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Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at truslerne mod 

Unionens indre sikkerhed er blevet mere 

komplekse, hybride, asymmetriske, 

ukonventionelle, internationale, hurtigt 

voksende og vanskelige at forudsige, at de 

overstiger de enkelte medlemsstaters 

kapacitet, og at de følgelig mere end 

nogensinde kræver en sammenhængende, 

omfattende og koordineret EU-indsats på 

flere niveauer, der fuldt ud tager hensyn til 

respekten for de grundlæggende 

rettigheder; 

A. der henviser til, at truslerne mod 

Unionens indre sikkerhed er blevet mere 

komplekse, hybride og internationale, at de 

overstiger de enkelte medlemsstaters 

kapacitet, og at de følgelig mere end 

nogensinde kræver en sammenhængende, 

omfattende og koordineret indsats på flere 

niveauer fra EU og dets medlemsstater, 

der fuldt ud tager hensyn til respekten for 

de grundlæggende rettigheder og 

retsstatsprincippet; der henviser til, at 

reaktionerne på årsagerne til disse trusler 

på trods af en vis udvikling i truslernes 

fareniveauer i mange år har været 

repressive, i nogle tilfælde endda militære, 

og har forværret konfliktsituationer og 

omvæltninger i stater, især i EU's 

umiddelbare nærhed, uden at fjerne 

truslerne; der henviser til, at den 

foreslåede dagsorden hverken giver en 

komplet og pålidelig analyse af truslerne 

og årsagerne til dem, eller indebærer en 

vurdering af eksisterende foranstaltninger 

og instrumenter, og at den derfor ikke 

udgør et reelt grundlag for de forskellige 

operationelle prioriteter og 

foranstaltninger, som Kommissionen har 

foreslået; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/4 

Ændringsforslag  4 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt A a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Aa. der henviser til, at Kommissionens 

forslag til den europæiske dagsorden om 

sikkerhed for perioden 2015-2020 til dels 

er baseret på de seneste terrorangreb i 

begyndelsen af 2015, hvor det manglende 

samarbejde og den manglende udveksling 

af oplysninger mellem de forskellige 

politi- og efterretningstjenester både 

internt i medlemsstaterne og imellem dem 

spillede en central rolle; 

Or. en 
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Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at frihed, sikkerhed og 

retfærdighed er målsætninger, der skal 

tilstræbes opfyldt på samme tid; der 

henviser til, at sikkerhedsforanstaltninger 

med henblik på at opnå frihed og 

retfærdighed derfor altid bør respektere de 

grundlæggende rettigheder i 

overensstemmelse med principperne om 

nødvendighed og proportionalitet og bør 

underkastes behørig demokratisk kontrol 

og ansvarlighed; der henviser til, at den 

retlige dimension ikke er dækket i 

tilstrækkelig grad i den europæiske 

dagsorden om sikkerhed; 

E. der henviser til, at frihed, sikkerhed og 

retfærdighed er målsætninger, der skal 

tilstræbes opfyldt på samme tid; der 

henviser til, at sikkerhedsforanstaltninger 

med henblik på at opnå frihed og 

retfærdighed derfor altid bør respektere 

demokrati, retsstatsprincippet og de 

grundlæggende rettigheder i 

overensstemmelse med principperne om 

nødvendighed og proportionalitet og bør 

underkastes behørig demokratisk kontrol 

og ansvarlighed; der henviser til, at den 

retlige og forebyggende dimension ikke er 

dækket i tilstrækkelig grad i den 

europæiske dagsorden om sikkerhed; 

Or. en 



 

AM\1068099DA.doc  PE559.045v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 
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Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at en række af de 

grundlæggende årsager til kriminalitet, som 

f.eks. stigende ulighed, fattigdom og 

racistisk og fremmedfjendsk vold, ikke 

udelukkende kan afhjælpes med 

sikkerhedsforanstaltninger, men skal 

håndteres i en bredere politisk 

sammenhæng, herunder i sociale, 

beskæftigelsesmæssige, 

uddannelsesmæssige, kulturelle og 

eksterne politikker; 

