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7.7.2015 B8-0676/30 

Ændringsforslag  30 

Monika Hohlmeier 

for PPE-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 

Betragtning C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at undtagelse 

vedrørende den nationale sikkerhed i 

artikel 4, stk. 2, i TEUF ikke må bruges til 

at give nationale sikkerhedsagenturer 

tilladelse til at overtræde interesser, 

herunder økonomiske interesser, i andre 

medlemsstater, deres borgeres og 

indbyggeres rettigheder og lovgivning og 

politikker i Den Europæiske Union og 

tredjelande mere generelt; 

C. der henviser til, at den nationale 

sikkerhed ifølge artikel 4, stk. 2, i TEU 

forbliver den enkelte medlemsstats 

eneansvar; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/31 

Ændringsforslag  31 

Monika Hohlmeier 

for PPE-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 

Betragtning I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at brug af kryptering er 

en vigtig beskyttelses- og 

sikkerhedsforanstaltning for 

enkeltpersoner, der vil beskytte sig mod 

masseovervågning og kriminel aktivitet, 

og for, at de kan udøve deres 

grundlæggende rettigheder i EU og i 

tredjelande, og er desuden et vigtigt 

redskab til at styrke tilliden til 

onlinemiljøet; der henviser til, at retten til 

at anvende kryptering derfor ikke bør 

tilsidesættes under påskud af at ville 

bekæmpe kriminalitet; 

I. der henviser til, at brug af kryptering er 

et vigtigt redskab for enkeltpersoner, der 

vil beskytte sig mod kriminel aktivitet, og 

til at styrke tilliden til onlinemiljøet, og der 

henviser til, at det bør huskes, at mange 

kriminelle anvender defensive 

foranstaltninger, såsom kryptering eller 

andre redskaber, til at sikre og skjule 

deres aktiviteter, som udgør en alvorlig 

udfordring for retshåndhævelse og retlige 

undersøgelser;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/32 

Ændringsforslag  32 

Monika Hohlmeier 

for PPE-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 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  14a. påskønner Kommissionens fokus på 

grænsekontrol som et væsentligt aspekt i 

forbindelse med forebyggelse af 

grænseoverskridende kriminalitet og 

terrorisme; understreger, at EU's 

grænsesikkerhed bør styrkes ved 

systematisk kontrol mod eksisterende 

databaser, såsom SIS; bifalder 

Kommissionens tilsagn om at forelægge 

sit reviderede forslag om intelligente 

grænser i begyndelsen af 2016; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/33 

Ændringsforslag  33 

Monika Hohlmeier 

for PPE-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 48 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  48a. opfordrer Kommissionen til at 

gennemføre en fuldstændig vurdering af 

eksisterende foranstaltninger til 

bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn 

over internettet, til at vurdere, om der er 

behov for yderligere lovgivningsmæssige 

redskaber, og til at undersøge, om 

Europol har tilstrækkelig ekspertise, 

tilstrækkelige midler og tilstrækkeligt 

personale til at kunne håndtere denne 

forfærdelige form for kriminalitet; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/34 

Ændringsforslag  34 

Monika Hohlmeier 

for PPE-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 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. gentager behovet for yderligere at 

undersøge og håndtere de grundlæggende 

årsager til kriminalitet, herunder voksende 

ulighed, fattigdom, diskrimination og 

eventuelle opfattelser af uretfærdighed i 

EU's og medlemsstaternes 

udenrigspolitiker; understreger endvidere 

behovet for at sikre tilstrækkelige midler til 

socialarbejdere, lokale politibetjente og 

ansatte i retsvæsenet, hvis budgetter er 

blevet beskåret som følge af 

spareforanstaltninger; 

2. gentager behovet for yderligere at 

undersøge og håndtere de grundlæggende 

årsager til kriminalitet, herunder ulighed, 

fattigdom og diskrimination; understreger 

endvidere behovet for at sikre 

tilstrækkelige midler til socialarbejdere, 

lokale og nationale politibetjente og 

ansatte i retsvæsenet, hvis budgetter er 

blevet beskåret i visse medlemsstater; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/35 

Ændringsforslag  35 

Monika Hohlmeier 

for PPE-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 om sin fordømmelse af de 

ulovlige masseovervågningsaktiviteter af 

EU-borgere, navnlig i betragtning af deres 

potentielt alvorlige konsekvenser for 

borgernes grundlæggende rettigheder, 

især retten til privatlivets fred og 

databeskyttelse, pressefrihed og menings- 

og ytringsfrihed og minder om behovet for 

at styrke den demokratiske og retslige 

kontrol i denne henseende;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/36 

