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7.7.2015 B8-0676/3 

Amendement  3 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de bedreigingen voor 

de interne veiligheid van de Unie 

complexer, asymmetrischer, 

onconventioneler en internationaler zijn 

geworden, meerdere vormen aannemen, 

sneller evolueren, moeilijker te 

voorspellen zijn en de mogelijkheden van 

de afzonderlijke lidstaten overstijgen, en 

daarom meer dan ooit een samenhangende, 

alomvattende, gelaagde en gecoördineerde 

respons van de EU vergen waarbij ten volle 

rekening wordt gehouden met de 

eerbiediging van de grondrechten; 

A. overwegende dat de bedreigingen voor 

de interne veiligheid van de Unie 

complexer, heterogener en internationaler 

zijn geworden en de mogelijkheden van de 

afzonderlijke lidstaten overstijgen, en 

daarom meer dan ooit een samenhangende, 

alomvattende, gelaagde en gecoördineerde 

respons van de EU en haar lidstaten 

vergen waarbij ten volle rekening wordt 

gehouden met de eerbiediging van de 

grondrechten en de rechtsstaat; 

overwegende dat, hoewel de ernst van de 

bedreigingen enigszins is toegenomen, 

gedurende vele jaren repressief en in 

sommige gevallen zelfs militair op de 

oorzaken van deze bedreigingen is 

gereageerd, waardoor de conflictsituaties 

en omwentelingen in landen, met name in 

de onmiddellijke nabijheid van de EU, 

zijn verergerd zonder dat de bedreigingen 

zijn weggenomen; overwegende dat de 

voorgestelde agenda niet voorziet in een 

volledige, betrouwbare analyse van de 

bedreigingen en de oorzaken ervan, noch 

in een beoordeling van de bestaande 

maatregelen en instrumenten, en derhalve 

geen goede basis vormt voor de 

verschillende door de Commissie 

voorgestelde operationele prioriteiten en 

maatregelen; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/4 

Amendement  4 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   A bis. overwegende dat het voorstel van de 

Commissie over de Europese 

veiligheidsagenda voor de periode 2015-

2020 gedeeltelijk gebaseerd is op de 

recente terroristische aanslagen van begin 

2015, waarbij het gebrek aan 

samenwerking en gegevensuitwisseling 

tussen de diverse politie- en 

inlichtingendiensten, zowel in als tussen 

de lidstaten, een centrale rol speelde; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/5 

Amendement  5 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat vrijheid, veiligheid en 

recht doelstellingen zijn die parallel aan 

elkaar moeten worden nagestreefd; 

overwegende dat, om vrijheid en recht te 

bewerkstelligen, veiligheidsmaatregelen 

dan ook altijd de grondrechten moeten 

eerbiedigen overeenkomstig de beginselen 

van noodzakelijkheid en evenredigheid, en 

moeten worden onderworpen aan een 

passende democratische controle en 

verantwoordingsplicht; overwegende dat 

de rechtsdimensie onvoldoende is 

uitgewerkt in de Europese 

veiligheidsagenda; 

E. overwegende dat vrijheid, veiligheid en 

recht doelstellingen zijn die parallel aan 

elkaar moeten worden nagestreefd; 

overwegende dat, om vrijheid en recht te 

bewerkstelligen, veiligheidsmaatregelen 

dan ook altijd de democratie, de 

rechtsstaat en de grondrechten moeten 

eerbiedigen overeenkomstig de beginselen 

van noodzakelijkheid en evenredigheid, en 

moeten worden onderworpen aan een 

passende democratische controle en 

verantwoordingsplicht; overwegende dat 

de rechtsdimensie en het preventieaspect 

onvoldoende zijn uitgewerkt in de 

Europese veiligheidsagenda; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/6 

Amendement  6 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat een aantal van de 

diepere oorzaken van criminaliteit, zoals 

toenemende ongelijkheid, armoede en 

racistisch en xenofoob geweld, niet kunnen 

worden aangepakt door middel van 

veiligheidsmaatregelen alleen, maar 

moeten worden benaderd vanuit een 

ruimere beleidscontext, met inbegrip van 

sociaal, werkgelegenheids-, onderwijs-, 

cultureel en extern beleid; 