F. der henviser til, at en række af de 

grundlæggende årsager til kriminalitet, som 

f.eks. stigende ulighed, fattigdom og 

racistisk og fremmedfjendsk vold samt 

hadforbrydelser, ikke udelukkende kan 

afhjælpes med sikkerhedsforanstaltninger, 

men skal håndteres i en bredere politisk 

sammenhæng, herunder i forbedrede 

sociale, beskæftigelsesmæssige, 

uddannelsesmæssige, kulturelle og 

eksterne politikker; 

Or. en 
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Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt J 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

J. der henviser til, at it-kriminalitet og it-

relateret kriminalitet påvirker EU-

borgernes sikkerhed, det indre marked og 

immateriel ejendom og velstand i Den 

Europæiske Union; der henviser til, at 

f.eks. botnet som en form for it-

kriminalitet påvirker millioner af 

computere og tusindvis af mål på samme 

tid; 

J. der henviser til, at it-kriminalitet og it-

relateret kriminalitet påvirker sikkerhed og 

tryghed for alle mennesker i EU såvel som 

velfærd og velstand i Den Europæiske 

Union;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/8 

Ændringsforslag  8 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt K 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

K. der henviser til, at grænserne mellem 

intern og ekstern sikkerhed bliver mere og 

mere udviskede, hvilket kræver et 

stærkere samarbejde og en stærkere 

koordinering mellem medlemsstaterne, 

der skal føre til en omfattende og 

flerdimensional tilgang; 

udgår 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/9 

Ændringsforslag  9 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over den europæiske 

dagsorden om sikkerhed for perioden 

2015-2020, som Kommissionen har 

foreslået, og de prioriteringer, der er fastsat 

heri; mener, at terrorisme, radikalisering, 

organiseret kriminalitet på tværs af 

grænserne og it-kriminalitet i lyset af de 

udfordringer, som Den Europæiske Union i 

øjeblikket står over for, er de mest 

alvorlige trusler, der kræver koordinerede 

tiltag på nationalt plan, EU-plan og globalt 

plan; påpeger, at dagsordenen bør være 

struktureret på en fleksibel måde for at 

kunne reagere på eventuelle nye 

udfordringer i fremtiden; 

1. noterer sig den europæiske dagsorden 

om sikkerhed for perioden 2015-2020, som 

Kommissionen har foreslået, og de 

prioriteringer, der er fastsat heri; mener, at 

terrorisme, voldelig ekstremisme, 

organiseret kriminalitet på tværs af 

grænserne og it-kriminalitet i lyset af de 

udfordringer, som Den Europæiske Union i 

øjeblikket står over for, er de mest 

alvorlige trusler, der kræver koordinerede 

tiltag på nationalt plan, EU-plan og globalt 

plan; påpeger, at dagsordenen bør være 

struktureret på en fleksibel måde for at 

kunne reagere på eventuelle nye 

udfordringer i fremtiden; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/10 

Ændringsforslag  10 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. beklager dybt, at Kommissionen ikke 

har gennemført en grundig og omfattende 

evaluering hverken af effektiviteten af de 

foranstaltninger og tiltag, der er truffet 

som et led i strategien for den indre 

sikkerhed (ISS), eller af deres indvirkning 

på de grundlæggende rettigheder, 

offentlige frihedsrettigheder og respekten 

for retsstatsprincipperne, og heller ikke af 

de foranstaltninger, der er truffet og 

gennemført af medlemsstaterne inden for 

rammerne af ISS; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/11 

Ændringsforslag  11 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1b. gentager sin opfordring til suspension 

