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7.7.2015 B8-0676/30 

Amendement  30 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de uitzondering 

betreffende de nationale veiligheid die is 

opgenomen in artikel 4, lid 2, van het 

VEU niet kan worden ingeroepen om 

nationale veiligheidsdiensten toe te staan 

de belangen, met inbegrip van 

economische belangen, van andere 

lidstaten, de rechten van hun burgers en 

inwoners, en het recht en het beleid van 

de Europese Unie en van derde landen in 

het algemeen te schenden; 

C. overwegende dat de nationale veiligheid 

overeenkomstig artikel 4, lid 2, VEU de 

uitsluitende verantwoordelijkheid van elke 

lidstaat blijft; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/31 

Amendement  31 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat het gebruik van 

versleuteling een belangrijke waarborg en 

veiligheidsmaatregel voor individuele 

personen is om zichzelf te beschermen 

tegen grootschalig toezicht en criminele 

activiteiten, en om hen in staat te stellen 

hun grondrechten binnen de EU en in 

derde landen uit te oefenen, en dat dit 

tevens een belangrijk instrument is om het 

vertrouwen in de online-omgeving te 

vergroten; overwegende dat het recht op 

het gebruik van versleuteling bijgevolg 

niet mag worden geschonden onder het 

voorwendsel van de strijd tegen 

criminaliteit; 

I. overwegende dat het gebruik van 

versleuteling een belangrijk instrument 

voor individuele personen is om zichzelf te 

beschermen tegen criminele activiteiten en 

het vertrouwen in de online-omgeving te 

vergroten, en overwegende dat veel 

criminelen beschermingsmaatregelen 

treffen zoals versleuteling en andere 

instrumenten om hun activiteiten te 

verbergen, hetgeen een serieuze uitdaging 

vormt voor rechtshandhaving en 

gerechtelijk onderzoek; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/32 

Amendement  32 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   14 bis. verwelkomt de extra aandacht van 

de Commissie voor grensbeheer als 

essentieel aspect bij het tegengaan van 

grensoverschrijdende criminaliteit en 

internationaal terrorisme; benadrukt dat 

de veiligheid aan de EU-grenzen versterkt 

moet worden door middel van 

systematische controles aan de hand van 

databanken als het SIS; verwelkomt de 

toezegging van de Commissie om haar 

herziene voorstel over slimme grenzen 

begin 2016 te zullen presenteren; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/33 

Amendement  33 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   48 bis. verzoekt de Commissie een 

omvattende evaluatie uit te voeren van de 

bestaande maatregelen ter bestrijding van 

online seksuele uitbuiting van kinderen 

en te beoordelen of verdere 

wetgevingsinstrumenten nodig zijn, en na 

te gaan of Europol over voldoende 

expertise, middelen en personeel beschikt 

om deze afschuwelijke vorm van 

criminaliteit aan te pakken; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/34 

Amendement  34 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. herhaalt dat de diepere oorzaken van 

criminaliteit, met inbegrip van toenemende 

ongelijkheid, armoede, discriminatie en de 

mogelijke perceptie van 

onrechtvaardigheid van het buitenlands 

beleid van de EU en haar lidstaten, verder 

moeten worden onderzocht en aangepakt; 

benadrukt verder dat moet worden 

voorzien in passende middelen voor 

maatschappelijk werkers, lokale 

politieagenten en rechters, die hun 

begroting als gevolg van 

besparingsmaatregelen gekortwiekt zien; 

2. herhaalt dat de diepere oorzaken van 

criminaliteit, met inbegrip van 

ongelijkheid, armoede en discriminatie, 

verder moeten worden aangepakt; 

benadrukt verder dat moet worden 

voorzien in passende middelen voor 

maatschappelijk werkers, lokale en 

nationale politieagenten en rechters, die 

hun begroting in sommige lidstaten 

gekortwiekt zien; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/35 

Amendement  35 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-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 op zijn veroordeling van de 

onwettige massale afluisterpraktijken 

jegens EU-burgers, met name in het licht 

van de mogelijk ernstige gevolgen daarvan 

voor de grondrechten van burgers, met 

name het recht op bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en 

persoonsgegevens, de persvrijheid, 

alsmede de vrijheid van meningsuiting en 

denken, en wijst erop dat het justitiële en 

parlementaire toezicht op dit terrein moet 

worden versterkt; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/36 

Amendement  36 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. merkt op dat de EU niet over een 

algemeen aanvaarde definitie van 

"nationale veiligheid" beschikt, waardoor 

in de rechtsinstrumenten van de EU een 

schemerzone ontstaat met verwijzingen 

naar "nationale veiligheid"; dringt er 

daarom bij de Commissie op aan snel een 

voorstel te formuleren voor een definitie 

en de grenzen van de uitzondering 

betreffende de nationale veiligheid die is 

opgenomen in artikel 4, lid 2, van het 

VEU, zodat adequate democratische en 

grondrechtenverantwoording ten aanzien 

van veiligheidsmaatregelen mogelijk 

wordt; 

