
 

AM\1130446LT.docx  PE605.604v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

5.7.2017 B8-0477/1 

Pakeitimas 1 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

S&D frakcijos vardu 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo B8-0477/2017 

Pirmininkų sueiga 

Specialiojo kovos su terorizmu komiteto sudarymas, įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų 

trukmė 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 dalies įžanginė frazė 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas 

1. nusprendžia įsteigti Specialųjį 

kovos su terorizmu komitetą, kurio tiksliai 

apibrėžti įgaliojimai yra tokie: 

1. nusprendžia įsteigti Specialųjį 

bendradarbiavimo ir keitimosi 

informacija kovos su terorizmu srityje ES 

lygmeniu komitetą, kurio tiksliai apibrėžti 

įgaliojimai yra tokie: 

  

Or. en 
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5.7.2017 B8-0477/2 

Pakeitimas 2 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

S&D frakcijos vardu 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo B8-0477/2017 

Pirmininkų sueiga 

Specialiojo kovos su terorizmu komiteto sudarymas, įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų 

trukmė 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 dalies a punktas 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas 

a) nagrinėti, analizuoti ir nešališkai 

vertinti valstybių narių teisėsaugos 

institucijų, kompetentingų ES agentūrų ir 

pripažintų ekspertų pateiktus faktus ir 

terorizmo grėsmės Europoje mastą ir 

siūlyti reikiamas priemones, kurios padėtų 

Europos Sąjungai ir jos valstybėms 

narėms užkirsti kelią su terorizmu 

susijusiems nusikaltimams, juos tirti ir 

vykdyti baudžiamąjį persekiojimą dėl jų; 

a) nagrinėti, analizuoti ir nešališkai 

vertinti valstybių narių teisėsaugos 

institucijų, kompetentingų ES agentūrų ir 

pripažintų ekspertų pateiktus faktus, atsaką 

į terorizmo grėsmes Europoje ir ypač 

bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija 

tarp visų atitinkamų subjektų 

nacionaliniu ir ES lygmeniu; 

Or. en 
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5.7.2017 B8-0477/3 

Pakeitimas 3 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

S&D frakcijos vardu 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo B8-0477/2017 

Pirmininkų sueiga 

Specialiojo kovos su terorizmu komiteto sudarymas, įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų 

trukmė 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 dalies b punktas 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas 

b) nešališkai ir laikantis įrodymais 

grindžiamų metodų nustatyti ir analizuoti 

galimas klaidas ir trūkumus, dėl kurių 

galėjo būti neseniai įvykdyti teroristiniai 

išpuoliai įvairiose valstybėse narėse, visų 

pirma renkant, kaupiant ir analizuojant 

visą valstybių narių žvalgybos ar 

teisėsaugos ir teisminių institucijų turimą 

informaciją apie nusikaltėlius prieš jiems 

įvykdant teroristinį nusikaltimą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.7.2017 B8-0477/4 

Pakeitimas 4 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

S&D frakcijos vardu 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo B8-0477/2017 

Pirmininkų sueiga 

Specialiojo kovos su terorizmu komiteto sudarymas, įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų 

trukmė 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 dalies d punkto įžanginė dalis 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas 

d) nustatyti, kokių trūkumų esama 

valstybėms narėms dalijantis teismine, 

teisėsaugos ir žvalgybos informacija; visų 

pirma tirti įtarimus dėl to, kad esama 

didelių spragų renkant, analizuojant ir 

perduodant informaciją, kuri galėtų padėti 

užkirsti kelią išpuoliams, ypač: 

d) nustatyti, kokių trūkumų esama 

įgyvendinant ES antrinės teisės aktus dėl 

valstybių  narių  dalijimosi teismine, 

teisėsaugos ir žvalgybos informacija; visų 

pirma tirti įtarimus dėl to, kad esama 

didelių spragų renkant, analizuojant ir 

perduodant informaciją, kuri galėtų padėti 

užkirsti kelią išpuoliams, ypatingą dėmesį 

skiriant pagrindinių teisių, kaip įtvirtinta 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijoje, apsaugai, ypač: 

Or. en 
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5.7.2017 B8-0477/5 

Pakeitimas 5 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

S&D frakcijos vardu 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo B8-0477/2017 

Pirmininkų sueiga 

Specialiojo kovos su terorizmu komiteto sudarymas, įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų 

trukmė 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 dalies f punktas 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas 

f) vertinti visus institucijoms, 

dalyvaujančioms kovojant su terorizmu 

(policijos, kariuomenės, policijos, 

teisingumo, žvalgybos, priežiūros, 

biudžeto, IT ir kt.), skirtus išteklius ir jų 

veiksmingumą kompetentingoms 

valstybėse narėse ir ES lygmeniu; 

analizuoti galimas policijos 

bendradarbiavimo spragas ir kliūtis 

praktiniam tarpvalstybiniam teisėsaugos 

institucijų bendradarbiavimui atliekant 

tyrimus, susijusius su kova su terorizmu, 

identifikuojant techninius, struktūrinius 

ir teisinius apribojimus, susijusius su 

pajėgumais atlikti tyrimus; 

f) vertinti kompetentingoms 

institucijoms, dalyvaujančioms kovoje su 

terorizmu, skirtus išteklius ir jų 

veiksmingumą, ypač vykdant praktinį 

tarpvalstybinį teisėsaugos institucijų 

bendradarbiavimą atliekant tyrimus, 

susijusius su kova su terorizmu; 

Or. en 
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5.7.2017 B8-0477/6 

Pakeitimas 6 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

S&D frakcijos vardu 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo B8-0477/2017 

Pirmininkų sueiga 

Specialiojo kovos su terorizmu komiteto sudarymas, įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų 

trukmė 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 dalies g a punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas 

  ga) vertinti ES, jos valstybių narių ir 

trečiųjų šalių, ypač Viduržemio jūros 

regiono ir platesnio Artimųjų Rytų 

regiono, bendradarbiavimo veiksmingumą 

pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ir 

keitimosi informacija apie teroristų 

verbavimą ir mokymą srityse;  

Or. en 



 

AM\1130446LT.docx  PE605.604v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

5.7.2017 B8-0477/7 

Pakeitimas 7 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo B8-0477/2017 

Pirmininkų sueiga 

Specialiojo kovos su terorizmu komiteto sudarymas, įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų 

trukmė 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 dalies j punktas 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas 

j) rinkti informaciją ir analizuoti 

radikalizacijos procesą bei 

deradikalizacijos programų, įdiegtų tik 

keliose valstybėse narėse, veiksmingumą; 

nustatyti, kokia gerąja patirtimi galima 

būtų keistis, ir išsiaiškinti, ar valstybės 

narės imasi reikiamų priemonių šiuo 

klausimu; 

j) rinkti informaciją ir analizuoti 

radikalizacijos procesą bei 

deradikalizacijos programų, įdiegtų tik 

keliose valstybėse narėse, veiksmingumą; 

nustatyti, kokia gerąja patirtimi galima 

būtų keistis, ir išsiaiškinti, ar valstybės 

narės imasi reikiamų priemonių šiuo 

klausimu; vertinti ES galimybes remti 

deradikalizacijos programas keliose 

trečiosiose šalyse Viduržemio jūros 

regione ir platesniame Artimųjų Rytų 

regione; 

Or. en 

 

 