F. overwegende dat een aantal van de 

diepere oorzaken van criminaliteit, zoals 

toenemende ongelijkheid, armoede, 

racistisch en xenofoob geweld en 

haatmisdrijven, niet kunnen worden 

aangepakt door middel van 

veiligheidsmaatregelen alleen, maar 

moeten worden benaderd vanuit een 

ruimere beleidscontext, met inbegrip van 

een verbeterd sociaal, werkgelegenheids-, 

onderwijs-, cultureel en extern beleid; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/7 

Amendement  7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat cybercriminaliteit en 

door internet gefaciliteerde criminaliteit de 

veiligheid van de EU-burgers, de interne 

markt en de intellectuele eigendom en de 

welvaart van de Europese Unie aantasten; 

overwegende dat bijvoorbeeld "botnets" 

als vorm van cybercriminaliteit gevolgen 

hebben voor miljoenen computers en 

duizenden doelwitten tegelijkertijd; 

J. overwegende dat cybercriminaliteit en 

door internet gefaciliteerde criminaliteit de 

veiligheid van alle in de EU woonachtige 

mensen en het welzijn en de welvaart in de 

Europese Unie aantasten;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/8 

Amendement  8 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat de grenzen tussen 

interne en externe veiligheid steeds verder 

vervagen, wat nauwere samenwerking en 

coördinatie tussen de lidstaten 

noodzakelijk maakt en moet resulteren in 

een omvattende en multidimensionele 

aanpak; 

Schrappen 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/9 

Amendement  9 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. verwelkomt de Europese 

veiligheidsagenda voor de periode 2015-

2020 zoals voorgesteld door de 

Commissie, alsmede de daarin omschreven 

prioriteiten; is van mening dat, gezien de 

uitdagingen waarmee de Europese Unie 

momenteel kampt, terrorisme, 

radicalisering, grensoverschrijdende 

georganiseerde misdaad en 

cybercriminaliteit de ernstigste 

bedreigingen zijn die een gecoördineerd 

optreden op nationaal, Europees en 

mondiaal niveau vergen; wijst erop dat de 

agenda een flexibele structuur moet hebben 

om te kunnen inspelen op nieuwe 

uitdagingen die zich in de toekomst kunnen 

voordoen; 

1. neemt kennis van de Europese 

veiligheidsagenda voor de periode 2015-

2020 zoals voorgesteld door de 

Commissie, alsmede de daarin omschreven 

prioriteiten; is van mening dat, gezien de 

uitdagingen waarmee de Europese Unie 

momenteel kampt, terrorisme, gewelddadig 

extremisme, grensoverschrijdende 

georganiseerde misdaad en 

cybercriminaliteit de ernstigste 

bedreigingen zijn die een gecoördineerd 

optreden op nationaal, Europees en 

mondiaal niveau vergen; wijst erop dat de 

agenda een flexibele structuur moet hebben 

om te kunnen inspelen op nieuwe 

uitdagingen die zich in de toekomst kunnen 

voordoen; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/10 

Amendement  10 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   1 bis. betreurt ten zeerste dat de 

Commissie niet is overgegaan tot een 

grondige en uitgebreide evaluatie van de 

efficiëntie en doeltreffendheid van de in 

het kader van de 

interneveiligheidsstrategie (ISS) getroffen 

maatregelen en ondernomen actie of van 

de impact ervan op de grondrechten, 

openbare vrijheden en de eerbiediging 

van de rechtsstaat, noch van de door de 

lidstaten getroffen en uitgevoerde 

maatregelen in het kader van de ISS; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/11 