10. wijst erop dat de nationale veiligheid 

overeenkomstig artikel 4, lid 2, VEU de 

uitsluitende verantwoordelijkheid van elke 

lidstaat blijft; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/37 

Amendement  37 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat het democratische en 

gerechtelijke toezicht op de 

inlichtingendiensten van de lidstaten moet 

worden verbeterd; merkt op dat het 

Parlement, het Hof van Justitie en de 

Ombudsman niet over voldoende 

bevoegdheden beschikken om een 

doeltreffende controle van het Europees 

veiligheidsbeleid uit te voeren; 

12. benadrukt dat nationale parlementen 

volledig verantwoordelijk zijn voor het 

waarborgen van een deugdelijk 

democratisch en gerechtelijk toezicht op 

de inlichtingendiensten in alle lidstaten;  

verwelkomt de bereidheid van nationale 

parlementen om met het Europees 

Parlement goede praktijken op dit gebied 

uit te wisselen; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/38 

Amendement  38 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat het democratische en 

gerechtelijke toezicht op de 

inlichtingendiensten van de lidstaten moet 

worden verbeterd; merkt op dat het 

Parlement, het Hof van Justitie en de 

Ombudsman niet over voldoende 

bevoegdheden beschikken om een 

doeltreffende controle van het Europees 

veiligheidsbeleid uit te voeren; 

12. erkent de belangrijke rol van 

inlichtingendiensten in democratische 

samenlevingen en de noodzaak om deze te 

voorzien van een passend juridisch kader 

en technische mogelijkheden om het 

fundamentele recht van de burgers op 

veiligheid tegen interne en externe 

bedreigingen te beschermen, en benadrukt 

dat hun activiteiten onderworpen moeten 

zijn aan toezicht door nationale 

parlementen, democratische 

verwantwoording en gerechtelijk toezicht, 

in een democratische samenleving 

gebaseerd op de rechtsstaat; benadrukt 

dat nationale toezichtmechanismen en 

-organen permanent moeten worden 

aangepast aan de snelle technologische 

ontwikkelingen, om een doeltreffende 

controle te waarborgen;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/39 

Amendement  39 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat de verdere 

ontwikkeling van de rol van Europol, 

Eurojust en het toekomstige Europees 

openbaar ministerie moet resulteren in een 

systeem van wetshandhaving en justitie in 

heel Europa, maar dat het wegwerken van 

zwakke punten en leemten in het 

democratisch toezicht een absolute 

voorwaarde voor deze ontwikkeling is; 

21. benadrukt de belangrijke rol van 

Europol, Eurojust en het toekomstige 

Europees openbaar ministerie bij de 

totstandbrenging van een EU-ruimte van 

vrijheid, veiligheid en justitie, en herinnert 

eraan dat die agentschappen en organen 

onderworpen zijn aan democratisch en 

gerechtelijk toezicht;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/40 

Amendement  40 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. herhaalt zijn voornemen ervoor zorgen 

dat er via openbaar en transparant 

onderzoek verantwoording wordt afgelegd 

voor ernstige schendingen van 

grondrechten onder het mom van de strijd 

tegen terrorisme, in het bijzonder in de 

context van het vervoer en illegaal 

vasthouden van gevangenen in Europese 

landen door de CIA; dringt aan op de 

bescherming van personen die dergelijke 

schendingen aan het licht brengen, zoals 

journalisten en klokkenluiders; 

35. herhaalt zijn oproep aan de lidstaten 

om onderzoek te doen en ervoor te zorgen 

dat er via openbaar en transparant 

gerechtelijk onderzoek verantwoording 

wordt afgelegd voor ernstige schendingen 

van grondrechten in de context van het 

beweerde vervoer en illegaal vasthouden 

van gevangenen in Europese landen door 

de CIA; vertrouwt de rol van nationale 

parlementen en nationale justitiële 

autoriteiten en verzoekt de Commissie bij 

te dragen aan de inspanningen van het 

Europees Parlement ter zake; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/41 

Amendement  41 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. is het erover eens dat mensenhandel 

een fenomeen is dat efficiënter moet 

worden aangepakt op Europees niveau; is 

evenwel sterk gekant tegen ieder verband 

tussen illegale migratie en terrorisme; 

wijst erop dat het gebrek aan legale 

kanalen om in de EU bescherming te 

zoeken een constante vraag naar illegale 

kanalen genereert en zo kwetsbare 

migranten in gevaar brengt die 

internationale bescherming nodig 

hebben; 