af internationale aftaler såsom 

passagerliste(PNR-)aftalerne med USA og 

Australien, aftalen med USA om 

programmet til sporing af finansiering af 

terrorisme (TFTP) og den såkaldte safe 

harbour-aftale, og anmoder om 

suspension af alle EU's igangværende 

lovgivningsmæssige forslag, især udkastet 

til EU's PNR-direktiv, i betragtning af 

fraværet af dokumentation for, at der 

foreligger proportionalitet og 

nødvendighed; gentager sin opfordring til 

suspension af forhandlingerne om EU's 

PNR-forslag, indtil Den Europæiske 

Unions Domstol har afsagt sin afgørelse 

om PNR-aftalen mellem EU og Canada, 

og Kommissionen har foretaget en fuld 

vurdering af Domstolens dom af 8. april 

2014 i de forenede sager C-293/12 og C-

594/12 (hhv. Digital Rights Ireland og 

Seitlinger m.fl.); 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/12 

Ændringsforslag  12 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  2a. beklager dybt svaghederne i analysen 

af årsagerne til terrorisme som foreslået 

af Kommissionen, og beklager, at den kun 

tager hensyn til en lille del af 

terrorhandlingerne ved at overvurdere og 

give et forkert billede af den eksterne 

dimension af disse handlinger; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/13 

Ændringsforslag  13 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. beklager, at der til trods for 

Lissabontraktatens vedtagelse, som gør det 

muligt for EU at træffe foranstaltninger 

vedrørende frihed, sikkerhed og 

retfærdighed, endnu ikke er blevet etableret 

reel europæisk styring på dette område; 

5. beklager, at der til trods for 

Lissabontraktatens vedtagelse, som gør det 

muligt for EU at træffe foranstaltninger 

vedrørende frihed, sikkerhed og 

retfærdighed, endnu ikke er gjort 

betydelige fremskridt på disse områder, og 

mener, at man faktisk kan observere en 

regressiv tendens for så vidt angår 

respekten for grundlæggende rettigheder i 

de foranstaltninger, der er foreslået på 

området retslige og indre anliggender 

(RIA);  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/14 

Ændringsforslag  14 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. glæder sig over dagsordenens særlige 

fokus på de grundlæggende rettigheder og 

især Kommissionens forpligtelse til nøje at 

vurdere enhver sikkerhedsforanstaltning, 

den foreslår, ikke kun i hvilket omfang 

foranstaltningen opfylder sit mål, men også 

hvorvidt foranstaltningen overholder de 

grundlæggende rettigheder; understreger 

behovet for, at Kommissionen i sin 

vurdering inddrager alle relevante organer 

og agenturer, navnlig EU's Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder, Den 

Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse, Europol og Eurojust; 

anmoder Kommissionen om at forelægge 

alle oplysninger og al dokumentation 

vedrørende denne vurdering, således at 

Parlamentet kan varetage sin demokratiske 

kontrolfunktion effektivt;  

7. glæder sig over dagsordenens særlige 

fokus på de grundlæggende rettigheder og 

især Kommissionens forpligtelse til nøje at 

vurdere enhver sikkerhedsforanstaltning, 

den foreslår, ikke kun i hvilket omfang 

foranstaltningen opfylder sit mål, men også 

hvorvidt foranstaltningen overholder de 

grundlæggende rettigheder; beklager, at 

der ikke er blevet gennemført nogen 

vurdering af eksisterende instrumenter og 

foranstaltninger forud for fremlæggelsen 

af denne dagsorden; opfordrer 

Kommissionen til i sin vurdering at 

inddrage alle relevante organer og 

agenturer, navnlig EU's Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder, Den 

Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse, Europol og Eurojust; 

anmoder Kommissionen om at forelægge 

alle oplysninger og al dokumentation 

vedrørende denne vurdering, således at 

Parlamentet kan varetage sin demokratiske 

kontrolfunktion effektivt;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/15 

