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Predlog spremembe 351
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Predlog resolucije
Uvodna izjava AX

Predlog resolucije Predlog spremembe

AX. ker bi agencija eu-LISA morala 
določiti avtomatizirane mehanizme in 
postopke za nadzor kakovosti podatkov ter 
skupne kazalnike kakovosti podatkov in 
minimalne standarde kakovosti za 
podatke, shranjene v informacijskih 
sistemih; ker bi bil cilj, da informacijski 
sistemi EU in sestavni deli 
interoperabilnosti samodejno odkrijejo 
očitno nepravilne ali nedosledne 
predložene podatke, da bi lahko država 
članica, ki je podatke poslala, slednje 
preverila in izvedla vse potrebne popravne 
ukrepe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 352
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AX

Predlog resolucije Predlog spremembe

AX. ker bi agencija eu-LISA morala 
določiti avtomatizirane mehanizme in 
postopke za nadzor kakovosti podatkov ter 
skupne kazalnike kakovosti podatkov in 
minimalne standarde kakovosti za podatke, 
shranjene v informacijskih sistemih; ker bi 
bil cilj, da informacijski sistemi EU in
sestavni deli interoperabilnosti samodejno 
odkrijejo očitno nepravilne ali nedosledne 
predložene podatke, da bi lahko država 
članica, ki je podatke poslala, slednje 
preverila in izvedla vse potrebne popravne 

AX. ker bi agencija eu-LISA morala 
določiti avtomatizirane mehanizme in 
postopke za nadzor kakovosti podatkov ter 
skupne kazalnike kakovosti podatkov in 
minimalne standarde kakovosti za podatke, 
shranjene v informacijskih sistemih; ker bi 
bil cilj, da informacijski sistemi EU
samodejno odkrijejo očitno nepravilne ali 
nedosledne predložene podatke, da bi 
lahko država članica, ki je podatke poslala, 
slednje preverila in izvedla vse potrebne 
popravne ukrepe;
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ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 353
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Uvodna izjava AX a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AXa. ker je šest držav članic že vključenih 
v pilotni projekt ADEP za samodejno 
pošiljanje policijskih evidenc med 
različnimi državami in ker ta projekt 
dobro poteka;

Or. en

Predlog spremembe 354
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava AY

Predlog resolucije Predlog spremembe

AY. ker lahko različni dejavniki 
povzročijo težave pri sodelovanju med 
različnimi nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi službami v državah članicah, kot 
so: prekrivanje pristojnosti in neustrezno 
določeni mandati; odlašanje pri izmenjavi 
informacij, ki lahko vodi v izgubo 
odgovornosti ali izgubo pretoka 
pomembnih informacij; pravne ovire pri 
izmenjavi informacij med različnimi 
službami ali možnosti uporabe 
obveščevalnih podatkov v sodnih zadevah; 
dejstvo, da morajo službe med seboj 
tekmovati za vire, ter tehnične ovire za 
izmenjavo informacij;

AY. ker ovire za bolj tekoče sodelovanje 
pogosto izhajajo iz organizacijskih in 
pravnih težav med različnimi 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi
strukturami v državah članicah;
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Or. fr

Predlog spremembe 355
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Uvodna izjava AY

Predlog resolucije Predlog spremembe

AY. ker lahko različni dejavniki 
povzročijo težave pri sodelovanju med 
različnimi nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi službami v državah članicah, kot 
so: prekrivanje pristojnosti in neustrezno 
določeni mandati; odlašanje pri izmenjavi 
informacij, ki lahko vodi v izgubo 
odgovornosti ali izgubo pretoka 
pomembnih informacij; pravne ovire pri 
izmenjavi informacij med različnimi 
službami ali možnosti uporabe 
obveščevalnih podatkov v sodnih zadevah; 
dejstvo, da morajo službe med seboj 
tekmovati za vire, ter tehnične ovire za 
izmenjavo informacij;

AY. ker lahko različni dejavniki 
povzročijo težave pri sodelovanju med 
različnimi nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi službami v državah članicah, kot 
so: prekrivanje pristojnosti in neustrezno 
določeni mandati; odlašanje pri izmenjavi 
informacij, ki lahko vodi v izgubo 
odgovornosti ali izgubo pretoka 
pomembnih informacij; pravne ovire pri 
izmenjavi informacij med različnimi 
službami; dejstvo, da morajo službe med 
seboj tekmovati za vire, ter tehnične ovire 
za izmenjavo informacij;

Or. en

Predlog spremembe 356
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava AY

Predlog resolucije Predlog spremembe

AY. ker lahko različni dejavniki 
povzročijo težave pri sodelovanju med 
različnimi nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi službami v državah članicah, kot 
so: prekrivanje pristojnosti in neustrezno 
določeni mandati; odlašanje pri izmenjavi 
informacij, ki lahko vodi v izgubo 
odgovornosti ali izgubo pretoka 
pomembnih informacij; pravne ovire pri 

AY. ker lahko različni dejavniki 
povzročijo težave pri sodelovanju med 
različnimi nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi službami v državah članicah, kot 
so: prekrivanje pristojnosti in neustrezno 
določeni mandati; odlašanje pri izmenjavi 
informacij, ki lahko vodi v izgubo 
odgovornosti ali izgubo pretoka 
pomembnih informacij; pravne ovire pri 
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izmenjavi informacij med različnimi 
službami ali možnosti uporabe 
obveščevalnih podatkov v sodnih zadevah; 
dejstvo, da morajo službe med seboj
tekmovati za vire, ter tehnične ovire za 
izmenjavo informacij;

izmenjavi informacij med različnimi 
službami ali možnosti uporabe 
obveščevalnih podatkov v sodnih zadevah; 
dejstvo, da službe med seboj tekmujejo, ter 
tehnične ovire za izmenjavo informacij;

Or. fr

Predlog spremembe 357
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava AY

Predlog resolucije Predlog spremembe

AY. ker lahko različni dejavniki 
povzročijo težave pri sodelovanju med 
različnimi nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi službami v državah članicah, kot 
so: prekrivanje pristojnosti in neustrezno 
določeni mandati; odlašanje pri izmenjavi 
informacij, ki lahko vodi v izgubo 
odgovornosti ali izgubo pretoka 
pomembnih informacij; pravne ovire pri 
izmenjavi informacij med različnimi
službami ali možnosti uporabe 
obveščevalnih podatkov v sodnih zadevah; 
dejstvo, da morajo službe med seboj 
tekmovati za vire, ter tehnične ovire za 
izmenjavo informacij;

AY. ker lahko različni dejavniki 
povzročijo težave pri sodelovanju med 
različnimi nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi službami v državah članicah, kot 
so: prekrivanje pristojnosti in neustrezno 
določeni mandati; odlašanje pri izmenjavi 
informacij, ki lahko vodi v izgubo 
odgovornosti ali izgubo pretoka 
pomembnih informacij; pravne ovire pri 
izmenjavi informacij med različnimi
organi ali možnosti uporabe obveščevalnih 
podatkov v sodnih zadevah; dejstvo, da 
morajo organi med seboj tekmovati za 
vire, ter tehnične ovire za izmenjavo 
informacij;

Or. en

Predlog spremembe 358
Elena Valenciano

Predlog resolucije
Uvodna izjava AY a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AYa. ker so odgovorne osebe in 
strokovnjaki, ki jih je zaslišal ta odbor, 
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sodelovanje v boju proti terorizmu med 
Španijo in Francijo v zadnjih desetletjih 
ocenili kot najboljše in najučinkovitejše 
preteklo sodelovanje na tem področju; ker 
se je sodelovanje sčasoma izboljšalo 
zaradi vlad različnih političnih usmeritev
ter se je poleg tega izvajalo tudi na 
področju pravosodja in s polnimi 
pravnimi jamstvi, pri čemer se je razširilo 
še na več držav članic EU in držav iz 
sosedstva Unije;

Or. es

Predlog spremembe 359
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Uvodna izjava AY a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AYa. ker je načelo lastništva podatkov 
bistvenega pomena, saj bodo lahko organi 
za boj proti terorizmu tako zaupali 
izmenjavi informacij prek podatkovnih 
zbirk EU med državami članicami ter z 
Europolom;

Or. en

Predlog spremembe 360
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Uvodna izjava AY b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AYb. ker sporočanje informacij po 
najdenem zadetku samo v urad SIRENE v 
državi članici, ki razpiše ukrep na podlagi 
člena 36, in ne tudi drugim državam 
članicam včasih ne zadošča, da bi se 
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sledilo gibanju posameznikov, povezanih s 
terorizmom, ali dopolnile ustrezne 
informacije v zvezi s takimi posamezniki; 
ker bi bilo zgodnje opozarjanje drugih 
držav članic, ki bi jih to lahko zadevalo, 
morda potrebno, če se oseba ne bi vrnila 
neposredno v državo članico porekla ali 
če jo spremljajo državljani drugih držav 
članic, za katere ni bil izdan noben razpis 
ukrepa, saj pristojni organi slednjih držav 
o njih niso bili seznanjeni;

Or. en

Predlog spremembe 361
Dubravka Šuica

Predlog resolucije
Uvodna izjava AZ

Predlog resolucije Predlog spremembe

AZ. ker je prilagoditev pravnih 
standardov, ki veljajo za izmenjavo 
informacij med obveščevalnimi organi in 
organi kazenskega pregona eden od 
glavnih izzivov, ki jih je treba obravnavati, 
še zlasti ker obveščevalni podatki pogosto 
zadevajo informacije o osebah, ki še niso 
osumljene v kazenskih preiskavah, vendar 
pripadajo terorističnim mrežam ali so tuji 
teroristični bojevniki, ki se vračajo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 362
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava AZ

Predlog resolucije Predlog spremembe

AZ. ker je prilagoditev pravnih 
standardov, ki veljajo za izmenjavo 

črtano
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informacij med obveščevalnimi organi in 
organi kazenskega pregona eden od 
glavnih izzivov, ki jih je treba obravnavati, 
še zlasti ker obveščevalni podatki pogosto 
zadevajo informacije o osebah, ki še niso 
osumljene v kazenskih preiskavah, vendar 
pripadajo terorističnim mrežam ali so tuji 
teroristični bojevniki, ki se vračajo;

Or. en

Predlog spremembe 363
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava AZ

Predlog resolucije Predlog spremembe

AZ. ker je prilagoditev pravnih 
standardov, ki veljajo za izmenjavo 
informacij med obveščevalnimi organi in 
organi kazenskega pregona eden od 
glavnih izzivov, ki jih je treba obravnavati,
še zlasti ker obveščevalni podatki pogosto 
zadevajo informacije o osebah, ki še niso 
osumljene v kazenskih preiskavah, vendar 
pripadajo terorističnim mrežam ali so tuji 
teroristični bojevniki, ki se vračajo;

AZ. ker je treba vzpostaviti pravni okvir
za izmenjavo informacij med 
obveščevalnimi organi in organi 
kazenskega pregona ob spoštovanju 
mednarodnih pravnih predpisov in 
posebno, kot poudarja OZN, na področju 
nediskriminacije in varstva podatkov, še 
zlasti ker te informacije pogosto zadevajo 
informacije o osebah, ki v kazenskih 
preiskavah še niso osumljene, da so člani 
terorističnih mrež ali tuji teroristični 
bojevniki, ki se vračajo, saj morajo te 
službe čim hitreje zadevo predložiti
sodnim organom, takoj ko se sumi 
izkažejo za utemeljene;

Or. fr

Predlog spremembe 364
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AZ
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Predlog resolucije Predlog spremembe

AZ. ker je prilagoditev pravnih 
standardov, ki veljajo za izmenjavo 
informacij med obveščevalnimi organi in 
organi kazenskega pregona eden od 
glavnih izzivov, ki jih je treba obravnavati, 
še zlasti ker obveščevalni podatki pogosto 
zadevajo informacije o osebah, ki še niso 
osumljene v kazenskih preiskavah, vendar 
pripadajo terorističnim mrežam ali so tuji 
teroristični bojevniki, ki se vračajo;

AZ. ker je prilagoditev pravnih 
standardov, ki veljajo za izmenjavo 
informacij med obveščevalnimi organi in 
organi kazenskega pregona eden od 
glavnih izzivov, ki jih je treba obravnavati, 
še zlasti ker obveščevalni podatki pogosto 
zadevajo informacije o osebah, ki še niso 
osumljene v kazenskih preiskavah, vendar 
pripadajo terorističnim mrežam ali so tuji 
teroristični bojevniki, ki se vračajo; ker pa 
to ne sme povzročiti nikakršnega znižanja 
pravnih standardov;

