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Amendamentul 1 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 
în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
referitoare la măsurile de combatere a terorismului 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât o strategie cuprinzătoare de 
combatere a terorismului pe termen lung 
ar trebui să includă măsuri care să vizeze 
consolidarea integrării sociale, 
condamnând și sancționând toate 
comportamentele care incită la violență 
sau la ură, elaborând și aplicând măsuri 
menite să prevină și să combată 
radicalizarea, consolidând cooperarea 
judiciară și polițienească transfrontalieră 
și adoptând o definiție juridică uniformă 
a conceptului de „creare de profiluri”, pe 
baza drepturilor fundamentale și a 
standardelor relevante de protecție a 
datelor; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
referitoare la măsurile de combatere a terorismului 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

19. ia act cu îngrijorare de faptul că 
organizațiile teroriste utilizează din ce în ce 

mai mult internetul și tehnologiile de 
comunicații pentru a comunica, a plănui 
atacuri și a disemina propagandă; solicită 

ca operatorii de internet și platformele de 
comunicare socială să coopereze cu 
guvernele și autoritățile de impunere a 
ordinii de drept, precum și cu societatea 
civilă, pentru a combate această problemă, 

asigurându-se în același timp că principiile 
generale ale libertății de expresie și ale 
protejării vieții private sunt întotdeauna 

respectate; subliniază că măsurile de 
limitare a utilizării și difuzării datelor pe 

internet în scopul combaterii terorismului 
trebuie să fie necesare și proporționale; 

19. ia act cu îngrijorare de faptul că 
organizațiile teroriste utilizează din ce în ce 

mai mult internetul și tehnologiile de 
comunicații pentru a comunica, a plănui 
atacuri și a disemina propagandă; solicită 

ca operatorii de internet și platformele de 
comunicare socială să coopereze cu 
guvernele și autoritățile de impunere a 
ordinii de drept, precum și cu societatea 
civilă, pentru a combate această problemă, 

asigurându-se în același timp că principiile 
generale ale libertății de expresie și ale 
protejării vieții private sunt întotdeauna 

respectate; subliniază că măsurile de 
limitare a utilizării și difuzării datelor pe 

internet în scopul combaterii terorismului 
trebuie să fie necesare și proporționale; 

subliniază, de asemenea, că eliminarea 
conținutului cu caracter infracțional ar 
trebui efectuată pe baza unei autorizații 
judiciare, și nu prin acțiuni de poliție 
privată desfășurate de furnizorii de 
servicii de internet; 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
referitoare la măsurile de combatere a terorismului 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

28. subliniază, mai ales, necesitatea ca UE, 
statele sale membre și țările partenere să își 

bazeze strategia de combatere a 
terorismului internațional pe statul de drept 
și pe respectarea drepturilor fundamentale; 

subliniază, de asemenea, că acțiunile 
externe ale Uniunii de luptă împotriva 
terorismului internațional ar trebui să 
vizeze, în primul rând, prevenirea și 
combaterea actelor teroriste și urmărirea în 

justiție a celor ce le săvârșesc; 

28. subliniază, mai ales, necesitatea ca UE, 
statele sale membre și țările partenere să își 

bazeze strategia de combatere a 
terorismului internațional pe statul de drept 
și pe respectarea drepturilor fundamentale; 

invită statele membre să înceteze să mai 
alimenteze conflictele vânzând arme 
tuturor părților implicate; subliniază, de 
asemenea, că acțiunile externe ale Uniunii 
de luptă împotriva terorismului 

internațional ar trebui să vizeze, în primul 
rând, prevenirea și combaterea actelor 
teroriste și urmărirea în justiție a celor ce le 

săvârșesc; 

Or. en 

 
 