Ændringsforslag  15 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. minder i denne forbindelse om sin 

fordømmelse af foranstaltninger, der 

medfører den kolossale og systematiske 

altomfattende indsamling af uskyldige 

menneskers persondata, navnlig i 

betragtning af de potentielt alvorlige 

konsekvenser for retten til en retfærdig 

rettergang, ikke-forskelsbehandling, 

privatlivets fred og databeskyttelse, presse-

, menings- og ytringsfrihed og forsamlings- 

og foreningsfrihed, og som indebærer en 

betydelig risiko for misbrug af de 

indsamlede oplysninger mod politiske 

modstandere; udtrykker alvorlig tvivl om 

nytten af 

masseovervågningsforanstaltninger, da de 

ofte er for brede og derfor giver for 

mange falske positive og negative 

resultater; advarer om faren ved 

masseovervågningsforanstaltninger, der 

dækker for behovet for at investere i måske 

billigere, mere effektive og mindre 

indgribende retshåndhævende 

foranstaltninger; 

8. minder i denne forbindelse om sin 

fordømmelse af foranstaltninger, der 

medfører den kolossale og systematiske 

altomfattende indsamling af uskyldige 

menneskers persondata i strid med EU-

retten og med klar ligegyldighed hvad 

angår den lovmæssige test af 

overensstemmelse med princippet om 

nødvendighed og proportionalitet, navnlig 

i betragtning af de potentielt alvorlige 

konsekvenser for retten til en retfærdig 

rettergang, ikke-forskelsbehandling, 

privatlivets fred og databeskyttelse, presse-

, menings- og ytringsfrihed og forsamlings- 

og foreningsfrihed, og som indebærer en 

betydelig risiko for misbrug af de 

indsamlede oplysninger mod politiske 

modstandere; fordømmer 

masseovervågningsforanstaltninger som 

ulovlig praksis med samlet 

dataindsamling, hvilket underminerer 

uskyldsformodningen og er i strid med det 

lovmæssige krav om proportionalitet og 

nødvendighed, der gælder for alle 

foranstaltninger, der krænker 

menneskerettighederne i et demokratisk 

samfund; advarer om faren ved 

masseovervågningsforanstaltninger, der 

dækker for behovet for at investere i måske 

billigere, mere effektive og mindre 

indgribende retshåndhævende 
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Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/16 

Ændringsforslag  16 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. konstaterer, at grænserne mellem ydre 

og indre sikkerhed bliver mere uklare og 

bifalder derfor Kommissionens tilsagn om 

at sikre, at de indre og ydre dimensioner af 

sikkerhedspolitikken samarbejder; 

opfordrer ligeledes Kommissionen og 

medlemsstaterne til regelmæssigt at 

vurdere indvirkningen af dagsordenen på 

EU's eksterne sikkerhedsstrategi og 

omvendt, herunder forpligtelserne med 

hensyn til overholdelse og fremme af 

frihedsrettighederne og de grundlæggende 

rettigheder og demokratiske værdier og 

principper, som er nedfældet i de 

internationale konventioner og aftaler, som 

de har ratificeret eller undertegnet; 

understreger behovet for yderligere at 

styrke forbindelserne, synergierne og 

sammenhængen mellem de to, navnlig i 

forbindelse med de nye, tværgående og 

sammensatte trusler, som Europa står 

overfor, samtidig med at EU’s værdier og 

grundlæggende rettigheder respekteres; 