Or. en

Predlog spremembe 365
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Predlog resolucije
Uvodna izjava AZ

Predlog resolucije Predlog spremembe

AZ. ker je prilagoditev pravnih 
standardov, ki veljajo za izmenjavo 
informacij med obveščevalnimi organi in 
organi kazenskega pregona eden od 
glavnih izzivov, ki jih je treba obravnavati, 
še zlasti ker obveščevalni podatki pogosto
zadevajo informacije o osebah, ki še niso 
osumljene v kazenskih preiskavah, vendar 
pripadajo terorističnim mrežam ali so tuji 
teroristični bojevniki, ki se vračajo;

AZ. ker je prilagoditev pravnih 
standardov, ki veljajo za izmenjavo 
informacij med obveščevalnimi organi in 
organi kazenskega pregona eden od 
glavnih izzivov, ki jih je treba obravnavati, 
še zlasti ker obveščevalne agencije ne 
sledijo cilju kazenskega pregona in
pogosto zbirajo informacije o osebah, ki še 
niso osumljene v kazenskih preiskavah, 
vendar pripadajo mrežam , ki se ukvarjajo 
s hudimi oblikami kriminala;

Or. en

Predlog spremembe 366
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava AZ
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Predlog resolucije Predlog spremembe

AZ. ker je prilagoditev pravnih 
standardov, ki veljajo za izmenjavo
informacij med obveščevalnimi organi in 
organi kazenskega pregona eden od 
glavnih izzivov, ki jih je treba obravnavati, 
še zlasti ker obveščevalni podatki pogosto 
zadevajo informacije o osebah, ki še niso 
osumljene v kazenskih preiskavah, vendar
pripadajo terorističnim mrežam ali so tuji 
teroristični bojevniki, ki se vračajo;

AZ. ker je izmenjava informacij med 
obveščevalnimi organi in organi 
kazenskega pregona eden od glavnih 
izzivov, ki jih je treba obravnavati, še zlasti 
ker obveščevalni podatki pogosto zadevajo 
informacije o osebah, ki še niso osumljene 
v kazenskih preiskavah, vendar bi lahko 
pripadale terorističnim mrežam ali so tuji 
teroristični bojevniki, ki se vračajo;

Or. en

Predlog spremembe 367
Doru-Claudian Frunzulică, Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Uvodna izjava AZ

Predlog resolucije Predlog spremembe

AZ. ker je prilagoditev pravnih 
standardov, ki veljajo za izmenjavo 
informacij med obveščevalnimi organi in
organi kazenskega pregona eden od 
glavnih izzivov, ki jih je treba 
obravnavati, še zlasti ker obveščevalni 
podatki pogosto zadevajo informacije o 
osebah, ki še niso osumljene v kazenskih 
preiskavah, vendar pripadajo terorističnim 
mrežam ali so tuji teroristični bojevniki, ki 
se vračajo;

AZ. ker so različni pravni standardi, ki 
veljajo za izmenjavo informacij med 
obveščevalnimi organi oziroma organi 
kazenskega pregona eden od glavnih 
izzivov, ker obveščevalni podatki pogosto 
zadevajo informacije o osebah, ki še niso 
osumljene v kazenskih preiskavah, vendar 
pripadajo terorističnim mrežam ali so tuji 
teroristični bojevniki, ki se vračajo;

Or. en

Predlog spremembe 368
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava AZ a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

AZa. ker mešanje obveščevalnih 
informacij in informacij v zvezi s 
kazenskim pregonom povzroča velike 
pravne izzive in tveganja zaradi različnih 
pravil glede odgovornosti, ki se 
uporabljajo za obe vrsti informacij, 
vključno z ogrožanjem temeljne pravice 
osumljencev do poštenega sojenja, kadar 
se obveščevalne informacije uporabljajo 
kot dokaz v sodnih postopkih;

Or. en

Predlog spremembe 369
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava AZ a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

AZa. ker tuji teroristični bojevniki niso 
izgnani v državo izvora, ko so aretirani na
ozemlju držav članic;

Or. fr

Predlog spremembe 370
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava BA

Predlog resolucije Predlog spremembe

BA. ker je možna rešitev tudi 
oblikovanje centrov ali enot za boj proti 
terorizmu na nacionalnih ozemljih; ker 
takšni centri omogočajo redno 
komunikacijo med predstavniki različnih 
služb in razprave o najboljših načinih za 
sodelovanje in izmenjavo informacij; ker 

črtano
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se s tem krepi zaupanje med službami in 
spodbuja boljše razumevanje njihovih 
delovnih metod in izzivov;

Or. en

Predlog spremembe 371
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava BA

Predlog resolucije Predlog spremembe

BA. ker je možna rešitev tudi 
oblikovanje centrov ali enot za boj proti 
terorizmu na nacionalnih ozemljih; ker 
takšni centri omogočajo redno 
komunikacijo med predstavniki različnih 
služb in razprave o najboljših načinih za 
sodelovanje in izmenjavo informacij; ker 
se s tem krepi zaupanje med službami in 
spodbuja boljše razumevanje njihovih 
delovnih metod in izzivov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 372
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava BA

Predlog resolucije Predlog spremembe

BA. ker je možna rešitev tudi 
oblikovanje centrov ali enot za boj proti 
terorizmu na nacionalnih ozemljih; ker 
takšni centri omogočajo redno 
komunikacijo med predstavniki različnih
služb in razprave o najboljših načinih za 
sodelovanje in izmenjavo informacij; ker 
se s tem krepi zaupanje med službami in 
spodbuja boljše razumevanje njihovih 
delovnih metod in izzivov;

BA. ker je možna rešitev tudi 
oblikovanje centrov ali enot za boj proti 
terorizmu na nacionalnih ozemljih; ker 
takšni centri omogočajo redno 
komunikacijo med predstavniki različnih
nacionalnih pristojnih organov in 
razprave o najboljših načinih za 
sodelovanje in izmenjavo informacij; ker 
se s tem krepi zaupanje med nacionalnimi 
pristojnimi organi in spodbuja boljše 
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razumevanje njihovih delovnih metod in 
izzivov;

Or. en

Predlog spremembe 373
Cornelia Ernst, Lynn Boylan

Predlog resolucije
Uvodna izjava BB

Predlog resolucije Predlog spremembe

BB. ker varnostne službe pogosto 
sodelujejo ali si izmenjujejo informacije 
dvostransko ali prek skupine za boj proti 
terorizmu; ker je treba najti praktično 
rešitev za premostitev obstoječih vrzeli 
med vzporednimi dejavnostmi skupnosti 
organov kazenskega pregona ter 
obveščevalne skupnosti, pa tudi med 
Europolovim centrom ECTC in skupino 
CTG, da bi omogočili bolj sistematično 
sodelovanje med obema skupnostma in 
boljše operativno sodelovanje, pri čemer 
pa bi vseeno ostali ločeni;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 374
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava BB

Predlog resolucije Predlog spremembe

BB. ker varnostne službe pogosto 
sodelujejo ali si izmenjujejo informacije 
dvostransko ali prek skupine za boj proti 
terorizmu; ker je treba najti praktično 
rešitev za premostitev obstoječih vrzeli 
med vzporednimi dejavnostmi skupnosti 
organov kazenskega pregona ter 
obveščevalne skupnosti, pa tudi med 

črtano
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Europolovim centrom ECTC in skupino 
CTG, da bi omogočili bolj sistematično 
sodelovanje med obema skupnostma in 
boljše operativno sodelovanje, pri čemer 
pa bi vseeno ostali ločeni;

Or. en

Predlog spremembe 375
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Uvodna izjava BB

Predlog resolucije Predlog spremembe

BB. ker varnostne službe pogosto 
sodelujejo ali si izmenjujejo informacije 
dvostransko ali prek skupine za boj proti 
terorizmu; ker je treba najti praktično 
rešitev za premostitev obstoječih vrzeli 
med vzporednimi dejavnostmi skupnosti 
organov kazenskega pregona ter 
obveščevalne skupnosti, pa tudi med 
Europolovim centrom ECTC in skupino 
CTG, da bi omogočili bolj sistematično 
sodelovanje med obema skupnostma in 
boljše operativno sodelovanje, pri čemer 
pa bi vseeno ostali ločeni;

BB. ker varnostne službe pogosto 
sodelujejo ali si izmenjujejo informacije 
dvostransko ali prek skupine za boj proti 
terorizmu; ker imajo države članice 
različne zakonodaje in prakse ter ker se
informacije pošiljajo prek skupine za boj 
proti terorizmu in Europola;

Or. en

Predlog spremembe 376
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava BB

Predlog resolucije Predlog spremembe

BB. ker varnostne službe pogosto 
sodelujejo ali si izmenjujejo informacije 
dvostransko ali prek skupine za boj proti 
terorizmu; ker je treba najti praktično 
rešitev za premostitev obstoječih vrzeli 

BB. ker varnostne službe pogosto 
sodelujejo ali si izmenjujejo informacije 
dvostransko ali prek skupine za boj proti
terorizmu; ker je treba najti praktično
pravno rešitev za premostitev obstoječih 



PE627.742v01-00 16/172 AM\1162674SL.docx

SL

med vzporednimi dejavnostmi skupnosti 
organov kazenskega pregona ter 
obveščevalne skupnosti, pa tudi med 
Europolovim centrom ECTC in skupino 
CTG, da bi omogočili bolj sistematično 
sodelovanje med obema skupnostma in 
boljše operativno sodelovanje, pri čemer 
pa bi vseeno ostali ločeni;

vrzeli med vzporednimi dejavnostmi 
skupnosti organov kazenskega pregona ter 
obveščevalne skupnosti, pa tudi med 
Europolovim centrom ECTC in skupino 
CTG;

Or. fr

Predlog spremembe 377
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava BB

Predlog resolucije Predlog spremembe

BB. ker varnostne službe pogosto 
sodelujejo ali si izmenjujejo informacije 
dvostransko ali prek skupine za boj proti 
terorizmu; ker je treba najti praktično 
rešitev za premostitev obstoječih vrzeli 
med vzporednimi dejavnostmi skupnosti 
organov kazenskega pregona ter 
obveščevalne skupnosti, pa tudi med 
Europolovim centrom ECTC in skupino 
CTG, da bi omogočili bolj sistematično 
sodelovanje med obema skupnostma in 
boljše operativno sodelovanje, pri čemer 
pa bi vseeno ostali ločeni;

BB. ker varnostne službe pogosto 
sodelujejo ali si izmenjujejo informacije 
dvostransko ali prek skupine za boj proti 
terorizmu; ker je treba najti praktično 
rešitev za premostitev obstoječih vrzeli 
med vzporednimi dejavnostmi skupnosti 
organov kazenskega pregona ter 
obveščevalne skupnosti, pri čemer pa bi 
vseeno ostali ločeni;

Or. en

Predlog spremembe 378
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava BB

Predlog resolucije Predlog spremembe

BB. ker varnostne službe pogosto 
sodelujejo ali si izmenjujejo informacije 

BB. ker varnostne službe pogosto 
sodelujejo ali si izmenjujejo informacije 
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dvostransko ali prek skupine za boj proti 
terorizmu; ker je treba najti praktično 
rešitev za premostitev obstoječih vrzeli 
med vzporednimi dejavnostmi skupnosti 
organov kazenskega pregona ter 
obveščevalne skupnosti, pa tudi med 
Europolovim centrom ECTC in skupino 
CTG, da bi omogočili bolj sistematično 
sodelovanje med obema skupnostma in 
boljše operativno sodelovanje, pri čemer 
pa bi vseeno ostali ločeni;

dvostransko ali prek skupine za boj proti 
terorizmu; ker je treba najti praktično 
rešitev, da bi omogočili bolj sistematično 
sodelovanje med različnimi skupnostmi 
(organi kazenskega pregona ter 
obveščevalno skupnostjo) in zagotovili 
učinkovito operativno sodelovanje med 
njimi;

Or. fr

Predlog spremembe 379
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava BB

Predlog resolucije Predlog spremembe

BB. ker varnostne službe pogosto 
sodelujejo ali si izmenjujejo informacije 
dvostransko ali prek skupine za boj proti 
terorizmu; ker je treba najti praktično 
rešitev za premostitev obstoječih vrzeli 
med vzporednimi dejavnostmi skupnosti 
organov kazenskega pregona ter 
obveščevalne skupnosti, pa tudi med 
Europolovim centrom ECTC in skupino 
CTG, da bi omogočili bolj sistematično 
sodelovanje med obema skupnostma in
boljše operativno sodelovanje, pri čemer 
pa bi vseeno ostali ločeni;