Amendement  11 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   1 ter. verzoekt nogmaals om de 

opschorting van internationale 

overeenkomsten zoals de overeenkomsten 

inzake persoonsgegevens van passagiers 

(PNR) met de VS en Australië, de 

overeenkomst inzake het Terrorist 

Finance Tracking Program (TFTP) met 

de VS en de zogeheten "Veilige haven"-

overeenkomst, en verzoekt om de 

opschorting van alle huidige 

wetgevingsvoorstellen van de EU, in het 

bijzonder het voorstel voor de EU-PNR-

richtlijn, aangezien niet kan worden 

bewezen dat dit evenredig of noodzakelijk 

is; verzoekt nogmaals de 

onderhandelingen over het EU-PNR-

voorstel op te schorten tot het Hof van 

Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) 

uitspraak heeft gedaan over de PNR-

overeenkomst tussen de EU en Canada en 

de Commissie de uitspraak van het HvJ-

EU van 8 april 2014 in gevoegde zaken C-

293/12 en C-594/12 (Digital Rights 

Ireland en Seitlinger e.a.) volledig heeft 

beoordeeld; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/12 

Amendement  12 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   2 bis. betreurt de tekortkomingen van de 

door de Commissie voorgestelde analyse 

van de oorzaken van terrorisme, en 

betreurt dat hierin slechts een klein 

gedeelte van de terroristische handelingen 

in aanmerking is genomen omdat de 

externe dimensie van deze handelingen 

wordt overschat of verkeerd wordt 

voorgesteld; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/13 

Amendement  13 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. betreurt dat, ondanks de goedkeuring 

van het Verdrag van Lissabon waardoor de 

EU kan optreden op het gebied van 

vrijheid, veiligheid en recht, er nog geen 

sprake is van echte Europese governance 

van deze ruimte; 

5. betreurt dat, ondanks de goedkeuring 

van het Verdrag van Lissabon waardoor de 

EU kan optreden op het gebied van 

vrijheid, veiligheid en recht, er nog geen 

beduidende vooruitgang is geboekt op 

deze gebieden, en dat er zelfs sprake is van 

een regressieve tendens voor wat de 

eerbiediging van de grondrechten betreft 

in de voorgestelde maatregelen op het 

gebied van justitie en binnenlandse zaken 

(JBZ); 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/14 

Amendement  14 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is ingenomen met de bijzondere 

aandacht die in de agenda naar de 

grondrechten uitgaat, met name met de 

toezegging van de Commissie om elke 

veiligheidsmaatregel die zij voorstelt 

streng te beoordelen, niet alleen in welke 

mate de maatregel zijn doelstellingen 

verwezenlijkt, maar ook in hoeverre hij de 

grondrechten eerbiedigt; benadrukt dat de 

Commissie alle relevante organen en 

agentschappen bij haar beoordeling moet 

betrekken, in het bijzonder het Bureau van 

de Europese Unie voor de grondrechten, de 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming, Europol en 

Eurojust; verzoekt de Commissie om alle 

informatie en documentatie over deze 

beoordeling, zodat het Parlement zijn 

democratisch toezicht op doeltreffende 

wijze kan uitvoeren;  

7. is ingenomen met de bijzondere 

aandacht die in de agenda naar de 

grondrechten uitgaat, met name met de 

toezegging van de Commissie om elke 

veiligheidsmaatregel die zij voorstelt 

streng te beoordelen, niet alleen in welke 

mate de maatregel zijn doelstellingen 

verwezenlijkt, maar ook in hoeverre hij de 

grondrechten eerbiedigt; betreurt dat er 

geen beoordeling is uitgevoerd van de 

bestaande instrumenten en maatregelen 

vóór de presentatie van deze agenda; 

verzoekt de Commissie alle relevante 

organen en agentschappen bij haar 

beoordeling te betrekken, in het bijzonder 

het Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten, de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming, Europol en 