anmoder Kommissionen om regelmæssigt 

at rapportere til Parlamentet om alle 

yderligere tiltag med henblik på at udvikle 

forbindelsen mellem sikkerhedspolitikkens 

indre og ydre dimension og om dens 

samarbejde med tredjelande på 

sikkerhedsområdet med henblik på at sætte 

Parlamentet i stand til at udøve sine 

23. anmoder Kommissionen om at give 

tilsagn om at sikre, at de indre og ydre 

dimensioner af sikkerhedspolitikken 

samarbejder; opfordrer ligeledes 

Kommissionen og medlemsstaterne til 

regelmæssigt at vurdere indvirkningen af 

dagsordenen på EU's eksterne 

sikkerhedsstrategi og omvendt, herunder 

forpligtelserne med hensyn til overholdelse 

og fremme af frihedsrettighederne og de 

grundlæggende rettigheder og 

demokratiske værdier og principper, som 

er nedfældet i de internationale 

konventioner og aftaler, som de har 

ratificeret eller undertegnet; anmoder 

Kommissionen om regelmæssigt at 

rapportere til Parlamentet om alle 

yderligere tiltag med henblik på at udvikle 

forbindelsen mellem sikkerhedspolitikkens 

indre og ydre dimension og om dens 

samarbejde med tredjelande på 

sikkerhedsområdet med henblik på at sætte 

Parlamentet i stand til at udøve sine 

beføjelser til demokratisk kontrol sammen 

med de nationale parlamenter; 
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beføjelser til demokratisk kontrol sammen 

med de nationale parlamenter; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/17 

Ændringsforslag  17 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. opfordrer til meget stærke 

menneskerettighedsklausuler i 

samarbejdsaftaler med tredjelande, navnlig 

i Nordafrika og Golfregionen med hensyn 

til sikkerhedssamarbejde; opfordrer til, at 

samarbejde med ikke-demokratiske lande 

med ringe menneskerettighedsforhold bør 

tages op til fornyet overvejelse; 

24. opfordrer til meget stærke 

menneskerettighedsklausuler i 

samarbejdsaftaler med tredjelande, som 

bør gennemføres korrekt, og som der bør 

føres korrekt tilsyn med; opfordrer til, at 

samarbejde med ikke-demokratiske lande 

med ringe menneskerettighedsforhold bør 

tages op til fornyet overvejelse; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/18 

Ændringsforslag  18 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. anerkender Kommissionens 

indtrængende opfordring til at færdiggøre 

arbejdet i forbindelse med vedtagelsen af 

EU-direktivet om PNR-oplysninger; 

bekræfter sit tilsagn om at arbejde hen 

imod færdiggørelsen af dette ved årets 

udgang; understreger, at direktivet om 

PNR-oplysninger bør respektere de 

grundlæggende rettigheder og 

databeskyttelsestandarder, herunder 

relevant retspraksis fra Domstolen, 

samtidig med at der skabes et effektivt 

redskab på EU-plan; opfordrer 

Kommissionen til fortsat at støtte denne 

proces ved at tilvejebringe alle relevante 

yderligere elementer vedrørende 

nødvendigheden og proportionaliteten af 

et EU-direktiv om PNR-oplysninger; 

anmoder om, at alle fremtidige forslag, 

der skaber nye redskaber på 

sikkerhedsområdet, såsom PNR, 

systematisk omfatter mekanismer til 

udveksling af oplysninger og samarbejde 

mellem medlemsstaterne; 

udgår 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/19 

Ændringsforslag  19 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. glæder sig over de foranstaltninger, der 

er fastlagt i dagsordenen, til bekæmpelse af 

terrorisme, til tackling af finansiering af 

terrorisme, for at imødegå truslen mod EU-

borgere og personer med bopæl i EU, der 

rejser til udlandet med henblik på 

terrorisme ("udenlandske krigere") og for 

at forebygge radikalisering; bemærker den 

foreslåede nye struktur i det europæiske 

center for bekæmpelse af terrorisme, som 

skal oprettes inden for Europol, og 

opfordrer Kommissionen til yderligere at 

præcisere dets nøjagtige rolle, opgaver, 

beføjelser og tilsyn, navnlig i lyset af 

behovet for at sikre reel demokratisk og 

retslig kontrol på passende niveauer, 

herunder gennem den igangværende 

revision af Europols mandat; understreger, 

at øget udveksling af oplysninger mellem 

medlemsstaterne er af afgørende betydning 

i kampen mod terrorisme, og at dette bør 

ske på en mere struktureret måde; 