BB. ker varnostne službe pogosto 
sodelujejo ali si izmenjujejo informacije 
dvostransko ali večstransko, zlasti prek 
skupine za boj proti terorizmu in z organi 
EU prek Obveščevalnega in situacijskega 
centra EU (EU INTCEN) s 
posredovanjem strateških obveščevalnih 
podatkov; ker je treba najti praktično 
rešitev za premostitev obstoječih vrzeli 
med vzporednimi dejavnostmi skupnosti 
organov kazenskega pregona ter 
obveščevalne skupnosti, pa tudi med 
Europolovim centrom ECTC in skupino 
CTG, da bi omogočili bolj sistematično 
sodelovanje med obema skupnostma in
učinkovitejše sodelovanje, pri čemer pa bi 
vseeno ostali ločeni;

Or. en

Predlog spremembe 380
Dubravka Šuica



PE627.742v01-00 18/172 AM\1162674SL.docx

SL

Predlog resolucije
Uvodna izjava BB

Predlog resolucije Predlog spremembe

BB. ker varnostne službe pogosto
sodelujejo ali si izmenjujejo informacije 
dvostransko ali prek skupine za boj proti 
terorizmu; ker je treba najti praktično
rešitev za premostitev obstoječih vrzeli
med vzporednimi dejavnostmi skupnosti 
organov kazenskega pregona ter 
obveščevalne skupnosti, pa tudi med
Europolovim centrom ECTC in skupino 
CTG, da bi omogočili bolj sistematično 
sodelovanje med obema skupnostma in 
boljše operativno sodelovanje, pri čemer pa
bi vseeno ostali ločeni;

BB. ker varnostne službe obsežno
sodelujejo ali si izmenjujejo informacije 
dvostransko ali prek skupine za boj proti 
terorizmu; ker so bili z opredelitvijo 
posebnih področij sodelovanja narejeni 
konkretni koraki pri iskanju praktičnih
rešitev za sodelovanje med Europolovim 
centrom ECTC in skupino CTG, da bi 
omogočili bolj sistematično sodelovanje 
med obema skupnostma in boljše 
operativno sodelovanje, pri čemer pa bi 
vseeno ostali ločeni;

Or. en

Predlog spremembe 381
Heinz K. Becker, Lorenzo Cesa, Milan Zver, Artis Pabriks, Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava BB a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BBa. ker bi bilo treba za obveščevalne 
informacije zagotoviti posebno in celo 
višjo raven varstva kot za policijske 
informacije zaradi drugačnih delovnih 
metod, kot je zbiranje zaupnih informacij 
pri virih in informatorjih, ki morajo ostati 
anonimni, ali drugih ciljev, ki zahtevajo 
obzirnejše ravnanje;

Or. en

Predlog spremembe 382
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa
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Predlog resolucije
Uvodna izjava BB a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BBa. ker je treba za zagotovitev
dolgoročnega odobravanja skupine za boj 
proti terorizmu v javnosti in njenega
približevanja varnostni strukturi EU 
okrepiti njeno javno prepoznavnost brez 
omejevanja zasebnosti, potrebne za 
učinkovito sodelovanje na področju 
obveščevalne dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 383
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava BB a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BBa. ker je mogoče povečati 
učinkovitost uporabe struktur skupine za 
boj proti terorizmu (CTG) ter 
Obveščevalnega in situacijskega centra 
EU (EU INTCEN) za izmenjavo 
informacij;

Or. en

Predlog spremembe 384
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava BC

Predlog resolucije Predlog spremembe

BC. ker je vlada Združenega kraljestva
29. marca 2019 oznanila namero, da izstopi 

BC. ker je vlada Združenega kraljestva
29. marca 2019 oznanila namero, da izstopi 
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iz EU; ker sta EU in Združeno kraljestvo 
zelo medsebojno odvisna na področju 
varnosti in boja proti terorizmu; ker bi 
morala ohraniti možnost izmenjave, 
zbiranja in analiziranja ključnih 
operativnih obveščevalnih podatkov v 
boju proti hudim kaznivim dejanjem na 
sedanji ravni;

iz EU; ker sta EU in Združeno kraljestvo 
zelo medsebojno odvisna na področju 
varnosti in boja proti terorizmu; ker ima
Združeno kraljestvo dostop do številnih 
sistemov in podatkovnih zbirk EU za 
izmenjavo podatkov (SIS II, evidenca 
podatkov o potnikih, podatkovna zbirka 
Europola, ECRIS, Eurodac); ker 
Združeno kraljestvo, ki sicer uveljavlja 
pravico do izvzetja iz ukrepov na področju 
svobode, varnosti in pravice, trenutno 
sodeluje v številnih ključnih pravnih 
instrumentih EU na področju 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah (na primer, evropskem nalogu za 
prijetje, evropski odredbi o zaščiti, 
evropskem preiskovalnem nalogu); ker bi 
se bilo treba dogovoriti za prehodne 
ureditve z Združenim kraljestvom in 
sporazume o prihodnjih odnosih v zvezi z 
vsemi tekočimi postopki za izvajanje te 
zakonodaje; ker bi sporazum o izstopu 
moral zagotoviti nemoten prehod in v 
največji možni meri preprečiti operativne 
vrzeli ali ovire, ki zmanjšujejo zmogljivost 
Evropske unije za učinkovit boj proti 
organiziranemu kriminalu in terorizmu; 
ker bi bilo treba obenem poudariti, da 
nobena prehodna ureditev ne more 
prinesti večjih koristi kot polnopravno 
članstvo in da nikakršno sodelovanje 
Združenega kraljestva v teh sistemih in 
podatkovnih zbirkah ne bo mogoče brez 
sočasne uporabe enakih pravil, kot so 
določena v instrumentih EU za varstvo 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 385
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava BC
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Predlog resolucije Predlog spremembe

BC. ker je vlada Združenega kraljestva
29. marca 2019 oznanila namero, da izstopi 
iz EU; ker sta EU in Združeno kraljestvo
zelo medsebojno odvisna na področju 
varnosti in boja proti terorizmu; ker bi 
morala ohraniti možnost izmenjave, 
zbiranja in analiziranja ključnih 
operativnih obveščevalnih podatkov v 
boju proti hudim kaznivim dejanjem na 
sedanji ravni;

BC. ker je vlada Združenega kraljestva
29. marca 2019 oznanila namero, da izstopi 
iz EU, pri čemer je izrazila željo po 
nadaljnjem sodelovanju z Evropsko unijo 
na področju varnosti in boja proti 
terorizmu in ohranitvi možnosti 
izmenjave, zbiranja in analiziranja 
operativnih obveščevalnih podatkov v 
zvezi z bojem proti hudim kaznivim 
dejanjem; ker je Evropska komisija 
ugotovila resne pomanjkljivosti glede 
spoštovanja schengenskega pravnega reda 
na področju varstva podatkov in delovanja
schengenskega informacijskega sistema s 
strani Združenega kraljestva; ker mora 
Združeno kraljestvo odpraviti ugotovljene 
vrzeli, če si želi še naprej sodelovati z 
Evropsko unijo na področju varnosti in 
boja proti terorizmu;

Or. fr

Predlog spremembe 386
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava BC

Predlog resolucije Predlog spremembe

BC. ker je vlada Združenega kraljestva
29. marca 2019 oznanila namero, da izstopi 
iz EU; ker sta EU in Združeno kraljestvo 
zelo medsebojno odvisna na področju 
varnosti in boja proti terorizmu; ker bi 
morala ohraniti možnost izmenjave, 
zbiranja in analiziranja ključnih 
operativnih obveščevalnih podatkov v boju 
proti hudim kaznivim dejanjem na sedanji 
ravni;

BC. ker je vlada Združenega kraljestva
29. marca 2019 oznanila namero, da izstopi 
iz EU; ker sta EU in Združeno kraljestvo 
zelo medsebojno odvisna na področju 
varnosti in boja proti terorizmu; ker bi 
morala ohraniti možnost izmenjave, 
zbiranja in analiziranja ključnih 
operativnih obveščevalnih podatkov v boju 
proti hudim kaznivim dejanjem; ker je 
nedavna ocena uporabe schengenskega
informacijskega sistema v Združenem 
kraljestvu razkrila, da so organi 
Združenega kraljestva nezakonito kopirali 
tajne osebne podatke iz sistema SIS in jih 
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protipravno delili s tretjimi državami; ker 
to pomeni resno tveganje za celovitost in 
varnost podatkov iz sistema SIS ter 
posameznike, na katere se podatki 
nanašajo;

Or. en

Predlog spremembe 387
Helga Stevens

Predlog resolucije
Uvodna izjava BC

Predlog resolucije Predlog spremembe

BC. ker je vlada Združenega kraljestva
29. marca 2019 oznanila namero, da izstopi 
iz EU; ker sta EU in Združeno kraljestvo 
zelo medsebojno odvisna na področju 
varnosti in boja proti terorizmu; ker bi 
morala ohraniti možnost izmenjave, 
zbiranja in analiziranja ključnih 
operativnih obveščevalnih podatkov v boju 
proti hudim kaznivim dejanjem na sedanji 
ravni;

BC. ker je vlada Združenega kraljestva
29. marca 2019 oznanila namero, da izstopi 
iz EU; ker sta EU in Združeno kraljestvo 
zelo medsebojno odvisna na področju 
varnosti in boja proti terorizmu; ker bi 
morala ohraniti možnost izmenjave, 
zbiranja in analiziranja ključnih 
operativnih obveščevalnih podatkov v boju 
proti hudim kaznivim dejanjem vsaj na 
sedanji ravni;

Or. nl

Predlog spremembe 388
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava BC

Predlog resolucije Predlog spremembe

BC. ker je vlada Združenega kraljestva
29. marca 2019 oznanila namero, da izstopi 
iz EU; ker sta EU in Združeno kraljestvo 
zelo medsebojno odvisna na področju 
varnosti in boja proti terorizmu; ker bi 
morala ohraniti možnost izmenjave, 
zbiranja in analiziranja ključnih 
operativnih obveščevalnih podatkov v boju 

BC. ker je vlada Združenega kraljestva
29. marca 2019 oznanila namero, da izstopi 
iz EU; ker sta EU in Združeno kraljestvo 
zelo medsebojno odvisna na področju 
varnosti in boja proti terorizmu; ker mora
ohraniti obveznost izmenjave, zbiranja in 
analiziranja ključnih operativnih 
obveščevalnih podatkov v boju proti hudim 
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proti hudim kaznivim dejanjem na sedanji 
ravni;

kaznivim dejanjem na sedanji ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 389
Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava BC

Predlog resolucije Predlog spremembe

BC. ker je vlada Združenega kraljestva
29. marca 2019 oznanila namero, da izstopi 
iz EU; ker sta EU in Združeno kraljestvo 
zelo medsebojno odvisna na področju 
varnosti in boja proti terorizmu; ker bi 
morala ohraniti možnost izmenjave, 
zbiranja in analiziranja ključnih 
operativnih obveščevalnih podatkov v 
boju proti hudim kaznivim dejanjem na 
sedanji ravni;

BC. ker je vlada Združenega kraljestva
29. marca 2019 oznanila namero, da izstopi 
iz EU; ker sta EU in Združeno kraljestvo 
zelo medsebojno odvisna na področju 
varnosti in boja proti terorizmu; ker bi 
morala ohraniti možnost izmenjave, 
zbiranja in analiziranja ključnih informacij
v boju proti hudim kaznivim dejanjem na 
sedanji ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 390
Dubravka Šuica

Predlog resolucije
Uvodna izjava BC a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BCa. ker civilne in vojaške varnostne in 
obveščevalne agencije držav članic 
sistematično posredujejo svoje 
obveščevalne podatke, vključno s podatki, 
ki so povezani s terorizmom, 
Obveščevalnemu in situacijskemu centru 
EU (EU INTCEN) znotraj Evropske 
službe za zunanje delovanje (EEAS), ki za 
organe odločanja v EU izvaja analizo 
obveščevalnih podatkov in zgodnje 
opozarjanje ter jih seznanja z razmerami;
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Or. en

Predlog spremembe 391
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava BD