Ændringsforslag  36 

Monika Hohlmeier 

for PPE-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 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. bemærker, at EU mangler en fælles 

definition på "national sikkerhed", 

hvilket skaber en udefineret udskillelse af 

EU's retlige instrumenter, der indeholder 

henvisninger til "national sikkerhed"; 

opfordrer derfor Kommissionen til 

hurtigst muligt at foreslå en definition af 

og grænserne for undtagelsen vedrørende 

den nationale sikkerhed, der er fastsat i 

artikel 4, stk. 2, i TEUF, for at muliggøre 

en passende ansvarlighed for 

sikkerhedsforanstaltninger i forhold til 

demokratiske og grundlæggende 

rettigheder; 

10. minder om, at den nationale sikkerhed 

ifølge artikel 4, stk 2, i TEU forbliver den 

enkelte medlemsstats eneansvar;  

 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/37 

Ændringsforslag  37 

Monika Hohlmeier 

for PPE-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 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger behovet for at forbedre 

det demokratiske og retslige tilsyn med 

medlemsstaternes efterretningstjenester; 

bemærker, at Parlamentet, Domstolen og 

Ombudsmanden ikke har tilstrækkelige 

beføjelser til at foretage en effektiv 

kontrol med de europæiske 

sikkerhedspolitikker; 

12. understreger, at de nationale 

parlamenter har det fulde ansvar for at 

sikre korrekt demokratisk og retsligt tilsyn 

med medlemsstaternes 

efterretningstjenester i alle 

medlemsstaterne; bifalder de nationale 

parlamenters vilje til at udveksle god 

praksis med Europa-Parlamentet i denne 

henseende;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/38 

Ændringsforslag  38 

Monika Hohlmeier 

for PPE-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 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger behovet for at forbedre 

det demokratiske og retslige tilsyn med 

medlemsstaternes efterretningstjenester; 

bemærker, at Parlamentet, Domstolen og 

Ombudsmanden ikke har tilstrækkelige 

beføjelser til at foretage en effektiv kontrol 

med de europæiske sikkerhedspolitikker; 

12. anerkender den vigtige rolle, som 

efterretningstjenesterne i demokratiske 

samfund spiller, og behovet for at give 

dem en passende retlig ramme og teknisk 

kapacitet til at beskytte borgernes 

grundlæggende ret til sikkerhed mod 

indre og ydre trusler, og understreger, at 

deres aktiviteter skal være underlagt de 

nationale parlamenters kontrol, 

demokratisk ansvarlighed og retsligt tilsyn 

i et demokratisk samfund, der er baseret 

på retsstatsprincippet; understreger, at de 

nationale tilsynsmekanismer og -organer 

skal være permanent tilpasset til den 

hastige teknologiske udvikling for at sikre 

en effektiv kontrol;  

Or. en 



 

AM\1068152DA.doc  PE559.045v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

7.7.2015 B8-0676/39 

Ændringsforslag  39 

Monika Hohlmeier 

for PPE-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 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at videreudviklingen af rollen 

for Europol, Eurojust og den fremtidige 

europæiske anklagemyndighed bør 

resultere i et system af europæisk 

retshåndhævelse og retsvæsen, men at 

eliminering af svagheder og huller i den 

demokratiske kontrol er en absolut 

forudsætning for denne udvikling; 

21. understreger den vigtige rolle, som 

Europol, Eurojust og den fremtidige 

europæiske anklagemyndighed spiller i 

opbyggelsen af et effektivt EU-område for 

frihed, sikkerhed og retfærdighed, og 

minder om, at disse agenturer er 

underlagt demokratisk og retslig kontrol;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/40 

Ændringsforslag  40 

Monika Hohlmeier 

for PPE-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 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. gentager sin vilje til at sikre 

ansvarliggørelse for alvorlige overtrædelser 

af grundlæggende rettigheder under dække 

af kampen mod terrorisme, især i 

forbindelse med CIA's transport og 

ulovlige tilbageholdelse af fanger i 

europæiske fængsler, ved hjælp af åbne og 

gennemsigtige undersøgelser; opfordrer til 

beskyttelse af dem, der afslører sådanne 

overtrædelser, såsom journalister og 

informanter; 

35. gentager sin opfordring til 

medlemsstaterne til at gennemføre 

undersøgelser og sikre ansvarliggørelse for 

alvorlige overtrædelser af grundlæggende 

rettigheder i forbindelse med CIA's 

påståede transport og ulovlige 

tilbageholdelse af fanger i europæiske 

fængsler, ved hjælp af åbne og 

gennemsigtige retlige undersøgelser har 

tiltro til de nationale parlamenters og de 

nationale retslige myndigheders rolle og 

opfordrer Kommissionen til at bidrage til 

Europa-Parlamentets indsats i denne 

henseende; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/41 

Ændringsforslag  41 

Monika Hohlmeier 

for PPE-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 40 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. er enig i, at menneskehandel er et 

fænomen, der bør behandles mere effektivt 

på europæisk plan; afviser imidlertid 

kraftigt enhver forbindelse mellem ulovlig 

migration og terrorisme; påpeger, de 

manglende muligheder for at komme 

lovligt til EU for at søge beskyttelse skaber 

en konstant efterspørgsel efter ulovlige 

midler, hvilket bringer sårbare migranter 

med behov for international beskyttelse i 

fare; 

