek na preprečevalnih 

ukrepih še zlasti pomemben v obdobju 

rastočih gospodarskih in družbenih 

neenakosti, kar spodkopava družbene 

pravice in zlasti  uveljavljanje temeljnih 

pravic in državljanskih svoboščin ter 

njihovo učinkovitost; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/2 

Predlog spremembe  2 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Obnovitev strategije notranje varnosti EU 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker bi bilo treba posebno pozornost 

posvetiti podpiranju in varstvu vseh žrtev 

kriminala po vsej EU; 

D. ker bi bilo treba posebno pozornost 

posvetiti podpiranju in varstvu vseh žrtev 

kriminala po vsej EU, zlasti žrtev 

organiziranega kriminala in trgovine z 

ljudmi; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/3 

Predlog spremembe  3 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Obnovitev strategije notranje varnosti EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja pripravo nove SNV za 

naslednja štiri leta; poudarja, da so se od 

sprejetja sedanje strategije notranje 

varnosti pojavile nove grožnje za varnost, 

druge pa zahtevajo drugačen političen 

odziv; poleg tega poudarja, da je bila z 

začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe v 

pravo Unije vključena Listina EU o 

temeljnih pravicah; zato meni, da bi bilo 

treba sedanjo strategijo temeljito oceniti ter 

korenito posodobiti in prenoviti; 

1. je seznanjen s pripravo nove SNV za 

naslednja štiri leta; poudarja, da so se od 

sprejetja sedanje strategije notranje 

varnosti pojavile nove grožnje za varnost, 

druge pa zahtevajo drugačen političen 

odziv; poleg tega poudarja, da je bila z 

začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe v 

pravo Unije vključena Listina EU o 

temeljnih pravicah; zato meni, da bi bilo 

treba sedanjo strategijo na neodvisen, 

pregleden in odgovoren način temeljito 

oceniti ter korenito posodobiti in prenoviti; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/4 

Predlog spremembe  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Obnovitev strategije notranje varnosti EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. je prepričan, da je med pomembnimi 

osnovnimi pogoji za novo SNV tudi 

temeljita analiza varnostnih groženj, ki jih 

je treba odpraviti; to analizo naj opravi 

Europol v tesnem sodelovanju z drugimi 

ustreznimi organi EU in državami 

članicami; 

2. je prepričan, da je med pomembnimi 

osnovnimi pogoji za novo SNV tudi 

temeljita analiza varnostnih groženj, ki jih 

je treba odpraviti; to analizo naj opravijo 

drugi ustrezni organi EU in države 

članice, pri tem pa naj sodelujejo tudi 

NVO in združenja civilne družbe; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/5 

Predlog spremembe  5 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Obnovitev strategije notranje varnosti EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  2a. ponovno izraža zaskrbljenost, ker še 

vedno ni celovite in obsežne analize 

varnostnih razmer na evropski ravni; zato 

potrjuje, da se predstavitev trenutne 

varnostne situacije zanaša predvsem na 

subjektivna zaznavanja in oceno 

določenih varnostnih groženj, da pa ni 

ustrezne analize situacije v vseh njenih 

razsežnostih in da obstoječe ocene ne 

temeljijo na podrobnih in točnih dejstvih; 

meni, da bi morala varnostna politika 

vsebovati tudi podrobne preprečevalne 

ukrepe, če naj bo res uspešna; 

 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/6 

Predlog spremembe  6 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Obnovitev strategije notranje varnosti EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da hitro 

narašča število državljanov EU, ki 

potujejo na konfliktna območja in se tam 

pridružujejo terorističnim organizacijam, 

potem pa se vračajo na ozemlje EU, kar 

odpira nove vrste tveganj za notranjo 

varnost EU; namerava te zaskrbljujoče 

dogodke obravnavati z večstranskim 

pristopom, vključno s (i) celovito 

obravnavo vzrokov, kot so radikalizacija, 

nestrpnost in diskriminacija s 

spodbujanjem politične in verske 

strpnosti, razvijanjem družbene kohezije 

in vključenosti ter poenostavitvijo 

ponovne vključitve, (ii) analizo pozivanja 

k terorističnim dejanjem, za katerim 

stojijo ekstremistične struje, in odhodov v 

teroristične organizacije, ter iskanje 

načinov za nevtralizacijo teh pojavov, (iii) 

preprečevanjem in zaustavljanjem 

novačenja in zapletanja v spopade, tudi 

dejanskih potovanj tujih bojevnikov na 

konfliktna območja, v okviru ustreznega 

pravnega okvira, (iv) prekinjanjem 

finančne podpore terorističnim 

organizacijam in posameznikom, ki se jim 

nameravajo pridružiti, in (v) po potrebi 

organizacijo pravnega pregona; 

5. opozarja, da mora t.i. boj proti 

terorizmu potekati v okviru 

večrazsežnostnega pristopa (boj proti 

diskriminaciji, politična in družbena 

emancipacija, boj proti neenakosti itd.), ki 

v celoti spoštuje temeljne pravice in 

državljanske svoboščine, če želi EU biti 

verodostojen akter pri spodbujanju 

človekovih pravic tako v EU kot zunaj nje; 

meni, da bi morale biti vse takšne 

strategije pod demokratičnim in 

odgovornim nadzorom, tako na ravni EU 

kot na nacionalni ravni, vključno z jasno 

prikazom, da se spoštujejo načela 

nujnosti, sorazmernosti sredstev in 

instrumentov, uporabljenih v boju proti 

terorizmu, in domneve nedolžnosti, ter da 

obstaja ustrezna pravica do sodnega 

nadzora; 