Predlog resolucije Predlog spremembe

BD. ker je učinkovito in sistematično 
sodelovanje med državami članicami in 
agencijami EU ter med agencijami na 
področju boja proti terorizmu ključnega 
pomena, še zlasti sodelovanje med 
Europolom in Eurojustom za učinkovito 
odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje 
terorističnih napadov ter pregon njihovih 
storilcev;

BD. ker je učinkovito in sistematično 
sodelovanje med državami članicami in 
agencijami EU ter med agencijami na 
področju boja proti terorizmu ključnega 
pomena, še zlasti sodelovanje med 
Europolom in Eurojustom za učinkovito 
odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje 
terorističnih napadov ter pregon njihovih 
storilcev; ker pravosodje v primeru 
očitnega nadnacionalnega značaja 
teroristične grožnje ostaja še naprej v 
osnovi nacionalno, medtem ko evropske 
agencije ponujajo podporo in 
usklajevanje na ravni EU; ker odločitev o 
vzpostavitvi Evropskega javnega tožilstva 
(EJT) poudarja namero po povečanju 
preiskovalnih pooblastil na evropski ravni 
za boj proti nadnacionalnemu kriminalu 
in zaščiti finančnih interesov Unije; ker bi 
bilo treba v prihodnosti predvideti 
razširitev pooblastil EJT na vprašanja 
čezmejnega terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 392
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Uvodna izjava BD
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Predlog resolucije Predlog spremembe

BD. ker je učinkovito in sistematično 
sodelovanje med državami članicami in 
agencijami EU ter med agencijami na 
področju boja proti terorizmu ključnega 
pomena, še zlasti sodelovanje med 
Europolom in Eurojustom za učinkovito 
odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje 
terorističnih napadov ter pregon njihovih 
storilcev;

BD. ker je učinkovito in sistematično 
sodelovanje med državami članicami in 
agencijami EU ter med agencijami na 
področju boja proti terorizmu ključnega 
pomena, še zlasti sodelovanje med 
Europolom in Eurojustom za učinkovito 
odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje 
terorističnih napadov ter pregon njihovih 
storilcev; ker je Eurojust imenoval 
specializiranega tožilca za boj proti 
terorizmu, da bi premostil vrzel med 
Eurojustom in Europolovim centrom 
ECTC ter okrepil sodelovanje in 
izmenjavo informacij med agencijama;

Or. en

Predlog spremembe 393
Doru-Claudian Frunzulică, Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Uvodna izjava BD

Predlog resolucije Predlog spremembe

BD. ker je učinkovito in sistematično 
sodelovanje med državami članicami in 
agencijami EU ter med agencijami na 
področju boja proti terorizmu ključnega 
pomena, še zlasti sodelovanje med 
Europolom in Eurojustom za učinkovito 
odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje 
terorističnih napadov ter pregon njihovih 
storilcev;

BD. ker je učinkovito in sistematično 
sodelovanje med državami članicami in 
agencijami EU glede na njihova pravna 
pooblastila ter med agencijami na področju 
boja proti terorizmu ključnega pomena, še 
zlasti sodelovanje med Europolom in 
Eurojustom za učinkovito podporo 
prizadevanjem za odkrivanje, 
preprečevanje in preiskovanje terorističnih 
napadov ter pregon njihovih storilcev;

Or. en

Predlog spremembe 394
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Uvodna izjava BD

Predlog resolucije Predlog spremembe

BD. ker je učinkovito in sistematično
sodelovanje med državami članicami in 
agencijami EU ter med agencijami na 
področju boja proti terorizmu ključnega 
pomena, še zlasti sodelovanje med 
Europolom in Eurojustom za učinkovito
odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje 
terorističnih napadov ter pregon njihovih 
storilcev;

BD. ker je boljše sodelovanje med 
državami članicami in agencijami EU ter 
med agencijami na področju boja proti 
terorizmu potrebno, še zlasti sodelovanje 
med Europolom in Eurojustom za
učinkovitejše odkrivanje, preprečevanje in 
preiskovanje terorističnih napadov ter 
pregon njihovih storilcev;

Or. fr

Predlog spremembe 395
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, 
Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava BD a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BDa. ker bi Agencija za temeljne pravice 
morala pregledati sorazmernost in 
potrebnost celotne zakonodaje na 
področju boja proti terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 396
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava BE

Predlog resolucije Predlog spremembe

BE. ker imajo lahko imenovani uradniki 
za zvezo za boj proti terorizmu dodano 
vrednost za delo agencij ter za svoje države 
članice;

BE. ker imajo imenovani uradniki za 
zvezo za boj proti terorizmu dodano 
vrednost za delo agencij ter za svoje države 
članice;
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Or. fr

Predlog spremembe 397
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava BF

Predlog resolucije Predlog spremembe

BF. ker so med državami članicami 
razlike v številu pristojnih organov, ki 
imajo dostop do podatkovnih zbirk 
Europola ali so lahko v stiku z Europolom 
brez posredovanja nacionalnih uradnikov 
za zvezo; ker nekatere države članice 
nimajo omejenih in varnih nacionalnih 
policijskih komunikacijskih omrežij, zaradi 
česar njihovi pristojni organi nimajo 
decentraliziranega dostopa, zlasti do 
aplikacije CT-SIENA;

BF. ker so med državami članicami 
razlike v številu pristojnih organov, ki
imajo dostop do podatkovnih zbirk 
Europola ali so lahko v stiku z Europolom 
brez posredovanja nacionalnih uradnikov 
za zvezo; ker nekatere države članice 
nimajo omejenih in varnih nacionalnih 
policijskih komunikacijskih omrežij, zaradi 
česar njihovi pristojni organi nimajo 
decentraliziranega dostopa, zlasti do 
aplikacije CT-SIENA; ker je treba od teh 
držav zahtevati, naj naredijo vse, kar je 
mogoče, za spoštovanje evropske 
zakonodaje, zlasti na področju varstva 
podatkov;

Or. fr

Predlog spremembe 398
Helga Stevens

Predlog resolucije
Uvodna izjava BF

Predlog resolucije Predlog spremembe

BF. ker so med državami članicami 
razlike v številu pristojnih organov, ki 
imajo dostop do podatkovnih zbirk 
Europola ali so lahko v stiku z Europolom 
brez posredovanja nacionalnih uradnikov 
za zvezo; ker nekatere države članice 
nimajo omejenih in varnih nacionalnih 
policijskih komunikacijskih omrežij, zaradi 
česar njihovi pristojni organi nimajo 

BF. ker so med državami članicami 
razlike v številu pristojnih organov, ki 
imajo dostop do podatkovnih zbirk 
Europola ali so lahko v stiku z Europolom 
brez posredovanja nacionalnih uradnikov 
za zvezo; ker nekatere države članice 
nimajo omejenih in varnih nacionalnih 
policijskih komunikacijskih omrežij, zaradi 
česar njihovi pristojni organi nimajo 
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decentraliziranega dostopa, zlasti do
aplikacije CT SIENA;

decentraliziranega dostopa, zlasti do
varovane platforme za izmenjavo 
informacij CT SIENA;

Or. nl

Predlog spremembe 399
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava BG

Predlog resolucije Predlog spremembe

BG. ker številni instrumenti EU, kot so 
sklep 2005/671/PNZ, direktiva o boju proti 
terorizmu in uredba o Europolu, zahtevajo, 
da države članice izmenjujejo informacije 
o terorizmu z ustreznimi agencijami; ker 
okrepljena, redna, pravočasna in 
sistematična izmenjava informacij z 
Europolom ter Eurojustom, vključno z 
informacijami o okoliščinah, olajša njuno 
delo pri odkrivanju povezav med primeri in 
pregledovanju izzivov in najboljših praks, 
povezanih s preiskavami, kazenskim 
pregonom in obsodbami za teroristična 
kazniva dejanja;

BG. ker številni instrumenti EU, kot so 
sklep 2005/671/PNZ, direktiva o boju proti 
terorizmu in uredba o Europolu, zahtevajo, 
da države članice izmenjujejo informacije 
o terorizmu z ustreznimi agencijami; ker 
okrepljena, redna, pravočasna in 
sistematična izmenjava informacij z 
Europolom ter Eurojustom, vključno z 
informacijami o okoliščinah, olajša njuno 
delo pri odkrivanju povezav med primeri in 
pregledovanju izzivov in najboljših praks, 
povezanih s preiskavami, kazenskim 
pregonom in obsodbami za teroristična 
kazniva dejanja; ker za države članice v 
okviru tega sklepa še ni določena 
obveznost samodejne izmenjave ustreznih 
informacij z drugimi državami članicami, 
če bi se take informacije lahko uporabile 
pri preprečevanju, odkrivanju, 
preiskovanju ali pregonu terorističnih 
kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 400
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, 
Artis Pabriks
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Predlog resolucije
Uvodna izjava BG

Predlog resolucije Predlog spremembe

BG. ker številni instrumenti EU, kot so 
sklep 2005/671/PNZ, direktiva o boju proti 
terorizmu in uredba o Europolu, zahtevajo, 
da države članice izmenjujejo informacije 
o terorizmu z ustreznimi agencijami; ker 
okrepljena, redna, pravočasna in 
sistematična izmenjava informacij z 
Europolom ter Eurojustom, vključno z 
informacijami o okoliščinah, olajša njuno 
delo pri odkrivanju povezav med primeri in 
pregledovanju izzivov in najboljših praks, 
povezanih s preiskavami, kazenskim 
pregonom in obsodbami za teroristična 
kazniva dejanja;

BG. ker številni instrumenti EU, kot so 
sklep 2005/671/PNZ, direktiva o boju proti 
terorizmu in uredba o Europolu, zahtevajo, 
da države članice izmenjujejo informacije 
o terorizmu z ustreznimi agencijami; ker 
okrepljena, redna, pravočasna in 
sistematična izmenjava informacij z 
Europolom ter Eurojustom, vključno z 
informacijami o okoliščinah, olajša njuno 
delo pri odkrivanju povezav med primeri in 
pregledovanju izzivov in najboljših praks, 
povezanih s preiskavami, kazenskim 
pregonom in obsodbami za teroristična 
kazniva dejanja; ker se je količina 
informacij, ki se posredujejo Eurojustu, v 
preteklih letih povečala, še vedno pa 
obstajajo razlike med državami članicami 
v zvezi s količino, vrsto in obsegom, kar 
lahko povzroči razdrobljenost 
razpoložljivih informacij1a;

__________________

1a Medtem ko je bilo leta 2014 Eurojustu 
posredovanih samo 14 zadev, povezanih s 
terorizmom, je Eurojust v obdobju 2014–
2018 obravnaval 263 zadev, s skupaj 
61 usklajevalnimi sestanki v 75 zadevah, 
povezanih s terorizmom, dvema 
usklajevalnima centroma in 14 zadevami s 
skupnimi preiskovalnimi skupinami ob 
podpori Eurojusta.

