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Amendamentul 5 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
Măsurile de combatere a terorismului 

Propunere comună de rezoluție 

Liniuța 11 a (nouă) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

   - având în vedere Cadrul strategic și 
planul de acțiune ale UE privind 
drepturile omului și democrația, adoptate 
la 25 iunie 2012, 
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Amendamentul 6 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
Măsurile de combatere a terorismului 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ca. întrucât de la 11 septembrie 2001 UE 
a introdus 239 de măsuri de combatere a 
terorismului sub diferite forme: 26 de 
planuri de acțiune și documente de 
strategie, 25 de regulamente, 15 directive, 
11 decizii-cadru, 25 de decizii, 1 acțiune 
comună, 3 poziții comune, 4 rezoluții, 111 
concluzii ale Consiliului și 8 acorduri 
internaționale1; 

______________ 
1 A se vedea: http://secile.eu/catalogue-eu-counter-
terrorism-measures/ 
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Amendamentul 7 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
Măsurile de combatere a terorismului 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Fa. întrucât există o necesitate urgentă 
pentru o definiție juridică uniformă a 
conceptului de „elaborare a profilului”, 
bazată pe drepturile fundamentale 
relevante și standardele de protecție a 
datelor, pentru a reduce incertitudinea cu 
privire la activitățile care sunt interzise și 
la cele care nu sunt interzise; 
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Amendamentul 8 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
Măsurile de combatere a terorismului 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 6 a (nou)  

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  6a. avertizează asupra faptului că lipsa 
perspectivelor de a participa pe deplin în 
societate din cauza sărăciei și a șomajului 
poate crea anumitor persoane un 
sentiment de neputință și chiar le-ar putea 
determina să adopte un comportament 
distructiv de autoafirmare de natură 
extremistă, atacând societatea ca atare; 
invită statele membre să își intensifice 
eforturile depuse în vederea reducerii 
sărăciei, oferind perspective de încadrare 
în muncă și asigurând posibilități de 
autoafirmare la nivel individual și un 
tratament bazat pe respect;  
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Amendamentul 9 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
Măsurile de combatere a terorismului 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

11. invită statele membre să se folosească 
în mod optim de platformele, bazele de 

date și sistemele de alertă existente la nivel 
european, cum ar fi Sistemul de informații 
Schengen (SIS) și Sistemul de informații 

prealabile privind pasagerii (APIS); 

11. invită statele membre să se folosească 
în mod optim de platformele, bazele de 

date și sistemele de alertă existente la nivel 
european, cum ar fi Sistemul de informații 
Schengen (SIS) și Sistemul de informații 

prealabile privind pasagerii (APIS), iar 
autoritățile de aplicare a legii să poată 
accesa datele referitoare la pasageri și 
datele din telefonul acestora, în cazul 
suspecților sau chiar al grupurilor de 
suspecți a căror activitate reprezintă o 
amenințare concretă; autoritățile de 
aplicare a legii trebuie să acorde 
prioritate utilizării acestor instrumente și 
să își intensifice cooperarea, inter alia 
prin crearea unor echipe comune de 
anchetă și cu sprijinul agențiilor UE, cum 
ar fi Europol, Eurojust și Colegiul 
European de Poliție (CEPOL);  

Or. en 
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Amendamentul 10 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
Măsurile de combatere a terorismului 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  20a. invită Comisia să revizuiască în mod 
oficial propunerea UE privind registrul cu 
numele pasagerilor din perspectiva 
criteriilor stabilite de Curtea de Justiție în 
hotărârea referitoare la Directiva privind 
păstrarea datelor; încredințează 
Serviciului Juridic sarcina de a realiza o 
revizuire similară în termen de șase 
săptămâni de la adoptarea prezentei 
rezoluții; insistă asupra faptului că nu 
poate fi adoptat „un program general de 
supraveghere”1, precum cel sugerat de 
propunerea UE privind registrul cu 
numele pasagerilor, înainte de a se 
pronunța Curtea de Justiție asupra 
sesizării Parlamentului din noiembrie 
20142 cu privire la acordul UE-Canada 
referitor la transferul și folosirea datelor 
din registrul cu numele pasagerilor; 