30. noterer sig de foranstaltninger, der er 

fastlagt i dagsordenen, til bekæmpelse af 

terrorisme, til tackling af finansiering af 

terrorisme, for at imødegå truslen mod EU-

borgere og personer med bopæl i EU, der 

rejser til udlandet med henblik på 

terrorisme og for at forebygge voldelig 

ekstremisme; bemærker den foreslåede nye 

struktur i det europæiske center for 

bekæmpelse af terrorisme, som skal 

oprettes inden for Europol, og opfordrer 

Kommissionen til yderligere at præcisere 

dets nøjagtige rolle, opgaver, beføjelser og 

tilsyn, navnlig i lyset af behovet for at sikre 

reel demokratisk og retslig kontrol på 

passende niveauer, herunder gennem den 

igangværende revision af Europols mandat; 

understreger, at øget udveksling af 

oplysninger mellem medlemsstaterne er af 

afgørende betydning i kampen mod 

terrorisme, og at dette bør ske på en mere 

struktureret måde; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/20 

Ændringsforslag  20 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. understreger, at bekæmpelse af den 

trussel, som udenlandske krigere og 

terrorisme udgør i almindelighed, kræver 

en flerstrenget strategi, der overordnet 

omfatter håndtering af underliggende 

faktorer, såsom radikalisering, udvikling 

af social samhørighed og rummelighed og 

fremme af reintegration gennem fremme af 

politisk og religiøs tolerance, analyse og 

modarbejdelse af tilskyndelse til terror 

online, hindring af udrejser, hvor formålet 

er at tilslutte sig terrororganisationer, 

forebyggelse og inddæmning af 

rekruttering og engagement i væbnede 

konflikter, afbrydelse af økonomisk støtte 

til terrororganisationer og til 

enkeltpersoner, som ønsker at slutte sig til 

disse, sikring af solid retsforfølgelse, hvor 

det er nødvendigt, og tilvejebringelse af 

hensigtsmæssige værktøjer til de 

retshåndhævende myndigheder, hvormed 

de kan udføre deres opgaver under fuld 

efterlevelse af de grundlæggende 

rettigheder;  

33. understreger, at bekæmpelse af den 

trussel, som udenlandske krigere og 

terrorisme udgør i almindelighed, kræver 

en flerstrenget strategi, der overordnet 

omfatter håndtering af underliggende 

faktorer, såsom voldelig ekstremisme, 

udvikling af social samhørighed og 

rummelighed og fremme af reintegration 

gennem fremme af politisk og religiøs 

tolerance, analyse og modarbejdelse af 

tilskyndelse til terror online, hindring af 

udrejser, hvor formålet er at tilslutte sig 

terrororganisationer, forebyggelse og 

inddæmning af rekruttering og engagement 

i væbnede konflikter, afbrydelse af 

økonomisk støtte til terrororganisationer og 

til enkeltpersoner, som ønsker at slutte sig 

til disse, sikring af solid retsforfølgelse, 

hvor det er nødvendigt, og tilvejebringelse 

af hensigtsmæssige værktøjer til de 

retshåndhævende myndigheder, hvormed 

de kan udføre deres opgaver under fuld 

efterlevelse af retsstatsprincippet og de 

grundlæggende rettigheder; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/21 

Ændringsforslag  21 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. opfordrer Kommissionen til sammen 

med medlemsstaterne at udvikle en reel 

strategi for så vidt angår europæiske 

krigere - der på nuværende tidpunkt 

mangler i dagsordenen om sikkerhed - og 

især de, der vender tilbage fra 

konfliktområder, som ønsker at forlade den 

terrororganisation, som rekrutterede dem, 

og viser vilje til at blive reintegreret i 

samfundet; er af den opfattelse, at der bør 

lægges særlig vægt på situationen for unge 

europæiske krigere; 