Or. en

Predlog spremembe 401
Cornelia Ernst, Lynn Boylan

Predlog resolucije
Uvodna izjava BG
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Predlog resolucije Predlog spremembe

BG. ker številni instrumenti EU, kot so 
sklep 2005/671/PNZ, direktiva o boju proti 
terorizmu in uredba o Europolu, zahtevajo, 
da države članice izmenjujejo informacije 
o terorizmu z ustreznimi agencijami; ker
okrepljena, redna, pravočasna in 
sistematična izmenjava informacij z 
Europolom ter Eurojustom, vključno z 
informacijami o okoliščinah, olajša njuno 
delo pri odkrivanju povezav med primeri
in pregledovanju izzivov in najboljših 
praks, povezanih s preiskavami, 
kazenskim pregonom in obsodbami za 
teroristična kazniva dejanja;

BG. ker številni instrumenti EU, kot so 
sklep 2005/671/PNZ, direktiva o boju proti 
terorizmu in uredba o Europolu, zahtevajo, 
da države članice izmenjujejo informacije 
o terorizmu z ustreznimi agencijami; ker je
redna in sistematična izmenjava informacij 
z Europolom ter Eurojustom podlaga za
njuno delo pri odkrivanju povezav med 
primeri;

Or. en

Predlog spremembe 402
Doru-Claudian Frunzulică, Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Uvodna izjava BG

Predlog resolucije Predlog spremembe

BG. ker številni instrumenti EU, kot so 
sklep 2005/671/PNZ, direktiva o boju proti 
terorizmu in uredba o Europolu, zahtevajo, 
da države članice izmenjujejo informacije 
o terorizmu z ustreznimi agencijami; ker 
okrepljena, redna, pravočasna in 
sistematična izmenjava informacij z 
Europolom ter Eurojustom, vključno z 
informacijami o okoliščinah, olajša njuno 
delo pri odkrivanju povezav med primeri in 
pregledovanju izzivov in najboljših praks, 
povezanih s preiskavami, kazenskim 
pregonom in obsodbami za teroristična 
kazniva dejanja;

BG. ker številni instrumenti EU, kot so 
sklep 2005/671/PNZ, direktiva o boju proti 
terorizmu in uredba o Europolu, zahtevajo, 
da države članice izmenjujejo informacije 
o terorizmu z ustreznimi agencijami; ker 
okrepljena, redna, pravočasna in 
sistematična izmenjava informacij z 
Europolom ter Eurojustom glede na njuna 
pravna pooblastila, vključno z 
informacijami o okoliščinah, olajša njuno 
delo pri odkrivanju povezav med primeri in 
pregledovanju izzivov in najboljših praks, 
povezanih s preiskavami, kazenskim 
pregonom in obsodbami za teroristična 
kazniva dejanja;

Or. en
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Predlog spremembe 403
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Uvodna izjava BG a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BGa. ker ima Evropsko javno tožilstvo, 
ki se ustanovi na podlagi Uredbe 
Sveta (EU) 2017/1939, pomembno nalogo, 
ki obsega preiskovanje in pregon kaznivih 
dejanj, ki škodijo finančnim interesom 
Unije, njegova ustanovitev in dodelitev 
finančnih sredstev temu novemu organu 
ne bi smela negativno vplivati na 
zmožnosti obstoječih struktur, kot je 
Eurojust, da olajšajo prizadevanja držav 
članic v boju proti terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 404
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava BG a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BGa. ker izmenjava informacij med 
agencijami EU ni optimalna zaradi 
uporabe različnih varnih komunikacijskih 
kanalov; meni, da bi vzpostavitev 
medinstitucionalnega varnega 
komunikacijskega kanala lahko olajšala 
in izboljšala izmenjavo informacij med 
agencijami, kot so Intcen, Europol in 
Frontex;

Or. fr
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Predlog spremembe 405
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Uvodna izjava BG b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BGb. ker CEPOL bistveno prispeva k 
usposabljanju uslužbencev organov 
pregona držav članic in prednostnih 
tretjih držav za boj proti terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 406
Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ana 
Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava BH

Predlog resolucije Predlog spremembe

BH. ker mehanizme vzajemne pravne 
pomoči postopoma nadomeščajo 
instrumenti vzajemnega priznavanja, saj ti 
pomagajo izboljšati čezmejno sodelovanje 
med pristojnimi organi v EU s 
pospeševanjem in racionalizacijo 
postopkov; ker sta sklep o evropskem 
nalogu za prijetje in direktiva o evropskem 
preiskovalnem nalogu primera
instrumentov vzajemnega priznavanja, ki 
so ju njuni uporabniki označili za koristne;

BH. ker mehanizme vzajemne pravne 
pomoči nadomeščajo instrumenti 
vzajemnega priznavanja, saj ti pomagajo 
izboljšati čezmejno sodelovanje med 
pristojnimi organi v EU s pospeševanjem 
in racionalizacijo postopkov; ker je sklep o 
evropskem nalogu za prijetje primer
instrumentov vzajemnega priznavanja, ki 
so ga njegovi uporabniki označili za
koristnega; ker Komisija ni zagotovila 
nobene ocene učinkovitosti novih 
sprejetih in izvajanih instrumentov, ki bi 
obravnavala vprašanje zbiranja dokazov, 
vključno z e-dokazi, kot je uporaba 
Direktive 2014/41/EU o evropskem 
preiskovalnem nalogu;

Or. en



AM\1162674SL.docx 33/172 PE627.742v01-00

SL

Predlog spremembe 407
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava BH

Predlog resolucije Predlog spremembe

BH. ker mehanizme vzajemne pravne 
pomoči postopoma nadomeščajo
instrumenti vzajemnega priznavanja, saj ti 
pomagajo izboljšati čezmejno sodelovanje 
med pristojnimi organi v EU s 
pospeševanjem in racionalizacijo 
postopkov; ker sta sklep o evropskem 
nalogu za prijetje in direktiva o 
evropskem preiskovalnem nalogu primera 
instrumentov vzajemnega priznavanja, ki 
so ju njuni uporabniki označili za 
koristne;

BH. ker mehanizme vzajemne pravne 
pomoči postopoma nadomeščajo 
instrumenti vzajemnega priznavanja, saj ti 
pomagajo izboljšati čezmejno sodelovanje 
med pristojnimi organi v EU s 
pospeševanjem in racionalizacijo 
postopkov;

Or. fr

Predlog spremembe 408
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava BI

Predlog resolucije Predlog spremembe

BI. ker je načelo vzajemnega 
priznavanja po eni strani pogojeno z visoko 
stopnjo zaupanja med državami članicami, 
po drugi strani pa poglablja vzajemno 
zaupanje, saj omogoča učinkovito 
sodelovanje organov različnih držav članic 
v boju proti terorizmu;

BI. ker je načelo vzajemnega 
priznavanja po eni strani pogojeno z visoko 
stopnjo zaupanja med državami članicami, 
po drugi strani pa poglablja vzajemno 
zaupanje, saj omogoča učinkovito 
sodelovanje organov različnih držav članic 
v boju proti terorizmu; ker kršenje 
temeljnih pravic vpliva na medsebojno 
zaupanje med državami članicami in 
ustvarja oviro za vzajemno priznavanje, 
kot ga priznava Sodišče Evropske unije v 
zadevah Aranyosi in Căldăraru (C-404/15 
PPU) in Minister for Justice and Equality
proti LM (C-216/18 PPU);

Or. fr
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Predlog spremembe 409
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Predlog resolucije
Uvodna izjava BI

Predlog resolucije Predlog spremembe

BI. ker je načelo vzajemnega 
priznavanja po eni strani pogojeno z 
visoko stopnjo zaupanja med državami 
članicami, po drugi strani pa poglablja 
vzajemno zaupanje, saj omogoča 
učinkovito sodelovanje organov različnih 
držav članic v boju proti terorizmu;

BI. ker je načelo vzajemnega 
priznavanja pogojeno z visoko stopnjo 
zaupanja med državami članicami in 
primerljivo ravnjo neodvisnosti sodstva;

Or. en

Predlog spremembe 410
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Uvodna izjava BJ

Predlog resolucije Predlog spremembe

BJ. ker skupne preiskovalne skupine 
olajšajo usklajevanje preiskav in 
kazenskega pregona v zadevah s čezmejno 
razsežnostjo ter omogočajo izmenjavo 
informacij/dokazov v realnem času; ker 
praktične koristi, ki izhajajo iz skupnih 
preiskovalnih skupin, vključujejo boljšo 
izmenjavo informacij, izmenjavo najboljše 
prakse, boljše zbiranje dokazov in 
vzajemno priznavanje ukrepov, ki jih 
izvajajo strani;

BJ. ker skupne preiskovalne skupine 
olajšajo usklajevanje preiskav in 
kazenskega pregona v zadevah s čezmejno 
razsežnostjo ter omogočajo izmenjavo 
informacij/dokazov v realnem času; ker 
praktične koristi, ki izhajajo iz skupnih 
preiskovalnih skupin, vključujejo boljšo 
izmenjavo informacij, izmenjavo najboljše 
prakse, boljše zbiranje dokazov in 
vzajemno priznavanje ukrepov, ki jih 
izvajajo strani; ker skupne preiskovalne 
skupine potrebujejo ustrezno financiranje 
za učinkovito delo;

Or. en
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Predlog spremembe 411
Cornelia Ernst, Lynn Boylan

Predlog resolucije
Uvodna izjava BK

Predlog resolucije Predlog spremembe

BK. ker je za zagotavljanje in 
pridobivanje elektronskih dokazil, ki so 
pomembna pri preiskovanju terorističnih 
kaznivih dejanj, potrebno tesno 
sodelovanje s ponudniki spletnih storitev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 412
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava BK

Predlog resolucije Predlog spremembe

BK. ker je za zagotavljanje in 
pridobivanje elektronskih dokazil, ki so 
pomembna pri preiskovanju terorističnih 
kaznivih dejanj, potrebno tesno 
sodelovanje s ponudniki spletnih storitev;

BK. ker je za zagotavljanje in 
pridobivanje elektronskih dokazil, ki so 
pomembna pri preiskovanju terorističnih 
kaznivih dejanj, potrebno tesno 
sodelovanje s ponudniki spletnih storitev;
ker so v skladu s poglavjem V splošne 
uredbe o varstvu podatkov sporazumi o 
medsebojni pravni pomoči in drugi
mednarodni sporazumi prednostni
mehanizem za omogočanje dostopa do 
osebnih podatkov, shranjenih v tujini;

Or. en

Predlog spremembe 413
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava BK
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Predlog resolucije Predlog spremembe

BK. ker je za zagotavljanje in 
pridobivanje elektronskih dokazil, ki so 
pomembna pri preiskovanju terorističnih 
kaznivih dejanj, potrebno tesno 
sodelovanje s ponudniki spletnih storitev;

BK. ker je za zagotavljanje in 
pridobivanje elektronskih dokazil, ki so 
pomembna pri preiskovanju terorističnih 
kaznivih dejanj, na zahtevo pristojnih 
organov kazenskega pregona in na 
podlagi ustreznega pravnega postopka
potrebno tesno sodelovanje s ponudniki 
spletnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 414
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava BK

Predlog resolucije Predlog spremembe

BK. ker je za zagotavljanje in 
pridobivanje elektronskih dokazil, ki so
pomembna pri preiskovanju terorističnih 
kaznivih dejanj, potrebno tesno 
sodelovanje s ponudniki spletnih storitev;

BK. ker je za zagotavljanje in 
pridobivanje elektronskih dokazil, ki so
ključnega pomena pri preiskovanju 
terorističnih kaznivih dejanj, potrebno 
tesno sodelovanje s ponudniki spletnih 
storitev;

Or. fr

Predlog spremembe 415
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Uvodna izjava BK

Predlog resolucije Predlog spremembe

BK. ker je za zagotavljanje in 
pridobivanje elektronskih dokazil, ki so 
pomembna pri preiskovanju terorističnih 
kaznivih dejanj, potrebno tesno 

BK. ker je za zagotavljanje in 
pridobivanje elektronskih dokazil, ki so 
pomembna pri preiskovanju terorističnih 
kaznivih dejanj, potrebno tesno 
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sodelovanje s ponudniki spletnih storitev; sodelovanje ponudnikov spletnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 416
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava BK a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BKa. ker bi bilo Evropsko javno tožilstvo 
s širšimi pooblastili za boj proti 
organiziranemu kriminalu in terorizmu 
učinkovito in ključno orodje za okrepitev 
sodnega sodelovanja v Evropi;

Or. fr

Predlog spremembe 417
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava BK a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BKa. ker so primeri infiltracije 
teroristov v migracijske tokove statistično 
redki, pri čemer velika večina teroristov 
prihaja iz Evropske unije, zato je treba 
preprečiti vsakršno povezovanje
nezakonitega priseljevanja s terorizmom
ter poskrbeti, da se ne odstopa od cilja 
ukrepov za boj proti terorizmu za namene 
zatiranja migracijskih pojavov; ker je ob 
tem zaskrbljen zaradi ponovne
vzpostavitve nadzora na mejah Francije v 
imenu boja proti terorizmu, saj to vodi k 
sistematičnemu rasnemu profiliranju na 
francosko-italijanski meji, ki zlasti zadeva 
prosilce za azil, ali zaradi madžarske
zakonodaje, ki uvaja kriminalizacijo
migrantov, ki so obravnavani kot teroristi, 
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kot v zadevi Ahmeda H.;

Or. fr

Predlog spremembe 418
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava BK b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BKb. ker je v poročilu posebnega 
poročevalca Sveta Združenih narodov za 
človekove pravice o spodbujanju in 
varovanju človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin v boju proti terorizmu ocenjeno, 
da so preveč omejevalne politike
priseljevanja, uvedene zaradi 
zaskrbljenosti glede terorizma,
neupravičene in bi lahko ogrozile varnost 
držav;

Or. fr

Predlog spremembe 419
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava BL

Predlog resolucije Predlog spremembe

BL. ker je schengensko območje brez 
notranjih meja vzdržno le, če so zunanje 
meje učinkovito zavarovane in zaščitene in 
so sprejeti notranji varnostni ukrepi za 
obvladovanje tveganja hudih kaznivih 
dejanj;