40. understreger, at menneskehandel er en 

alvorlig og voldelig trussel mod 

sikkerheden for sårbare personer såsom 

kvinder, børn og migranter, som bør 

behandles mere effektivt på europæisk 

plan; minder endvidere om, at smuglere 

og menneskehandlere udnytter ulovlig 

migration og sætter migranters liv på spil 

for egen økonomisk vinding; påpeger, at 

organiserede kriminelle grupper, som 

aktivt letter transporten af ulovlige 

migranter, ifølge Europol og Eurojust er 

blevet sammenkædet med 

menneskehandel, stoffer, skydevåben, 

smugling og terrorisme; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/42 

Ændringsforslag  42 

Monika Hohlmeier 

for PPE-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 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ka. der henviser til, at der bør rettes 

særlig opmærksomhed mod at støtte og 

beskytte alle ofre for terrorisme og 

kriminalitet i EU som en væsentlig del af 

sikkerhedsdagsordenen; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/43 

Ændringsforslag  43 

Monika Hohlmeier 

for PPE-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 

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; 

understreger behovet for yderligere at 

styrke forbindelserne og mellem de to; 

opfordrer til øget sammenhæng mellem 

eksterne og interne instrumenter, navnlig 

som svar på horisontale problemer som 

terrorismebekæmpelse, terrorisme, 

organiseret kriminalitet, udenlandske 

krigere, cyberforsvar, smugling og 

menneskehandel samt migration; 

opfordrer til yderligere synergier mellem 

såvel civile som militære aspekter af 

FSFP og aktører på området for frihed, 

sikkerhed og retsvæsen (Europol, 

Frontex, Cepol); anmoder Kommissionen 

om at holde Parlamentet behørigt 

informeret om alle sine yderligere tiltag 

med henblik på at udvikle forbindelsen 

mellem den indre og ydre dimension af 

sikkerhed; 
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sætte Parlamentet i stand til at udøve sine 

beføjelser til demokratisk kontrol sammen 

med de nationale parlamenter 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/44 

Ændringsforslag  44 

Monika Hohlmeier 

for PPE-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 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 23a. fremhæver betydningen og 

aktualiteten af den igangværende 

strategiske revision under ledelse af 

NF/HR, som Det Europæiske Råd 

pålagde hende at udføre i december 2013, 

og som bør føre til vedtagelsen af en ny 

europæisk sikkerhedsstrategi; mener, at 

en bred strategi, der omfatter udenrigs- og 

sikkerhedspolitiske spørgsmål, bør 

afdække og beskrive EU's interesser, 

prioriteter og mål, eksisterende og nye 

trusler, udfordringer og muligheder samt 

EU-instrumenter og midler til at imødegå 

dem med; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/45 

Ændringsforslag  45 

Monika Hohlmeier 

for PPE-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 31 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  31a. minder på baggrund af de seneste 

terrorangreb i Bruxelles, Paris, 

København og Saint-Quentin-Fallavier 

om det presserende behov for, at EU 

foretager en mere grundig vurdering af 

truslen mod EU's sikkerhed og fokuserer 

på øjeblikkelige prioriterede områder i 

bekæmpelsen af terrorisme: styrkelse af 

sikkerheden ved EU's grænser, styrkelse 

af kapaciteterne til indberetning af 

internetindhold, bekæmpelse af ulovlig 

handel med skydevåben og intensivering 

af informationsdeling og operationelt 

samarbejde mellem nationale 

retshåndhævende myndigheder og 

efterretningstjenester; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/46 

Ændringsforslag  46 

Monika Hohlmeier 

for PPE-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 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. minder om, at det er af afgørende 

betydning at afbryde de finansielle 

strømme i bekæmpelsen af terrorister og 

organiserede kriminelle grupper; 

32. minder om, at det er af afgørende 

betydning at spore og afbryde de 

finansielle strømme, herunder finansielle 

strømme, der ikke anvender SWIFT, i 

bekæmpelsen af terrornetværk og 

organiserede kriminelle grupper; 

påskønner indsatsen for at sikre en 

rimelig og afbalanceret deltagelse i 

programmet til sporing af finansiering af 

terrorisme (TFTP);  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/47 

Ændringsforslag  47 

Monika Hohlmeier 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0676/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
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Punkt 32 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  32a. understreger, at truslen fra 

hjemmedyrket terrorisme i EU har nået 

alarmerende nye niveauer, lige siden 

islamiske fundamentalister overtog 

kontrollen med områder i Syrien og Irak 

og iværksatte en verdensomspændende 

propagandakampagne for at tilskynde til 

at arbejde sammen med jihadister og 

foretage angreb inden for EU's grænser; 

Or. en 

 

 