Eurojust; verzoekt de Commissie om alle 

informatie en documentatie over deze 

beoordeling, zodat het Parlement zijn 

democratisch toezicht op doeltreffende 

wijze kan uitvoeren;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/15 

Amendement  15 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. wijst in dit verband op zijn veroordeling 

van maatregelen die de grootschalige, 

stelselmatige, allesomvattende verzameling 

van persoonsgegevens van onschuldige 

mensen inhouden, met name in het licht 

van de mogelijk ernstige gevolgen voor de 

rechten inzake een eerlijk proces, non-

discriminatie, bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en 

persoonsgegevens, de persvrijheid, de 

vrijheid van denken en de vrijheid van 

meningsuiting, en de vrijheid van 

vergadering en vereniging, en die tevens 

een aanzienlijk potentieel inhouden om de 

verzamelde informatie tegen politieke 

tegenstanders te misbruiken; uit zijn 

ernstige twijfels over het nut van 

grootschalige toezichtsmaatregelen omdat 

zij het net vaak te ruim uitspreiden en zo 

te veel valse positieve en negatieve 

resultaten genereren; waarschuwt voor het 

gevaar van grootschalige 

toezichtsmaatregelen die het feit 

verdoezelen dat moet worden geïnvesteerd 

in wellicht goedkopere, efficiëntere en 

minder ingrijpende 

rechtshandhavingsmaatregelen; 

8. wijst in dit verband op zijn veroordeling 

van maatregelen die de grootschalige, 

stelselmatige, allesomvattende verzameling 

van persoonsgegevens van onschuldige 

mensen inhouden, die in strijd zijn met de 

wetgeving van de EU en overduidelijk niet 

voldoen aan de wettelijke voorwaarden 

van noodzakelijkheid en evenredigheid, 

met name in het licht van de mogelijk 

ernstige gevolgen voor de rechten inzake 

een eerlijk proces, non-discriminatie, 

bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer en persoonsgegevens, de 

persvrijheid, de vrijheid van denken en de 

vrijheid van meningsuiting, en de vrijheid 

van vergadering en vereniging, en die 

tevens een aanzienlijk potentieel inhouden 

om de verzamelde informatie tegen 

politieke tegenstanders te misbruiken; 

veroordeelt grootschalige 

toezichtsmaatregelen, omdat hierbij sprake 

is van de illegale praktijk van het 

verzamelen van bulkgegevens waarmee 

afbreuk wordt gedaan aan het vermoeden 

van onschuld en aan de wettelijke vereiste 

van evenredigheid en noodzakelijkheid 

van elke maatregel die inbreuk maakt op 

de mensenrechten in een democratische 

samenleving; waarschuwt voor het gevaar 

van grootschalige toezichtsmaatregelen die 

het feit verdoezelen dat moet worden 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

geïnvesteerd in wellicht goedkopere, 

efficiëntere en minder ingrijpende 

rechtshandhavingsmaatregelen; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/16 

Amendement  16 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. merkt op dat de grenzen tussen 