34. opfordrer Kommissionen til sammen 

med medlemsstaterne at udvikle en reel 

strategi for så vidt angår de personer, der 

vender tilbage fra konfliktområder, som 

ønsker at forlade den terrororganisation, 

som rekrutterede dem, og viser vilje til at 

blive reintegreret i samfundet; er af den 

opfattelse, at der bør lægges særlig vægt på 

situationen for unge europæere, der har 

sluttet sig til terrororganisationer; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/22 

Ændringsforslag  22 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Overskrift før punkt 36 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Radikalisering Voldelig ekstremisme 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/23 

Ændringsforslag  23 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

36. er enig i, at forebyggelsen af 

radikalisering bør være en prioritet for 

EU; beklager manglen på mere konkrete 

foranstaltninger i dagsordenen til 

bekæmpelse af radikalisering i Europa og 

opfordrer Kommissionen til at gøre en 

hurtig og omfattende indsats for at 

intensivere foranstaltninger, der tager 

sigte på at forebygge radikalisering og 

voldelig ekstremisme, bekæmpe 

udbredelsen af ekstremistiske ideologier 

og fremme integration og inklusion; 

opfordrer Kommissionen til at styrke 

netværket til bevidstgørelse om 

radikalisering (RAN), som samler alle 

relevante aktører, der er involveret i 

initiativer til bekæmpelse af radikalisering 

på græsrodsniveau, og til at præcisere 

mandat, opgaver og anvendelsesområde for 

det nye foreslåede RAN-ekspertisecenter; 

anbefaler, at dets struktur også omfatter 

lokale og nationale beslutningstagere for at 

sikre den praktiske gennemførelse af 

anbefalingerne fra eksperter og 

interessenter; tilskynder til dristigere tiltag 

for at bekæmpe radikalisering på 

internettet og anvendelsen af 

internetwebsteder eller sociale medier til 

at udbrede radikale ideologier i Europa; 

bifalder oprettelsen af en enhed i Europol 

til internetindberetning, der skal bistå 

36. er enig i, at forebyggelsen af voldelig 

ekstremisme bør være en prioritet for EU; 

opfordrer Kommissionen til at styrke 

netværket til bevidstgørelse om 

radikalisering (RAN), som samler alle 

relevante aktører, der er involveret i 

initiativer til bekæmpelse af voldelig 

ekstremisme på græsrodsniveau, og til at 

præcisere mandat, opgaver og 

anvendelsesområde for det nye foreslåede 

RAN-ekspertisecenter; anbefaler, at dets 

struktur også omfatter lokale og nationale 

beslutningstagere for at sikre den praktiske 

gennemførelse af anbefalingerne fra 

eksperter og interessenter;  
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medlemsstaterne med at identificere og 

fjerne voldeligt ekstremistisk indhold på 

internettet i samarbejde med sektoren, og 

opfordrer Kommissionen til at afsætte de 

supplerende ressourcer, der er nødvendige 

for dens funktion; beklager manglen på 

konkrete foranstaltninger til at styrke 

internettets rolle som et 

bevidstgørelsesinstrument mod 

radikalisering og især for at formidle 

modfortællinger online på en proaktiv 

måde med henblik på at bekæmpe 

terrorpropaganda; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/24 

Ændringsforslag  24 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 37 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

37. påpeger, at en vellykket 

sikkerhedspolitik skal behandle 

ekstremismens underliggende faktorer, 

såsom radikalisering, intolerance og 

diskrimination, ved at fremme politisk og 

religiøs tolerance, udvikle social 

samhørighed og rummelighed og lette 

reintegration; 