BL. ker je schengensko območje brez 
notranjih meja vzdržno le, če so zunanje 
meje učinkovito zavarovane in zaščitene in 
so sprejeti notranji varnostni ukrepi za 
obvladovanje tveganja hudih kaznivih 
dejanj; ker so bili sprejeti številni predlogi 
za okrepitev varnostnega preverjanja na 
zunanjih mejah; ker je vseeno treba 
zagotoviti več prožnosti državam članicam 
za ponovno začasno uvedbo preverjanja 
na notranjih mejah v primeru resne 
grožnje za javni red ali javno varnost, kot 
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je predlagala Evropska komisija;

Or. fr

Predlog spremembe 420
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava BL

Predlog resolucije Predlog spremembe

BL. ker je schengensko območje brez 
notranjih meja vzdržno le, če so zunanje 
meje učinkovito zavarovane in zaščitene in
so sprejeti notranji varnostni ukrepi za 
obvladovanje tveganja hudih kaznivih 
dejanj;

BL. ker schengensko območje brez 
notranjih meja zahteva, da so zunanje meje 
učinkovito zavarovane in zaščitene in se 
izvajajo notranji varnostni ukrepi za 
obvladovanje tveganja hudih kaznivih 
dejanj; to vključuje potrebo po boju proti 
korupciji v nacionalnih sistemih za izdajo 
nacionalnih in schengenskih vizumov, 
vključno z zlatimi vizumi in programi za 
vlagatelje, v okviru katerih države članice 
prodajajo državljanstvo, evropsko 
državljanstvo in prebivanje na 
schengenskem območju, s čimer 
omogočajo hudodelskim združbam, da v 
EU najdejo zatočišče ter načrtujejo
teroristično in kriminalno dejanje;

Or. en

Predlog spremembe 421
Helga Stevens

Predlog resolucije
Uvodna izjava BL

Predlog resolucije Predlog spremembe

BL. ker je schengensko območje brez 
notranjih meja vzdržno le, če so zunanje 
meje učinkovito zavarovane in zaščitene in 
so sprejeti notranji varnostni ukrepi za 
obvladovanje tveganja hudih kaznivih 
dejanj;

BL. ker je schengensko območje brez 
notranjih meja vzdržno le, če so zunanje 
meje učinkovito zavarovane in zaščitene, 
se ustavijo nezakonite migracije v 
Evropsko Unijo in so sprejeti notranji 
varnostni ukrepi za obvladovanje tveganja 
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hudih kaznivih dejanj;

Or. nl

Predlog spremembe 422
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava BL

Predlog resolucije Predlog spremembe

BL. ker je schengensko območje brez 
notranjih meja vzdržno le, če so zunanje 
meje učinkovito zavarovane in zaščitene 
in so sprejeti notranji varnostni ukrepi za 
obvladovanje tveganja hudih kaznivih 
dejanj;

BL. ker je schengensko območje brez 
notranjih meja temeljni dosežek EU, na 
podlagi katerega je treba zunanje meje 
učinkovito zavarovati in zaščititi, in ker se 
na področju notranje varnosti obvladujejo
tveganja hudih kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 423
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava BL

Predlog resolucije Predlog spremembe

BL. ker je schengensko območje brez 
notranjih meja vzdržno le, če so zunanje 
meje učinkovito zavarovane in zaščitene 
in so sprejeti notranji varnostni ukrepi za 
obvladovanje tveganja hudih kaznivih 
dejanj;

BL. ker je delovanje schengenskega 
območja brez notranjih meja neposredno 
povezano z učinkovito politiko EU na 
področju upravljanja meja, ustreznimi 
notranjimi varnostnimi ukrepi ter 
spoštovanjem načela pravne države in 
temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 424
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz
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Predlog resolucije
Uvodna izjava BL a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BLa. ker je 7. aprila 2017 začela veljati 
nova uredba 2017/458 o spremembi 
zakonika o schengenskih mejah, ki zlasti 
pomeni odgovor na povečanje teroristične 
grožnje, da bi se zagotovilo sistematično 
preverjanje vseh oseb pri prehajanju
zunanjih meja, vključno s posamezniki, ki 
imajo pravico do prostega gibanja, v vseh 
ustreznih zbirkah podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 425
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Uvodna izjava BL b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BLb. ker je izvajanje na nekaterih 
področjih ureditve v zvezi z določenimi 
področji nadzora meja pomanjkljivo, kot 
so sistematično preverjanje v zbirkah 
podatkov med mejno kontrolo in temeljito 
preverjanje zahtevanih pogojev za vstop;

Or. en

Predlog spremembe 426
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava BM

Predlog resolucije Predlog spremembe

BM. ker so preprečen napad na vlak BM. ker so preprečen napad na vlak 
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Thalys 21. avgusta 2015, napadi v Parizu 
13. novembra 2015 in napad v Bruslju 
22. marca 2016 razkrili velike 
pomanjkljivosti evropske politike o 
mejnem nadzoru, saj je vsaj osem storilcev 
teh napadov vstopilo v Grčijo v okviru 
nedovoljenih tokov julija, avgusta in 
oktobra 2015;

Thalys 21. avgusta 2015, napadi v Parizu 
13. novembra 2015 in napad v Bruslju 
22. marca 2016 razkrili velike 
pomanjkljivosti evropske politike o 
mejnem nadzoru, saj je vsaj osem storilcev 
teh napadov vstopilo v Grčijo v okviru 
nedovoljenih tokov julija, avgusta in 
oktobra 2015, oziroma se v državah 
članicah zadržujejo brez ustrezne pravne 
podlage kljub obveznosti, da morajo
zapustiti državo, ali nalogu za izgon 
oziroma kot osebe, ki jim je bila zavrnjena 
prošnja za azil ali za pridobitev dovoljenja 
za prebivanje, in so pogosto vpleteni v 
splošno prestopništvo;

Or. de

Predlog spremembe 427
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava BM

Predlog resolucije Predlog spremembe

BM. ker so preprečen napad na vlak 
Thalys 21. avgusta 2015, napadi v Parizu 
13. novembra 2015 in napad v Bruslju 
22. marca 2016 razkrili velike
pomanjkljivosti evropske politike o 
mejnem nadzoru, saj je vsaj osem storilcev 
teh napadov vstopilo v Grčijo v okviru 
nedovoljenih tokov julija, avgusta in 
oktobra 2015;

BM. ker so preprečen napad na vlak 
Thalys 21. avgusta 2015, napadi v Parizu 
13. novembra 2015 in napad v Bruslju 
22. marca 2016 razkrili pomanjkljivosti v 
sodelovanju med državami članicami na 
tem področju;

Or. fr

Predlog spremembe 428
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava BM
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Predlog resolucije Predlog spremembe

BM. ker so preprečen napad na vlak 
Thalys 21. avgusta 2015, napadi v Parizu 
13. novembra 2015 in napad v Bruslju 
22. marca 2016 razkrili velike 
pomanjkljivosti evropske politike o 
mejnem nadzoru, saj je vsaj osem storilcev 
teh napadov vstopilo v Grčijo v okviru 
nedovoljenih tokov julija, avgusta in 
oktobra 2015;

BM. ker so preprečen napad na vlak 
Thalys 21. avgusta 2015, napadi v Parizu 
13. novembra 2015 in napad v Bruslju 
22. marca 2016 med drugim razkrili
nekatere pomanjkljivosti v politikah EU 
na področju upravljanja meja;

Or. en

Predlog spremembe 429
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Uvodna izjava BM

Predlog resolucije Predlog spremembe

BM. ker so preprečen napad na vlak 
Thalys 21. avgusta 2015, napadi v Parizu 
13. novembra 2015 in napad v Bruslju 
22. marca 2016 razkrili velike 
pomanjkljivosti evropske politike o 
mejnem nadzoru, saj je vsaj osem storilcev 
teh napadov vstopilo v Grčijo v okviru 
nedovoljenih tokov julija, avgusta in 
oktobra 2015;

BM. ker so preprečen napad na vlak 
Thalys 21. avgusta 2015, napadi v Parizu 
13. novembra 2015 in napad v Bruslju 
22. marca 2016 razkrili velike 
pomanjkljivosti evropske politike o 
mejnem nadzoru in so jasen znak 
neuspeha schengenskega območja, saj je 
vsaj osem storilcev teh napadov vstopilo v 
Grčijo v okviru nedovoljenih tokov julija, 
avgusta in oktobra 2015;

Or. fr

Predlog spremembe 430
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava BN

Predlog resolucije Predlog spremembe

BN. ker sklepi Sveta 10152/17 črtano
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priporočajo državam članicam, naj 
preverijo vse migrante brez urejenega 
statusa na nacionalni ravni v podatkovnih 
zbirkah, ki jih ustvarjajo in uporabljajo 
pristojni organi, ter nacionalnem sistemu 
za avtomatizirano identifikacijo prstnih 
odtisov (AIFS) in na evropski ter 
mednarodni ravni v sistemu SIS, pri 
Europolu, v sistemu Eurodac in 
podatkovnih zbirkah Interpola (omrežje I-
24/7) ter natančneje v zbirki nominalnih 
podatkov, podatkovni zbirki o ukradenih 
in izgubljenih potnih listinah (SLTD), 
podatkovni zbirki o tujih terorističnih 
bojevnikih (FTF) in podatkovni zbirki 
potnih listin, povezanih z razpisi ukrepov 
(TDAWN);

Or. fr

Predlog spremembe 431
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava BN

Predlog resolucije Predlog spremembe

BN. ker sklepi Sveta 10152/17 
priporočajo državam članicam, naj
preverijo vse migrante brez urejenega 
statusa na nacionalni ravni v podatkovnih 
zbirkah, ki jih ustvarjajo in uporabljajo 
pristojni organi, ter nacionalnem sistemu 
za avtomatizirano identifikacijo prstnih 
odtisov (AIFS) in na evropski ter 
mednarodni ravni v sistemu SIS, pri 
Europolu, v sistemu Eurodac in 
podatkovnih zbirkah Interpola (omrežje I-
24/7) ter natančneje v zbirki nominalnih 
podatkov, podatkovni zbirki o ukradenih in 
izgubljenih potnih listinah (SLTD), 
podatkovni zbirki o tujih terorističnih 
bojevnikih (FTF) in podatkovni zbirki 
potnih listin, povezanih z razpisi ukrepov
(TDAWN);

BN. ker sklepi Sveta 10152/17 
priporočajo državam članicam, naj pri 
obravnavanju migrantov brez urejenega 
statusa po potrebi opravijo preverjanje na 
nacionalni ravni v podatkovnih zbirkah, ki 
jih ustvarjajo in uporabljajo pristojni 
organi, ter nacionalnem sistemu za 
avtomatizirano identifikacijo prstnih 
odtisov (AIFS) in na evropski ter 
mednarodni ravni v sistemu SIS, pri 
Europolu, v sistemu Eurodac in 
podatkovnih zbirkah Interpola (omrežje I-
24/7) ter natančneje v zbirki nominalnih 
podatkov, podatkovni zbirki o ukradenih in 
izgubljenih potnih listinah (SLTD), 
podatkovni zbirki o tujih terorističnih 
bojevnikih (FTF) in podatkovni zbirki 
potnih listin, povezanih z razpisi ukrepov
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(TDAWN);

Or. en

Predlog spremembe 432
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava BN

Predlog resolucije Predlog spremembe

BN. ker sklepi Sveta 10152/17 
priporočajo državam članicam, naj 
preverijo vse migrante brez urejenega 
statusa na nacionalni ravni v podatkovnih 
zbirkah, ki jih ustvarjajo in uporabljajo 
pristojni organi, ter nacionalnem sistemu 
za avtomatizirano identifikacijo prstnih 
odtisov (AIFS) in na evropski ter 
mednarodni ravni v sistemu SIS, pri 
Europolu, v sistemu Eurodac in 
podatkovnih zbirkah Interpola (omrežje I-
24/7) ter natančneje v zbirki nominalnih 
podatkov, podatkovni zbirki o ukradenih in 
izgubljenih potnih listinah (SLTD), 
podatkovni zbirki o tujih terorističnih 
bojevnikih (FTF) in podatkovni zbirki 
potnih listin, povezanih z razpisi ukrepov
(TDAWN);

