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Punkt 45 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

45. understreger, at terrororganisationer og 

organiserede kriminelle grupper i stigende 

grad anvender internettet til at fremme alle 

former for kriminalitet, og at IT-

kriminalitet og IT-relateret kriminalitet 

udgør en alvorlig trussel for EU's borgere 

og EU's økonomi; bemærker, at IT-

kriminalitet kræver en ny tilgang til 

retshåndhævelse og retligt samarbejde i 

den digitale tidsalder; påpeger, at ny 

teknologisk udvikling øger virkningen af 

IT-kriminalitet i omfang og hastighed, og 

opfordrer derfor Kommissionen til at 

foretage en grundig analyse af de 

retshåndhævende og retlige myndigheders 

beføjelser og deres retlige og tekniske 

kapacitet online og offline for at give dem 

mulighed for at bekæmpe IT-kriminalitet 

effektivt, og understreger samtidig, at alle 

håndhævelsesforanstaltninger nøje skal 

overholde de grundlæggende rettigheder, 

være nødvendige og forholdsmæssige og 

overholde EU-lovgivningen og den 

nationale lovgivning; opfordrer navnlig 

Kommissionen til at sikre, at retten til at 

anvende kryptering forbliver intakt i hele 

Den Europæiske Union, og at ingen 

foranstaltninger gennemføres af 

medlemsstaterne for at fjerne eller 

begrænse denne rettighed; anmoder 

Kommissionen om at give Europols enhed 

til internetindberetning de ekstra 

45. understreger, at terrororganisationer og 

organiserede kriminelle grupper i stigende 

grad anvender internettet til at fremme alle 

former for kriminalitet, og at IT-

kriminalitet og IT-relateret kriminalitet 

udgør en alvorlig trussel for EU's borgere 

og EU's økonomi; bemærker, at IT-

kriminalitet kræver en ny tilgang til 

retshåndhævelse og retligt samarbejde i 

den digitale tidsalder; påpeger, at ny 

teknologisk udvikling øger virkningen af 

IT-kriminalitet i omfang og hastighed, og 

opfordrer derfor Kommissionen til at 

foretage en grundig analyse af de 

retshåndhævende og retlige myndigheders 

beføjelser og deres retlige og tekniske 

kapacitet online og offline for at give dem 

mulighed for at bekæmpe IT-kriminalitet 

effektivt, og understreger samtidig, at alle 

håndhævelsesforanstaltninger nøje skal 

overholde de grundlæggende rettigheder, 

være nødvendige og forholdsmæssige og 

overholde EU-lovgivningen og den 

nationale lovgivning; opfordrer navnlig 

Kommissionen til at sikre, at retten til at 

anvende kryptering forbliver intakt i hele 

Den Europæiske Union, og at ingen 

foranstaltninger, der skader 

enkeltpersoners ret til at anvende 

kryptering, gennemføres af 

medlemsstaterne, selv om aflytning af 

kommunikation i forbindelse med 
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ressourcer, der er nødvendige for dens 

funktion, i stedet for interne omrokeringer 

af stillinger, herunder i personalet hos Det 

Europæiske Center til Bekæmpelse af IT-

Kriminalitet (EC 3), som må ikke må være 

underbemandet; 

politiefterforskning eller retlig procedure 

altid er mulig med passende tilladelse fra 

domstolen; anmoder Kommissionen om at 

give Europols enhed til 

internetindberetning de ekstra ressourcer, 

der er nødvendige for dens funktion, i 

stedet for interne omrokeringer af 

stillinger, herunder i personalet hos Det 

Europæiske Center til Bekæmpelse af IT-

Kriminalitet (EC 3), som må ikke må være 

underbemandet; 

Or. en 
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Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 

26. modsætter sig ideen om at anvende 

bevæbnede droner og overvågningsdroner, 

navnlig i Nordafrika, som et instrument i 

bekæmpelsen af migration og aktører 

inden for organiseret kriminalitet, der er 

involverede i menneskehandel; opfordrer 

indtrængende næstformanden i 

Kommissionen/Unionens højtstående 

repræsentant for udenrigsanliggender og 

sikkerhedspolitik til at fremlægge et udkast 

til fælles holdning om Parlamentets 

beslutning af 27. februar 2014 om 

anvendelsen af bevæbnede droner
1
; 

____________ 

P7_TA(2014)0172. 

 

26. modsætter sig ideen om at anvende 

bevæbnede droner, navnlig i Nordafrika, 

som et instrument til bekæmpelse af 

ulovlig migration; opfordrer indtrængende 

næstformanden i Kommissionen/Unionens 

højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 

til at fremlægge et udkast til fælles 

holdning om Parlamentets beslutning af 27. 

februar 2014 om anvendelsen af 

bevæbnede droner
1
; 

 

____________ 
1 P7_TA(2014)0172. 

 

Or. en 

 

 