externe veiligheid en interne veiligheid 

steeds verder vervagen en is dan ook 

ingenomen met de toezegging van de 

Commissie om ervoor te zorgen dat de 

interne en de externe dimensie van het 

veiligheidsbeleid een echte tandem 

vormen; roept de Commissie en de 

lidstaten op om de impact van de agenda 

op de externeveiligheidsstrategie van de 

EU, en vice versa, regelmatig te 

beoordelen, onder meer de verplichtingen 

betreffende de eerbiediging en bevordering 

van de fundamentele vrijheden, de 

grondrechten en de democratische waarden 

en beginselen zoals deze zijn vastgelegd in 

de internationale verdragen en 

overeenkomsten die zij hebben 

geratificeerd of ondertekend; onderstreept 

de noodzaak van een verdere versterking 

van de banden, synergieën en samenhang 

tussen beide elementen, met name met 

betrekking tot de nieuwe, horizontale en 

heterogene bedreigingen waarmee 

Europa wordt geconfronteerd, en met 

inachtneming van de waarden van de 

Unie en de grondrechten; verzoekt de 

Commissie regelmatig aan het Parlement 

verslag uit te brengen over alle verdere 

stappen die gericht zijn op het ontwikkelen 

van het verband tussen de interne en de 

23. verzoekt om de toezegging van de 

Commissie om ervoor te zorgen dat de 

interne en de externe dimensie van het 

veiligheidsbeleid een echte tandem 

vormen; roept de Commissie en de 

lidstaten op om de impact van de agenda 

op de externeveiligheidsstrategie van de 

EU, en vice versa, regelmatig te 

beoordelen, onder meer de verplichtingen 

betreffende de eerbiediging en bevordering 

van de fundamentele vrijheden, de 

grondrechten en de democratische waarden 

en beginselen zoals deze zijn vastgelegd in 

de internationale verdragen en 

overeenkomsten die zij hebben 

geratificeerd of ondertekend; verzoekt de 

Commissie regelmatig aan het Parlement 

verslag uit te brengen over alle verdere 

stappen die gericht zijn op het ontwikkelen 

van het verband tussen de interne en de 

externe dimensie van het veiligheidsbeleid 

en de samenwerking met derde landen op 

het gebied van veiligheid, opdat het 

Parlement samen met de nationale 

parlementen zijn recht van democratische 

controle kan uitoefenen; 
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externe dimensie van het veiligheidsbeleid 

en de samenwerking met derde landen op 

het gebied van veiligheid, opdat het 

Parlement samen met de nationale 

parlementen zijn recht van democratische 

controle kan uitoefenen; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/17 

Amendement  17 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. dringt aan op zeer krachtige 

mensenrechtenclausules in 

samenwerkingsovereenkomsten met derde 

landen, met name die in Noord-Afrika en 

de Golfregio, met betrekking tot 

samenwerking op het gebied van 

veiligheid; dringt erop aan de 

samenwerking met ondemocratische 

landen met een slechte score op gebied van 

mensenrechten opnieuw te bekijken; 

24. dringt aan op zeer krachtige 

mensenrechtenclausules in 

samenwerkingsovereenkomsten met derde 

landen, die naar behoren en volledig 

moeten worden uitgevoerd en gemonitord; 

dringt erop aan de samenwerking met 

ondemocratische landen met een slechte 

score op het gebied van mensenrechten 

opnieuw te bekijken; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/18 

Amendement  18 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. steunt de dringende oproep van de 

Commissie om de werkzaamheden voor de 

goedkeuring van de richtlijn betreffende 

een EU-systeem voor persoonsgegevens 

van passagiers (PNR) af te ronden; 

herhaalt zijn toezegging om te streven 

naar de voltooiing ervan tegen het eind 

van het jaar; benadrukt dat de PNR-

richtlijn de grondrechten en de normen 

inzake gegevensbescherming moet 

eerbiedigen, met inbegrip van de relevante 

rechtspraak van het Hof van Justitie, en 

tegelijkertijd een efficiënt instrument op 

EU-niveau moet aanreiken; verzoekt de 

Commissie dit proces te blijven steunen 

door alle relevante aanvullende elementen 

te verstrekken die nodig zijn om ervoor te 

zorgen dat de EU-PNR-richtlijn evenredig 

is; dringt erop aan dat elk toekomstig 

voorstel tot vaststelling van nieuwe 

instrumenten op het gebied van veiligheid, 

zoals PNR, stelselmatig mechanismen 

bevat voor de uitwisseling van informatie 

en samenwerking tussen de lidstaten; 

Schrappen 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/19 

Amendement  19 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. is ingenomen met de maatregelen 

waarin de agenda voorziet om terrorisme te 

bestrijden, de financiering van terrorisme 

aan te pakken, de dreiging tegen te gaan 

dat EU-burgers en ingezetenen naar het 

buitenland reizen met het oog op 

terrorisme ("buitenlandse strijders"), en 

radicalisering te voorkomen; neemt kennis 

van de voorgestelde nieuwe structuur van 

het op te richten Europees centrum voor 

terrorismebestrijding binnen Europol en 

verzoekt de Commissie meer duidelijkheid 

te verschaffen over de precieze rol, taken, 

bevoegdheden en toezicht, met name om te 

kunnen zorgen voor gedegen democratisch 

en gerechtelijk toezicht op de passende 

niveaus, onder meer in het kader van de 

huidige herziening van het mandaat van 

Europol; benadrukt dat meer uitwisseling 

van informatie tussen lidstaten van cruciaal 

belang is in de strijd tegen terrorisme en 

dat dit op een meer structurele basis moet 

gebeuren; 

