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7.7.2015 B8-0676/1 

Amendement  1 

Gérard Deprez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. benadrukt dat terroristische organisaties 

en georganiseerde criminele groepen steeds 

vaker gebruik maken van de cyberspace 

om alle vormen van criminaliteit te 

bevorderen, en dat cybercriminaliteit en 

door internet gefaciliteerde criminaliteit 

een ernstige bedreiging vormen voor de 

burgers van de EU en de economie van de 

EU; merkt op dat cybercriminaliteit een 

nieuwe aanpak vergt op het gebied van de 

rechtshandhaving en justitiële 

samenwerking in het digitale tijdperk; wijst 

erop dat nieuwe technologische 

ontwikkelingen de impact van 

cybercriminaliteit in omvang en snelheid 

doen toenemen, en verzoekt de Commissie 

daarom een grondige analyse uit te voeren 

van de bevoegdheden van 

wetshandhavings- en gerechtelijke 

instanties en van hun juridische en 

technische mogelijkheden, zowel online als 

offline, opdat zij de cybercriminaliteit 

daadwerkelijk kunnen bestrijden, maar 

benadrukt hierbij dat alle 

handhavingsmaatregelen de grondrechten 

strikt moeten eerbiedigen, noodzakelijk en 

evenredig moeten zijn en in 

overeenstemming moeten zijn met de 

Europese en nationale wetgeving; dringt er 

met name bij de Commissie op aan ervoor 

te zorgen dat het recht op gebruik van 

versleuteling in de gehele Europese Unie 

45. benadrukt dat terroristische organisaties 

en georganiseerde criminele groepen steeds 

vaker gebruik maken van de cyberspace 

om alle vormen van criminaliteit te 

bevorderen, en dat cybercriminaliteit en 

door internet gefaciliteerde criminaliteit 

een ernstige bedreiging vormen voor de 

burgers van de EU en de economie van de 

EU; merkt op dat cybercriminaliteit een 

nieuwe aanpak vergt op het gebied van de 

rechtshandhaving en justitiële 

samenwerking in het digitale tijdperk; wijst 

erop dat nieuwe technologische 

ontwikkelingen de impact van 

cybercriminaliteit in omvang en snelheid 

doen toenemen, en verzoekt de Commissie 

daarom een grondige analyse uit te voeren 

van de bevoegdheden van 

wetshandhavings- en gerechtelijke 

instanties en van hun juridische en 

technische mogelijkheden, zowel online als 

offline, opdat zij de cybercriminaliteit 

daadwerkelijk kunnen bestrijden, maar 

benadrukt hierbij dat alle 

handhavingsmaatregelen de grondrechten 

strikt moeten eerbiedigen, noodzakelijk en 

evenredig moeten zijn en in 

overeenstemming moeten zijn met de 

Europese en nationale wetgeving; dringt er 

met name bij de Commissie op aan ervoor 

te zorgen dat het recht op gebruik van 

versleuteling in de gehele Europese Unie 
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intact blijft en dat de lidstaten geen 

maatregelen toepassen om dat recht af te 

schaffen of te beperken; verzoekt de 

Commissie de eenheid voor melding van 

internetuitingen bij Europol de extra 

middelen te geven die nodig zijn voor haar 

werking in plaats van over te gaan tot een 

interne herverdeling van posten, onder 

meer met personeel van het Europees 

Centrum voor de bestrijding van 

cybercriminaliteit (EC3), dat over 

voldoende personeel moet kunnen blijven 

beschikken; 

intact blijft en dat het onderscheppen van 

communicatie in het kader van een 

politie-onderzoek of gerechtelijke 

procedure altijd mogelijk blijft met de 

passende justitiële toestemming, maar dat 

de lidstaten geen maatregelen toepassen 

om het recht van personen om gebruik te 

maken van versleuteling te beperken; 

verzoekt de Commissie de eenheid voor 

melding van internetuitingen bij Europol 

de extra middelen te geven die nodig zijn 

voor haar werking in plaats van over te 

gaan tot een interne herverdeling van 

posten, onder meer met personeel van het 

Europees Centrum voor de bestrijding van 

cybercriminaliteit (EC3), dat over 

voldoende personeel moet kunnen blijven 

beschikken; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/2 

Amendement  2 

Gérard Deprez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. verzet zich tegen het idee om 

gewapende drones en verkenningsdrones 

in te zetten, met name in Noord-Afrika, als 

instrument in de strijd tegen migratie en 

personen die betrokken zijn bij 

georganiseerde misdaad en 

mensensmokkel; dringt er bij de VV/HV 

op aan een ontwerp van een 

gemeenschappelijk standpunt over het 

gebruik van gewapende drones voor te 

stellen, in overeenstemming met de 

resolutie van het Parlement van 27 februari 

2014 over de inzet van gewapende drones
1
; 

____________ 
1 P7_TA(2014)0172. 

 

26. verzet zich tegen het idee om 

gewapende drones in te zetten, met name 

in Noord-Afrika, als instrument in de strijd 

tegen illegale migratie; dringt er bij de 

VV/HV op aan een ontwerp van een 

gemeenschappelijk standpunt over het 

gebruik van gewapende drones voor te 

stellen, in overeenstemming met de 

resolutie van het Parlement van 27 februari 

2014 over de inzet van gewapende drones
1
; 

 

____________ 
1 P7_TA(2014)0172. 

 

Or. en 

 

 