____________ 
1 SJ-0890/14, punctele 63 și 64.  
2 Texte adoptate, P8_TA(2014)005 (25 noiembrie 
2014). 

Or. en 



 

AM\1049793RO.doc PE547.526v01-00 } 

 PE547.530v01-00 } 

 PE547.531v01-00 } 

 PE547.532v01-00 } 
 PE547.537v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 
10.2.2015  B8-0122/2015 }  
 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  
 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Am. 11 

Amendamentul 11 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
Măsurile de combatere a terorismului 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  18a. reiterează apelul pentru promovarea 
criptării comunicațiilor, în general, 
inclusiv a comunicațiilor prin e-mail și 
prin SMS1; subliniază că interzicerea 
criptării ar dăuna protecției datelor cu 
caracter personal din comunicații, rețele 
comerciale și financiare și sisteme de 
infrastructură guvernamentale esențiale, 
făcându-le vulnerabile la interceptări 
infracționale sau de alt tip; 

____________ 
1Rezoluția din 12 martie 2014 referitoare la 
programul de supraveghere al Agenției Naționale 
de Securitate (NSA) a SUA, la organismele de 
supraveghere din diferite state membre și la 
impactul acestora asupra drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor UE și asupra 
cooperării transatlantice în materie de justiție și de 
afaceri interne, Texte adoptate, P7_TA(2014)0230 
(punctul 107). 
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Amendamentul 12 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
Măsurile de combatere a terorismului 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  7a. reafirmă faptul că scopul sistemului 
nostru de justiție penală ar trebui să fie 
reabilitarea persoanelor, astfel încât 
acestea să nu mai reprezinte un risc 
pentru societate atunci când sunt puse în 
libertate; invită statele membre să 
investească în resursele umane necesare 
în acest scop; își exprimă sprijinul pentru 
inițiativele privind deradicalizarea, cum 
ar fi cea dezvoltată în orașul danez 
Aarhus; 
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Amendamentul 13 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
Măsurile de combatere a terorismului 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

21. încurajează ferm un mai bun schimb de 
informații între autoritățile de aplicare a 

legii din statele membre și agențiile UE; 
subliniază, în plus, necesitatea de a 
îmbunătăți, intensifica și accelera 

comunicarea reciprocă de informații la 
nivel mondial privind aplicarea legii; 
solicită o cooperare operațională mai 
eficientă între statele membre și țările terțe, 
prin utilizarea instrumentelor valoroase 

existente, cum ar fi echipele comune de 
anchetă, Programul de urmărire financiară 
a teroriștilor și acordurile privind registrul 

cu numele pasagerilor (PNR), precum și un 
schimb mai rapid și mai eficace de date și 

informații relevante, în condiții de 
garantare adecvată a protecției datelor și a 
vieții private; 

21. încurajează ferm un mai bun schimb de 
informații între autoritățile de aplicare a 

legii din statele membre și agențiile UE; 
subliniază, în plus, necesitatea de a 
îmbunătăți, intensifica și accelera 

comunicarea reciprocă de informații la 
nivel mondial privind aplicarea legii; 
solicită o cooperare operațională mai 
eficientă între statele membre și țările terțe, 
prin utilizarea instrumentelor valoroase 

existente, cum ar fi echipele comune de 
anchetă, Programul de urmărire financiară 
a teroriștilor și acordurile privind registrul 

cu numele pasagerilor (PNR), precum și un 
schimb mai rapid și mai eficace de date și 

informații relevante, în condiții de 
garantare adecvată a protecției datelor și a 
vieții private; solicită limitarea datelor cu 
caracter personal colectate la cele privind 
persoanele suspectate identificate și 
zborurile cu risc identificate; 

Or. en 
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