30. neemt kennis van de maatregelen 

waarin de agenda voorziet om terrorisme te 

bestrijden, de financiering van terrorisme 

aan te pakken, de dreiging tegen te gaan 

dat EU-burgers en ingezetenen naar het 

buitenland reizen met het oog op 

terrorisme, en gewelddadig extremisme te 

voorkomen; neemt kennis van de 

voorgestelde nieuwe structuur van het op te 

richten Europees centrum voor 

terrorismebestrijding binnen Europol en 

verzoekt de Commissie meer duidelijkheid 

te verschaffen over de precieze rol, taken, 

bevoegdheden en toezicht, met name om te 

kunnen zorgen voor gedegen democratisch 

en gerechtelijk toezicht op de passende 

niveaus, onder meer in het kader van de 

huidige herziening van het mandaat van 

Europol; benadrukt dat meer uitwisseling 

van informatie tussen lidstaten van cruciaal 

belang is in de strijd tegen terrorisme en 

dat dit op een meer structurele basis moet 

gebeuren; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/20 

Amendement  20 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. benadrukt dat de bedreiging die van 

buitenlandse strijders en terrorisme in het 

algemeen uitgaat een gelaagde aanpak 

vereist waarbij uitgebreid aandacht moet 

worden besteed aan onderliggende factoren 

zoals radicalisering, aan de ontwikkeling 

van sociale cohesie en inclusiviteit en het 

vergemakkelijken van herintegratie door de 

bevordering van politieke en religieuze 

tolerantie, het analyseren en tegengaan van 

het online aanzetten tot het verrichten van 

terroristische handelingen, het voorkomen 

van afreizen om zich bij terroristische 

groeperingen aan te sluiten, het voorkomen 

en indammen van ronseling voor en 

deelname aan gewapende conflicten, het 

verhinderen van financiële steun voor 

terroristische organisaties en personen die 

zich daarbij willen aansluiten, het waar 

nodig waarborgen van vastberaden 

rechtsvervolging en het voorzien in de 

nodige instrumenten voor 

rechtshandhavingsinstanties om hun taak te 

vervullen, met volledige eerbiediging van 

de grondrechten; 

33. benadrukt dat de bedreiging die van 

buitenlandse strijders en terrorisme in het 

algemeen uitgaat een gelaagde aanpak 

vereist waarbij uitgebreid aandacht moet 

worden besteed aan onderliggende factoren 

zoals gewelddadig extremisme, aan de 

ontwikkeling van sociale cohesie en 

inclusiviteit en het vergemakkelijken van 

herintegratie door de bevordering van 

politieke en religieuze tolerantie, het 

analyseren en tegengaan van het online 

aanzetten tot het verrichten van 

terroristische handelingen, het voorkomen 

van afreizen om zich bij terroristische 

groeperingen aan te sluiten, het voorkomen 

en indammen van ronseling voor en 

deelname aan gewapende conflicten, het 

verhinderen van financiële steun voor 

terroristische organisaties en personen die 

zich daarbij willen aansluiten, het waar 

nodig waarborgen van vastberaden 

rechtsvervolging en het voorzien in de 

nodige instrumenten voor 

rechtshandhavingsinstanties om hun taak te 

vervullen, met volledige eerbiediging van 

de rechtsstaat en de grondrechten; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/21 

Amendement  21 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. verzoekt de Commissie samen met de 

lidstaten een echte strategie inzake 

Europese strijders te ontwikkelen – wat 

momenteel ontbreekt in de 

veiligheidsagenda – en met name ten 

aanzien van degenen die terugkeren uit 

conflictgebieden, uit de terroristische 

organisaties willen stappen die hen hadden 

gerecruteerd, en zich bereid tonen tot 

herintegratie in de samenleving; is van 

mening dat speciale aandacht moet uitgaan 

naar de situatie van jonge Europese 

strijders; 