37. påpeger, at en vellykket 

sikkerhedspolitik skal behandle de 

underliggende faktorer for voldelig 

ekstremisme, intolerance og 

diskrimination, ved at fremme politisk og 

religiøs tolerance, udvikle social 

samhørighed og rummelighed og lette 

reintegration; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/25 

Ændringsforslag  25 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. mener, at omfattende forskning og 

konkrete foranstaltninger bør udvikles med 

økonomisk og operationel støtte fra 

Kommissionen med henblik på at fremme 

og dele vores fælles værdier som tolerance, 

pluralisme, respekt for ytringsfrihed og 

samvittighedsfrihed og vores 

grundlæggende rettigheder i almindelighed 

med alle EU’s borgere gennem effektive 

kommunikationskanaler; mener, at 

dagsordenen også bør understrege behovet 

for at bekæmpe fejlagtige opfattelser om 

religioner, især Islam, der ikke i sig selv 

bidrager til radikalisering og terrorisme; 

38. mener, at omfattende forskning og 

konkrete foranstaltninger bør udvikles med 

økonomisk og operationel støtte fra 

Kommissionen med henblik på at fremme 

og dele fælles værdier som tolerance, 

pluralisme, respekt for ytringsfrihed og 

samvittighedsfrihed, og vores 

grundlæggende rettigheder i almindelighed 

med alle EU’s borgere gennem effektive 

kommunikationskanaler; mener, at 

dagsordenen også bør understrege behovet 

for at bekæmpe fejlagtige opfattelser om 

religioner, især Islam, der ikke i sig selv 

bidrager til voldelig ekstremisme og 

terrorisme; 

Or. en 



 

AM\1068099MATDA.doc  PE559.045v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

7.7.2015 B8-0676/26 

Ændringsforslag  26 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. udtrykker sin bekymring med hensyn 

til den seneste stigning i tilfælde af 

hadforbrydelser, herunder online, over 

for europæiske borgere; opfordrer 

medlemsstaterne til at beskytte deres 

borgere mod fremtidige angreb og til at 

forebygge tilskyndelse til had og enhver 

form for intolerance på grundlag af 

oprindelse, tro eller religion, herunder 

gennem uddannelsesaktiviteter, som er 

rettet mod unge, og fremme af en inklusiv 

dialog; 

udgår 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/27 

Ændringsforslag  27 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

41. understreger, hvor alvorlig den 

organiserede kriminalitet er på området 

for menneskehandel; henleder 

opmærksomheden på den ekstreme vold 

og brutalitet, som kriminelle påfører 

denne særligt sårbare gruppe; glæder sig 

over de eksisterende rammer og er enig i, 

at der er behov for en strategi for tiden 

efter 2016, der involverer Europol og 

Eurojust med deres specifikke viden på 

dette område; 

udgår 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/28 

Ændringsforslag  28 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli,  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 42 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

42. anerkender, at bekæmpelsen af 

organiseret kriminalitet kræver en stærk 

europæisk indsats; støtter Kommissionens 

vilje at håndtere dette problem; opfordrer 

især Kommissionen til at etablere et stærkt 

samarbejde i bekæmpelsen af 

menneskehandel, men også samarbejde 

med tredjelande for at forhindre smugling 

af migranter, med henblik på at undgå nye 

tragedier i Middelhavet; 

42. anerkender, at bekæmpelsen af 

organiseret kriminalitet kræver en stærk 

europæisk indsats; støtter Kommissionens 

vilje at håndtere dette problem; opfordrer 

især Kommissionen til at etablere et stærkt 

samarbejde i bekæmpelsen af 

menneskesmugling, også i samarbejde 

med tredjelande med henblik på at undgå 

nye tragedier i Middelhavet; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/29 

Ændringsforslag  29 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Den europæiske dagsorden om sikkerhed 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

49. beklager, at Kommissionens 

budgetforslag for 2016 kun indsætter en 

stigning i Europols budget med ca. 1,5 

mio. EUR, hvilket ikke giver de 

nødvendige ressourcer, som planlagt i 

dagsordenen, til at oprette et europæisk 

center for bekæmpelse af terrorisme og en 

europæisk enhed for 

internetindberetning; 

udgår 

Or. en 

 

 

 