40. benadrukt dat mensenhandel een 

ernstige en gewelddadige bedreiging 

vormt voor de veiligheid van kwetsbare 

personen zoals vrouwen, kinderen en 

migranten, en dat het een fenomeen is dat 

efficiënter moet worden aangepakt op 

Europees niveau; herinnert er verder aan 

dat smokkelaars en mensenhandelaars 

misbruik maken van illegale migratie en 

de levens van migranten op het spel zetten 

voor hun eigen zakelijk gewin; wijst erop 

dat volgens Europol en Eurojust 

georganiseerde criminele groeperingen 

die zich actief bezighouden met het 

vervoer van illegale migranten in verband 

zijn gebracht met mensenhandel, drugs, 

wapensmokkel en terrorisme; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/42 

Amendement  42 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Overweging K bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   K bis. overwegende dat speciale aandacht 

moet worden besteed aan het 

ondersteunen en beschermen van alle 

slachtoffers van terrorisme en 

criminaliteit in de hele EU, als belangrijk 

onderdeel van de veiligheidsagenda; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/43 

Amendement  43 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-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. 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; onderstreept de 

noodzaak van een verdere versterking van 

de banden en synergieën tussen beide 

elementen; roept op tot meer samenhang 

tussen externe en interne instrumenten, 

met name met betrekking tot horizontale 

kwesties als contraterrorisme, terrorisme, 

georganiseerde criminaliteit, buitenlandse 

strijders, cyberverdediging, 

mensensmokkel en -handel, en migratie; 

roept op tot het verwezenlijken van meer 

synergieën tussen het GVDB, zowel wat 

betreft de civiele als de militaire aspecten 

daarvan, en de actoren op het gebied van 

vrijheid, veiligheid en justitie (Europol, 

Frontex, Cepol); verzoekt de Commissie 

het Parlement op de hoogte te houden van 

alle verdere stappen die gericht zijn op het 

ontwikkelen van het verband tussen de 

interne en de externe dimensie van het 

veiligheidsbeleid; 
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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 B8-0676/44 

Amendement  44 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   23 bis. benadrukt het belang en de 

noodzaak van de huidige strategische 

evalutie door de vv/hv, aan haar 

toevertrouwd door de Europese Raad van 

december 2013, die moet leiden tot de 

goedkeuring van een nieuwe Europese 

veiligheidsstrategie; in een brede 

Europese strategie inzake vraagstukken 

op het gebied van buitenlands en 

veiligheidsbeleid zouden de belangen, 

prioriteiten en doelstellingen, bestaande 

en nieuwe dreigingen, uitdagingen en 

kansen van en voor de EU in kaart 

kunnen worden gebracht en nader 

kunnen worden omschreven; dat geldt 

evenzeer voor de EU-instrumenten en de 

middelen om aan dit alles gevolg te geven; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/45 

Amendement  45 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   31 bis. herinnert tegen de achtergrond 

van de recente terroristische aanslagen in 

Brussel, Parijs, Kopenhagen en Saint-

Quentin-Fallavier aan het feit dat de EU 

de bedreiging voor de veiligheid in de EU 

dringend beter moet analyseren en zich 

moet richten op onmiddellijke prioriteiten 

voor de bestrijding van terrorisme: 

versterking van de veiligheid aan de EU-

grenzen, de mogelijkheden voor melding 

van internetuitingen verbeteren, 

bestrijding van de illegale handel in 

vuurwapens en de uitwisseling van 

informatie en de operationele 

samenwerking tussen nationale 

rechtshandhavingsinstanties en 

inlichtingendiensten verbeteren; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/46 

Amendement  46 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. herinnert eraan dat het van cruciaal 

belang is de financiële stromen te 

onderbreken bij de bestrijding van 

terroristische en georganiseerde criminele 

groeperingen; 

32. herinnert eraan dat het van cruciaal 

belang is de financiële stromen, waaronder 

financiële stromen buiten SWIFT om, op 

te sporen en te onderbreken bij de 

bestrijding van terroristische netwerken en 

georganiseerde criminele groeperingen; 

verwelkomt de inspanningen die zijn 

verricht om een eerlijke en evenwichtige 

deelname aan het Terrorist Finance 

Tracking Program (TFTP) te 

waarborgen; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/47 

Amendement  47 

Monika Hohlmeier 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0676/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Europese veiligheidsagenda 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   32 bis. benadrukt dat de bedreiging van 

terrorisme van eigen bodem in de EU een 

gevaarlijk nieuw niveau heeft bereikt 

sinds moslimfundamentalisten in Syrië en 

Irak land hebben veroverd en een 

wereldwijde propagandacampagne zijn 

begonnen om hun krachten te bundelen 

met jihadisten en aanvallen uit te voeren 

binnen de EU; 

Or. en 

 

 