34. verzoekt de Commissie samen met de 

lidstaten een echte strategie te ontwikkelen 

inzake mensen die terugkeren uit 

conflictgebieden, uit de terroristische 

organisaties willen stappen die hen hadden 

gerekruteerd, en zich bereid tonen tot 

herintegratie in de samenleving; is van 

mening dat speciale aandacht moet uitgaan 

naar de situatie van jonge Europeanen die 

zich hebben aangesloten bij terroristische 

organisaties; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/22 

Amendement  22 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Tussentitel voorafgaand aan paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Radicalisering Gewelddadig extremisme 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/23 

Amendement  23 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. is het erover eens dat het voorkomen 

van radicalisering een prioriteit moet zijn 

voor de EU; betreurt dat de agenda geen 

concretere maatregelen bevat om 

radicalisering in Europa aan te pakken, 

en dringt er bij de Commissie op aan 

onmiddellijk en alomvattend op te treden 

om de maatregelen te versterken die tot 

doel hebben radicalisering, gewelddadig 

extremisme en de verspreiding van 

extremistische ideologieën te voorkomen 

en integratie en inclusiviteit te 

bevorderen; dringt er bij de Commissie op 

aan het EU-netwerk voor voorlichting over 

radicalisering (RAN) te versterken, dat 

bestaat uit alle relevante actoren die 

betrokken zijn bij initiatieven om 

radicalisering op lokaal niveau te 

bestrijden, en duidelijkheid te scheppen 

omtrent het mandaat, de taken en het 

toepassingsgebied van het nieuw 

voorgestelde RAN-kenniscentrum; beveelt 

aan dat die structuur ook lokale en 

nationale besluitvormers bevat, teneinde de 

praktische uitvoering van de aanbevelingen 

van deskundigen en belanghebbenden te 

waarborgen; dringt aan op krachtigere 

maatregelen om het hoofd te bieden aan 

radicalisering via het internet alsook aan 

het op grote schaal gebruik maken van 

websites of sociale media om radicale 

36. is het erover eens dat het voorkomen 

van gewelddadig extremisme een prioriteit 

moet zijn voor de EU; dringt er bij de 

Commissie op aan het EU-netwerk voor 

voorlichting over radicalisering (RAN) te 

versterken, dat bestaat uit alle relevante 

actoren die betrokken zijn bij initiatieven 

om gewelddadig extremisme op lokaal 

niveau te bestrijden, en duidelijkheid te 

scheppen omtrent het mandaat, de taken en 

het toepassingsgebied van het nieuw 

voorgestelde RAN-kenniscentrum; beveelt 

aan dat die structuur ook lokale en 

nationale besluitvormers bevat, teneinde de 

praktische uitvoering van de aanbevelingen 

van deskundigen en belanghebbenden te 

waarborgen;  
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ideologieën in Europa te verspreiden; 

verwelkomt de oprichting van een eenheid 

voor melding van internetuitingen bij 

Europol, om de lidstaten te ondersteunen 

bij het opsporen en verwijderen van 

gewelddadige extremistische online 

inhoud, in samenwerking met de sector, 

en roept de Commissie op de nodige 

bijkomende middelen te leveren voor het 

functioneren van die eenheid; betreurt het 

ontbreken van concrete maatregelen ter 

versterking van de rol van het internet als 

bewustmakingsmiddel tegen 

radicalisering, en met name voor de 

verspreiding online van proactieve 

tegenverhalen voor terroristische 

propaganda; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/24 

Amendement  24 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

37. wijst erop dat een succesvol 

veiligheidsbeleid de onderliggende 

oorzaken van extremisme, zoals 

radicalisering, intolerantie en discriminatie 

moet aanpakken door politieke en 

religieuze verdraagzaamheid te 

bevorderen, sociale cohesie en inclusiviteit 

te ontwikkelen en herintegratie te 

vergemakkelijken; 

37. wijst erop dat een succesvol 

veiligheidsbeleid de onderliggende 

oorzaken van gewelddadig extremisme, 

intolerantie en discriminatie moet 

aanpakken door politieke en religieuze 

verdraagzaamheid te bevorderen, sociale 

cohesie en inclusiviteit te ontwikkelen en 

herintegratie te vergemakkelijken; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/25 