Or. en 



 

AM\1043949SL.doc  PE545.598v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

15.12.2014 B8-0350/7 

Predlog spremembe  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Obnovitev strategije notranje varnosti EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da so grožnje vse bolj 

raznolike, mednarodne, večplastne in 

asimetrične, zaradi česar je treba tesneje 

sodelovati, in sicer čezmejno in med 

agencijami; poziva, naj države članice 

učinkoviteje operativno sodelujejo med 

seboj in naj v ta namen bolje izkoristijo 

dragocene instrumente, kot so skupne 

preiskovalne enote, ter si hitreje in 

učinkoviteje izmenjujejo ustrezne podatke 

in informacije, ob upoštevanju ustreznih 

jamstev glede varstva podatkov in 

zasebnosti; v zvezi s tem opozarja, da je 

nadvse pomembno hitro sprejeti 

predlagano direktivo o varstvu podatkov, 

da bi vzpostavili celovit pravni okvir za 

izmenjavo podatkov na področju 

preiskovanja in pregona kaznivih dejanj; 

poudarja, da so potrebni dodatni ukrepi za 

krepitev zaupanja, da se še bolj spodbudi 

operativno sodelovanje med državami 

članicami; zato podpira krepitev evropskih 

programov za usposabljanje nacionalnih 

strokovnjakov in njihovo izmenjavo, da se 

bo kultura preiskovanja in pregona 

kaznivih dejanj na evropski ravni še bolj 

razvila;  

6. poudarja, da so grožnje vse bolj 

raznolike, mednarodne, večplastne in 

asimetrične, zaradi česar je treba tesneje 

sodelovati, in sicer čezmejno in med 

agencijami; poziva, naj države članice 

učinkoviteje operativno sodelujejo med 

seboj in naj v ta namen bolje izkoristijo 

dragocene instrumente, kot so skupne 

preiskovalne enote, ter si hitreje in 

učinkoviteje izmenjujejo ustrezne podatke 

in informacije, ob polnem spoštovanju 

jamstev glede varstva podatkov in 

zasebnosti; v zvezi s tem opozarja, da je 

nadvse pomembno hitro sprejeti 

predlagano direktivo o varstvu podatkov, 

da bi vzpostavili celovit pravni okvir za 

izmenjavo podatkov na področju 

preiskovanja in pregona kaznivih dejanj; 

poudarja, da so potrebni dodatni ukrepi za 

krepitev zaupanja, da se še bolj spodbudi 

operativno sodelovanje med državami 

članicami; zato podpira krepitev evropskih 

programov za usposabljanje nacionalnih 

strokovnjakov in njihovo izmenjavo;  

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/8 

Predlog spremembe  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Obnovitev strategije notranje varnosti EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poudarja pomen usklajenosti med 

zunanjimi in notranjimi vidiki varnosti; 

meni, da bi bilo treba čim bolj okrepiti 

sinergijo med instrumenti s področja 

skupne zunanje in varnostne politike ter 

pravosodja in notranjih zadev, vključno z 

izmenjavo informacij ter policijskim in 

pravosodnim sodelovanjem s tretjimi 

državami, zlasti z uporabo sporazumov o 

medsebojni pravni pomoči, ob popolni 

usklajenosti z načeli iz členov 2, 3, 6, in 21 

PEU; v zvezi s tem poudarja, da bi morali 

vsi ustrezni akterji, vključno z evropskim 

koordinatorjem za boj proti terorizmu in 

evropskim koordinatorjem za boj proti 

trgovini z ljudmi, tesno sodelovati in 

vključiti tako notranje kot zunanje vidike; 

11. poudarja, da morata opredelitev in 

izvajanje SNV upoštevati interakcijo med 

notranjo in zunanjo razsežnostjo 

varnostne politike ter da morajo institucije 

EU in agencije, ki delujejo na področju 

pravosodja in notranjih zadev, v okviru 

obeh razsežnosti izpolniti svojo misijo ob 

popolnem spoštovanju vrednot in načel 

zakonodaje EU (zlasti členov 2, 3, 6 in 21 

PEU) in Listine o temeljnih pravicah; 

poziva Komisijo in države članice, naj se v 

svoji notranji in zunanji politiki držijo 

obveznosti spoštovanja in spodbujanja 

temeljnih pravic in svoboščin ter vrednot 

in demokratičnih načel iz pogodb EU in 

mednarodnih konvencij ter sporazumov, 

ki so jih podpisale in ratificirale; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/9 

Predlog spremembe  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0350/2014 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Obnovitev strategije notranje varnosti EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja potrebo po zagotovitvi dovolj 

velikih finančnih virov za pravilno 

izvajanje ukrepov iz SNV, zlasti za 

zagotovitev, da so agencije EU, kot sta 

Europol in Eurojust, ustrezno opremljene 

za izvajanje svojih nalog; v zvezi s tem 

priznava pomembno vlogo, ki jo lahko 

igrajo raziskave in inovacije pri razvoju 

orodij za spoprijemanje s terorizmom in 

organiziranim kriminalom ter resnimi 

kaznivimi dejanji; 

12. priznava pomembno vlogo, ki jo lahko 

igrajo znanstvene raziskave na različnih 

področjih pri razvoju orodij za boljše 

spoprijemanje s terorizmom, organiziranim 

kriminalom in resnimi kaznivimi dejanji 

ter trgovino z ljudmi; 

Or. en 

 

 