BN. ker sklepi Sveta 10152/17 
priporočajo državam članicam, naj 
preverijo vse nezakonite migrante na 
nacionalni ravni v podatkovnih zbirkah, ki 
jih ustvarjajo in uporabljajo pristojni 
organi, ter nacionalnem sistemu za 
avtomatizirano identifikacijo prstnih 
odtisov (AIFS) in na evropski ter 
mednarodni ravni v sistemu SIS, pri 
Europolu, v sistemu Eurodac in 
podatkovnih zbirkah Interpola (omrežje I-
24/7) ter natančneje v zbirki nominalnih 
podatkov, podatkovni zbirki o ukradenih in 
izgubljenih potnih listinah (SLTD), 
podatkovni zbirki o tujih terorističnih 
bojevnikih (FTF) in podatkovni zbirki 
potnih listin, povezanih z razpisi ukrepov
(TDAWN);

Or. fr

Predlog spremembe 433
Kristina Winberg

Predlog resolucije
Uvodna izjava BN

Predlog resolucije Predlog spremembe

BN. ker sklepi Sveta 10152/17 
priporočajo državam članicam, naj 
preverijo vse migrante brez urejenega 
statusa na nacionalni ravni v podatkovnih 

BN. ker sklepi Sveta 10152/17 
priporočajo državam članicam, naj 
preverijo vse migrante brez urejenega 
statusa na nacionalni ravni v podatkovnih 
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zbirkah, ki jih ustvarjajo in uporabljajo 
pristojni organi, ter nacionalnem sistemu 
za avtomatizirano identifikacijo prstnih 
odtisov (AIFS) in na evropski ter 
mednarodni ravni v sistemu SIS, pri 
Europolu, v sistemu Eurodac in 
podatkovnih zbirkah Interpola (omrežje I-
24/7) ter natančneje v zbirki nominalnih 
podatkov, podatkovni zbirki o ukradenih in 
izgubljenih potnih listinah (SLTD), 
podatkovni zbirki o tujih terorističnih 
bojevnikih (FTF) in podatkovni zbirki 
potnih listin, povezanih z razpisi ukrepov
(TDAWN);

zbirkah, ki jih ustvarjajo in uporabljajo 
pristojni organi, ter nacionalnem sistemu 
za avtomatizirano identifikacijo prstnih 
odtisov (AIFS) in na evropski ter 
mednarodni ravni v sistemu SIS, pri 
Europolu, v sistemu Eurodac in 
podatkovnih zbirkah Interpola (omrežje I-
24/7) ter natančneje v zbirki nominalnih 
podatkov, podatkovni zbirki o ukradenih in 
izgubljenih potnih listinah (SLTD), 
podatkovni zbirki o tujih teroristih in 
podatkovni zbirki potnih listin, povezanih z 
razpisi ukrepov (TDAWN);

Or. en

Predlog spremembe 434
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava BN a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BNa. ker ENVP v mnenju 02/2016 o 
predlogu uredbe o evropski mejni in 
obalni straži priporoča odpravo možnosti, 
da uradniki za zvezo dostopajo do 
nacionalnih in evropskih informacijskih 
sistemov, če ni predložen noben dokaz, ki 
podpira takšno zahtevo, in zahteva
spoštovanje načela opredelitve namena 
pri zbiranju in uporabi podatkov;

Or. fr

Predlog spremembe 435
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava BO
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Predlog resolucije Predlog spremembe

BO. ker lahko Evropska agencija za 
mejno in obalno stražo na podlagi 
člena 11 Uredbe (ES) 1168/2011 in 
pozitivnega mnenja Evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov (ENVP) 
obdeluje osebne podatke; ker pa ima 
Evropska agencija za mejno in obalno 
stražo težave pri spremljanju terorizma 
zaradi kratkega, samo 90-dnevnega 
obdobja hrambe osebnih podatkov, 
določenega v Uredbi (ES) 2016/1624; ker 
je med Eurojustom in Evropsko agencijo 
za mejno in obalno stražo sklenjen samo 
memorandum o soglasju, ki vključuje 
izmenjavo splošnih, strateških in 
tehničnih informacij, ne pa tudi 
izmenjave osebnih podatkov; ker je 
potreben poseben pravni okvir za 
obdelavo osebnih podatkov za Evropsko 
agencijo za mejno in obalno stražo, da bi 
lahko izpolnjevala svoje naloge;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 436
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava BO

Predlog resolucije Predlog spremembe

BO. ker lahko Evropska agencija za 
mejno in obalno stražo na podlagi člena 11 
Uredbe (ES) 1168/2011 in pozitivnega 
mnenja Evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov (ENVP) obdeluje osebne 
podatke; ker pa ima Evropska agencija za 
mejno in obalno stražo težave pri 
spremljanju terorizma zaradi kratkega, 
samo 90-dnevnega obdobja hrambe 
osebnih podatkov, določenega v Uredbi 
(ES) 2016/1624; ker je med Eurojustom in 
Evropsko agencijo za mejno in obalno 

BO. ker lahko Evropska agencija za 
mejno in obalno stražo na podlagi člena 11 
Uredbe (ES) 1168/2011 in pozitivnega 
mnenja Evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov (ENVP) obdeluje osebne 
podatke; ker je med Eurojustom in 
Evropsko agencijo za mejno in obalno 
stražo sklenjen memorandum o soglasju, ki 
vključuje izmenjavo splošnih, strateških in 
tehničnih informacij, ne pa tudi izmenjave 
osebnih podatkov;
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stražo sklenjen samo memorandum o 
soglasju, ki vključuje izmenjavo splošnih, 
strateških in tehničnih informacij, ne pa 
tudi izmenjave osebnih podatkov; ker je 
potreben poseben pravni okvir za 
obdelavo osebnih podatkov za Evropsko 
agencijo za mejno in obalno stražo, da bi 
lahko izpolnjevala svoje naloge;

Or. en

Predlog spremembe 437
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava BO

Predlog resolucije Predlog spremembe

BO. ker lahko Evropska agencija za 
mejno in obalno stražo na podlagi člena 11
Uredbe (ES) 1168/2011 in pozitivnega 
mnenja Evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov (ENVP) obdeluje osebne 
podatke; ker pa ima Evropska agencija za 
mejno in obalno stražo težave pri 
spremljanju terorizma zaradi kratkega, 
samo 90-dnevnega obdobja hrambe 
osebnih podatkov, določenega v Uredbi 
(ES) 2016/1624; ker je med Eurojustom in 
Evropsko agencijo za mejno in obalno 
stražo sklenjen samo memorandum o 
soglasju, ki vključuje izmenjavo splošnih, 
strateških in tehničnih informacij, ne pa 
tudi izmenjave osebnih podatkov; ker je 
potreben poseben pravni okvir za obdelavo 
osebnih podatkov za Evropsko agencijo za 
mejno in obalno stražo, da bi lahko 
izpolnjevala svoje naloge;

BO. ker lahko Evropska agencija za 
mejno in obalno stražo na podlagi člena 11
Uredbe (ES) 1168/2011 in pozitivnega 
mnenja Evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov (ENVP) obdeluje osebne 
podatke; ker pa ima Evropska agencija za 
mejno in obalno stražo težave pri 
spremljanju terorizma; ker je med 
Eurojustom in Evropsko agencijo za mejno 
in obalno stražo sklenjen samo 
memorandum o soglasju, ki vključuje
izmenjavo splošnih, strateških in tehničnih 
informacij, ne pa tudi izmenjave osebnih 
podatkov; ker je potreben poseben pravni 
okvir za obdelavo osebnih podatkov za 
Evropsko agencijo za mejno in obalno 
stražo, da bi lahko izpolnjevala svoje 
naloge;

Or. en

Predlog spremembe 438
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Uvodna izjava BO a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BOa. ker je treba pri vsaki medsebojni
povezavi sistemov podatkov upoštevati 
načela opredelitve namena in se zlasti ne 
smejo mešati dejavnosti policije in 
mejnega nadzora ter načeli nujnosti in 
sorazmernosti, da mejna straža ni akter v 
boju proti terorizmu in lahko ukrepa le na 
podlagi točnih navodil in informacij;

Or. fr

Predlog spremembe 439
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava BP

Predlog resolucije Predlog spremembe

BP. ker bi morali uradniki Evropske 
agencije za mejno in obalno stražo na 
mejnih prehodih imeti dostop do 
podatkovnih zbirk Eurodac, SIS, EES in 
VIS, da bi lahko izvajali preverjanje;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 440
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava BP

Predlog resolucije Predlog spremembe

BP. ker bi morali uradniki Evropske 
agencije za mejno in obalno stražo na 
mejnih prehodih imeti dostop do 
podatkovnih zbirk Eurodac, SIS, EES in 

BP. ker imajo nekateri uradniki 
Evropske agencije za mejno in obalno 
stražo na mejnih prehodih dostop do 
podatkovnih zbirk Eurodac, SIS, EES in 
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VIS, da bi lahko izvajali preverjanje; VIS, da bi lahko izvajali preverjanje;

Or. en

Predlog spremembe 441
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Uvodna izjava BP a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BPa. ker so storilci kaznivih dejanj 
lahko še vedno evidentirani v različnih 
nepovezanih podatkovnih zbirkah pod 
različnimi imeni; ker je torej treba 
sedanjo arhitekturo EU za upravljanje 
podatkov izboljšati z interoperabilnostjo, 
da bi se odpravile pomanjkljivosti in večje 
število lažnih identitet ter zagotovile prave 
informacije v pravem času;

Or. en

Predlog spremembe 442
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava BQ

Predlog resolucije Predlog spremembe

BQ. ker trenutno ni shrambe podatkov 
o vizumih za dolgoročno prebivanje in 
dovoljenjih za prebivanje;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 443
Eva Joly
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Predlog resolucije
Uvodna izjava BQ

Predlog resolucije Predlog spremembe

BQ. ker trenutno ni shrambe podatkov 
o vizumih za dolgoročno prebivanje in 
dovoljenjih za prebivanje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 444
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Uvodna izjava BQ a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BQa. ker niso določeni nobeni 
minimalni standardi in skupni predpisi za 
varnost osebnih izkaznic državljanov 
Unije in dokumentov za prebivanje, 
izdanih državljanom Unije in njihovim 
družinskim članom, ki uresničujejo svojo 
pravico do prostega gibanja;

Or. en

Predlog spremembe 445
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava BR

Predlog resolucije Predlog spremembe

BR. ker trenutno države članice in 
natančneje upravljavci letališč na 
njihovih ozemljih še niso dolžni preverjati 
skladnosti osebnih podatkov na vozovnici 
in osebni izkaznici ali potnem listu, zaradi 
česar je težko ugotoviti, ali se navedena 
identiteta ujema z dejansko identiteto 

črtano
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osebe;

Or. fr

Predlog spremembe 446
Helga Stevens

Predlog resolucije
Uvodna izjava BR

Predlog resolucije Predlog spremembe

BR. ker trenutno države članice in 
natančneje upravljavci letališč na njihovih 
ozemljih še niso dolžni preverjati 
skladnosti osebnih podatkov na vozovnici 
in osebni izkaznici ali potnem listu, zaradi 
česar je težko ugotoviti, ali se navedena 
identiteta ujema z dejansko identiteto 
osebe;

BR. ker trenutno države članice in 
natančneje upravljavci letališč na njihovih 
ozemljih še niso dolžni preverjati 
skladnosti osebnih podatkov na vozovnici 
in osebni izkaznici ali potnem listu ali 
popravljati morebitne napačno 
posredovane podatke o potnikih, zaradi 
česar je težko ugotoviti, ali se navedena 
identiteta ujema z dejansko identiteto 
osebe; ker je to bistvenega pomena za lete 
znotraj EU;

Or. nl

Predlog spremembe 447
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava BR

Predlog resolucije Predlog spremembe

BR. ker trenutno države članice in 
natančneje upravljavci letališč na njihovih 
ozemljih še niso dolžni preverjati 
skladnosti osebnih podatkov na vozovnici 
in osebni izkaznici ali potnem listu, zaradi 
česar je težko ugotoviti, ali se navedena 
identiteta ujema z dejansko identiteto 
osebe;

BR. ker trenutno države članice in
natančneje letalski prevozniki na njihovih 
ozemljih še niso dolžni preverjati 
skladnosti osebnih podatkov na vozovnici 
in osebni izkaznici ali potnem listu, zaradi 
česar je težko ugotoviti, ali se navedena 
identiteta ujema z dejansko identiteto 
osebe;