Amendement  25 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. is van mening dat met de financiële en 

operationele ondersteuning van de 

Commissie uitgebreid onderzoek en 

concrete maatregelen moeten worden 

ontwikkeld, teneinde via doeltreffende 

communicatiekanalen met alle Europese 

burgers onze gemeenschappelijke waarden 

van verdraagzaamheid, pluralisme, 

eerbiediging van de vrijheid van 

meningsuiting en geweten, en onze 

grondrechten in het algemeen te 

bevorderen en te delen; is van oordeel dat 

de agenda tevens moet benadrukken dat 

moet worden gestreden tegen misvattingen 

over religies, met name de islam, die als 

zodanig geen rol spelen bij radicalisering 

en terrorisme; 

38. is van mening dat met de financiële en 

operationele ondersteuning van de 

Commissie uitgebreid onderzoek en 

concrete maatregelen moeten worden 

ontwikkeld, teneinde via doeltreffende 

communicatiekanalen met alle Europese 

burgers de gemeenschappelijke waarden 

van verdraagzaamheid, pluralisme, 

eerbiediging van de vrijheid van 

meningsuiting en geweten, en onze 

grondrechten in het algemeen te 

bevorderen en te delen; is van oordeel dat 

de agenda tevens moet benadrukken dat 

moet worden gestreden tegen misvattingen 

over religies, met name de islam, die als 

zodanig geen rol spelen bij gewelddadig 

extremisme en terrorisme; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/26 

Amendement  26 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. uit zijn bezorgdheid over de recente 

toename van gevallen van haatmisdrijven, 

ook online, jegens Europese burgers; 

verzoekt de lidstaten hun burgers te 

beschermen tegen toekomstige aanslagen, 

en het aanzetten tot haat en 

onverdraagzaamheid op grond van 

afkomst, godsdienst of overtuiging te 

voorkomen, onder meer via educatieve 

activiteiten die gericht zijn op jongeren en 

via de bevordering van een inclusieve 

dialoog; 

Schrappen 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/27 

Amendement  27 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. benadrukt de grote rol van de 

georganiseerde misdaad op het gebied van 

mensenhandel; vestigt de aandacht op de 

extreme vormen van geweld en brutaliteit 

gepleegd door criminelen op deze 

bijzonder kwetsbare groep; is ingenomen 

met het bestaande kader en stemt in met 

de vaststelling van een strategie voor de 

periode na 2016, waar Europol en 

Eurojust gezien hun specifieke kennis op 

dit terrein bij betrokken moeten worden; 

Schrappen 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/28 

Amendement  28 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. erkent dat de strijd tegen de 

georganiseerde misdaad een krachtig 

Europees optreden vergt; steunt de 

Commissie in haar vastberadenheid om dit 

probleem aan te pakken; verzoekt de 

Commissie met name te zorgen voor 

nauwe samenwerking om de 

mensensmokkel aan te pakken, alsook 

voor samenwerking met derde landen om 

de smokkel van migranten te voorkomen 

en zo nieuwe tragedies in de Middellandse 

Zee te vermijden; 

42. erkent dat de strijd tegen de 

georganiseerde misdaad een krachtig 

Europees optreden vergt; steunt de 

Commissie in haar vastberadenheid om dit 

probleem aan te pakken; verzoekt de 

Commissie met name te zorgen voor 

nauwe samenwerking in de strijd tegen de 

smokkel van migranten, ook in 

samenwerking met derde landen, teneinde 

nieuwe tragedies in de Middellandse Zee te 

vermijden; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/29 

Amendement  29 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

49. betreurt dat de Commissie in de 

ontwerpbegroting voor 2016 voorziet in 

een verhoging van de begroting van 

Europol met slechts ongeveer 

1,5 miljoen EUR, wat niet volstaat voor de 

in de agenda geplande oprichting van een 

Europees centrum voor 

terrorismebestrijding en een eenheid voor 

melding van internetuitingen; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