Or. fr
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Predlog spremembe 448
Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Uvodna izjava BR

Predlog resolucije Predlog spremembe

BR. ker trenutno države članice in 
natančneje upravljavci letališč na njihovih 
ozemljih še niso dolžni preverjati
skladnosti osebnih podatkov na vozovnici 
in osebni izkaznici ali potnem listu, zaradi 
česar je težko ugotoviti, ali se navedena 
identiteta ujema z dejansko identiteto 
osebe;

BR. ker nekatere države članice, zlasti 
na schengenskem območju, in natančneje 
upravljavci letališč na njihovih ozemljih ne 
zahtevajo preverjanja skladnosti osebnih 
podatkov na vozovnici in osebni izkaznici 
ali potnem listu, zaradi česar je težko 
ugotoviti, ali se navedena identiteta ujema 
z dejansko identiteto osebe;

Or. en

Predlog spremembe 449
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava BR

Predlog resolucije Predlog spremembe

ker trenutno države članice in 
natančneje upravljavci letališč na njihovih 
ozemljih še niso dolžni preverjati 
skladnosti osebnih podatkov na vozovnici 
in osebni izkaznici ali potnem listu, zaradi 
česar je težko ugotoviti, ali se navedena 
identiteta ujema z dejansko identiteto 
osebe;

BR. ker upravljavci letališč niso dolžni 
preverjati skladnosti osebnih podatkov na 
vozovnici in osebni izkaznici ali potnem 
listu; ker bi moralo ustrezno ugotavljanje 
identitete in avtentikacija potnih listin 
ostati naloga policijskih organov in se ju 
ne bi smelo prenesti na zasebna podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 450
Helga Stevens

Predlog resolucije
Uvodna izjava BR a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

BRa. ker vsaka država članica vlaga v 
sistem za obdelavo podatkov o potnikih, 
pri čemer se take naložbe izplačajo samo, 
če so zbrani podatki dovolj zanesljivi; ker 
je to mogoče optimizirati z obveznim 
zbiranjem in posredovanjem podatkov o 
datumu rojstva, kar bo pomenilo manj
lažno pozitivnih rezultatov in s tem 
manjšo delovno obremenitev za enote za 
informacije o potnikih in manj 
nepotrebnega preverjanja potnikov;

Or. nl

Predlog spremembe 451
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Uvodna izjava BR a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BRa. ker pri treh četrtinah goljufivih 
dokumentov, odkritih na zunanjih mejah 
in v EU, gre za ponaredke
identifikacijskih dokumentov, ki jih 
izdajajo države članice in države, 
povezane s schengenskim območjem; ker 
se najpogosteje odkrijejo lažne nacionalne 
osebne izkaznice z nižjo stopnjo varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 452
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava BS
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Predlog resolucije Predlog spremembe

BS. ker so dokazi z bojišča pogosto 
bistveni za identifikacijo morebitnih tujih 
terorističnih bojevnikov in morajo biti 
vključeni v ustrezne podatkovne zbirke, da 
bi jih mejni policisti imeli na voljo v 
realnem času;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 453
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava BS

Predlog resolucije Predlog spremembe

BS. ker so dokazi z bojišča pogosto 
bistveni za identifikacijo morebitnih tujih 
terorističnih bojevnikov in morajo biti 
vključeni v ustrezne podatkovne zbirke, da 
bi jih mejni policisti imeli na voljo v 
realnem času;

BS. ker so dokazi z bojišča pogosto 
bistveni za identifikacijo morebitnih tujih 
terorističnih bojevnikov;

Or. fr

Predlog spremembe 454
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Uvodna izjava BS

Predlog resolucije Predlog spremembe

BS. ker so dokazi z bojišča pogosto 
bistveni za identifikacijo morebitnih tujih 
terorističnih bojevnikov in morajo biti 
vključeni v ustrezne podatkovne zbirke, da 
bi jih mejni policisti imeli na voljo v 
realnem času;

BS. ker so dokazi z bojišča pogosto 
bistveni za identifikacijo morebitnih tujih 
terorističnih bojevnikov in morajo biti 
vključeni v ustrezne podatkovne zbirke, da 
bi jih mejni policisti imeli na voljo v 
realnem času, ter posredovani 
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preiskovalcem in tožilcem za preiskave in 
pregon;

Or. en

Predlog spremembe 455
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava BS

Predlog resolucije Predlog spremembe

BS. ker so dokazi z bojišča pogosto 
bistveni za identifikacijo morebitnih tujih
terorističnih bojevnikov in morajo biti 
vključeni v ustrezne podatkovne zbirke, da 
bi jih mejni policisti imeli na voljo v 
realnem času;

BS. ker so dokazi z bojišča pogosto 
bistveni za identifikacijo morebitnih tujih 
terorističnih bojevnikov;

Or. en

Predlog spremembe 456
Kristina Winberg

Predlog resolucije
Uvodna izjava BS

Predlog resolucije Predlog spremembe

BS. ker so dokazi z bojišča pogosto 
bistveni za identifikacijo morebitnih tujih
terorističnih bojevnikov in morajo biti 
vključeni v ustrezne podatkovne zbirke, da 
bi jih mejni policisti imeli na voljo v 
realnem času;

BS. ker so dokazi z bojišča pogosto 
bistveni za identifikacijo morebitnih tujih
teroristov in morajo biti vključeni v 
ustrezne podatkovne zbirke, da bi jih mejni 
policisti imeli na voljo v realnem času;

Or. en

Predlog spremembe 457
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Uvodna izjava BT

Predlog resolucije Predlog spremembe

BT. ker lahko tehnične in človeške 
zmogljivosti operacije Sophia prispevajo k 
boju proti terorizmu; ker je treba 
spremeniti mandat operacije Sophia, da bi 
lahko učinkovito prispevala k tem 
prizadevanjem;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 458
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava BT

Predlog resolucije Predlog spremembe

BT. ker lahko tehnične in človeške 
zmogljivosti operacije Sophia prispevajo k 
boju proti terorizmu; ker je treba 
spremeniti mandat operacije Sophia, da bi 
lahko učinkovito prispevala k tem 
prizadevanjem;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 459
Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller

Predlog resolucije
Uvodna izjava BT

Predlog resolucije Predlog spremembe

BT. ker lahko tehnične in človeške 
zmogljivosti operacije Sophia prispevajo k 
boju proti terorizmu; ker je treba 
spremeniti mandat operacije Sophia, da bi 
lahko učinkovito prispevala k tem 
prizadevanjem;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 460
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Uvodna izjava BT

Predlog resolucije Predlog spremembe

BT. ker lahko tehnične in človeške 
zmogljivosti operacije Sophia prispevajo k 
boju proti terorizmu; ker je treba 
spremeniti mandat operacije Sophia, da bi 
lahko učinkovito prispevala k tem 
prizadevanjem;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 461
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava BT

Predlog resolucije Predlog spremembe

BT. ker lahko tehnične in človeške 
zmogljivosti operacije Sophia prispevajo k 
boju proti terorizmu; ker je treba 
spremeniti mandat operacije Sophia, da bi 
lahko učinkovito prispevala k tem 
prizadevanjem;

BT. ker ima pomorska misija v okviru 
SVOP za operacijo EUNAVFORMED 
(znana kot operacija Sophia) tehnične in 
človeške zmogljivosti za prispevanje k 
boju proti terorizmu; ker je treba 
spremeniti mandat operacije Sophia, da bi 
lahko učinkovito prispevala k tem 
prizadevanjem, in ki mora zlasti 
vključevati boj proti terorizmu, ki ji 
omogoča, da se izvaja v vseh nacionalnih 
vodah vseh držav članic v Sredozemskem 
morju, vključno z Malto, in v nacionalnih 
vodah drugih obalnih držav, za kar bi bilo 
treba zahtevati dvostranske sporazume ali 
mandat Varnostnega sveta;

Or. en
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Predlog spremembe 462
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava BT

Predlog resolucije Predlog spremembe

BT. ker lahko tehnične in človeške 
zmogljivosti operacije Sophia prispevajo k 
boju proti terorizmu; ker je treba 
spremeniti mandat operacije Sophia, da bi 
lahko učinkovito prispevala k tem 
prizadevanjem;

BT. ker lahko tehnične in človeške 
zmogljivosti operacije Sophia prispevajo k 
boju proti terorizmu; ker je treba 
spremeniti mandat operacije Sophia, da bi 
lahko učinkovito prispevala k tem 
prizadevanjem v smislu podaljšanja ter 
njenih pristojnosti in mandata;

Or. fr

Predlog spremembe 463
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Uvodna izjava BT a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BTa. ker je treba sčasoma vzpostaviti 
evropsko politiko po načelu „na noben 
način“, tj. strogo politiko proti 
nezakonitemu priseljevanju;

Or. fr

Predlog spremembe 464
Dominique Martin

Predlog resolucije
Podnaslov 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

Financiranje terorizma Financiranje islamskega terorizma
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Or. fr

Predlog spremembe 465
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava BU

Predlog resolucije Predlog spremembe

BU. ker številne države članice še niso 
ratificirale Konvencije Sveta Evrope o 
pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi 
premoženjske koristi, pridobljene s 
kaznivim dejanjem, in o financiranju 
terorizma z dne 16. maja 2005;

BU. ker številne države članice še niso 
ratificirale Konvencije Sveta Evrope o 
pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi 
premoženjske koristi, pridobljene s 
kaznivim dejanjem, in o financiranju 
terorizma z dne 16. maja 2005 ter niso v 
celoti izvajale direktiv EU o preprečevanju 
pranja denarja/financiranja terorizma in 
še naprej omogočajo anonimnost končnih 
upravičenih imetnikov skladov, fundacij 
in registriranih podjetij ter prinosniških 
delnic, ki omogočajo skrivanje izvora in 
namembnosti finančnih tokov in 
lastništva ekonomskih dejavnosti, ki 
zagotavljajo kritje za financiranje 
terorizma in organiziranega kriminala;

Or. en

Predlog spremembe 466
Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava BU

Predlog resolucije Predlog spremembe

BU. ker številne države članice še niso 
ratificirale Konvencije Sveta Evrope o 
pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi 
premoženjske koristi, pridobljene s 
kaznivim dejanjem, in o financiranju 
terorizma z dne 16. maja 2005;

BU. ker je Konvencijo Sveta Evrope o 
pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi 
premoženjske koristi, pridobljene s 
kaznivim dejanjem, in o financiranju 
terorizma z dne 16. maja 2005, t. i. 
Varšavska konvencija, ki je najcelovitejša 
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mednarodna konvencija o pranju denarja 
in financiranju terorizma, do zdaj 
ratificiralo samo 21 držav članic; ker je 
zaplemba sredstev, pridobljenih s 
kriminalnimi dejavnostmi, zelo učinkovito 
orodje za boj proti kriminalu in terorizmu, 
saj se tako storilcem kaznivih dejanj 
odvzamejo premoženjske koristi, 
pridobljene z nezakonitimi dejanji, 
teroristom pa onemogoči organiziranje 
napada;

Or. en

Predlog spremembe 467
Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Morten
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava BU a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BUa. ker projektna skupina za finančno 
ukrepanje določa svetovne standarde za 
preprečevanje pranja denarja in 
financiranja terorizma (AML/CFT) ter 
opredeljuje jurisdikcije s šibkimi ukrepi 
na tem področju; ker je projektna skupina 
za finančno ukrepanje junija 2018 
pregledala več kot 80 držav in javno 
opredelila 65 držav s strateškimi 
pomanjkljivosti v ureditvah AML/CFT; 
ker 55 izmed teh 65 držav še vedno ni 
izvedlo potrebnih reform, s katerimi bi 
odpravile svoje pomanjkljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 468
Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava BU b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

BUb. ker je EU sprejela dva 
zakonodajna instrumenta za izvajanje 
priporočil projektne skupine za finančno 
ukrepanje, ki sta bila revidirana v 
Direktivi 2015/849 iz leta 2012 o 
preprečevanju uporabe finančnega 
sistema za pranje denarja (četrta direktiva 
o preprečevanju pranja denarja) in 
Uredbi 2015/847 o informacijah, ki 
spremljajo prenose sredstev, ki sta bili 
revidirani leta 2018 (peta direktiva o 
preprečevanju pranja denarja), da bi se 
obravnavale opredeljene vrzeli z vidika 
terorističnih napadov in različnih 
razkritij, povezanih z davki; ker bi morale 
države članice do 26. junija 2017 prenesti
četrto direktivo o preprečevanju pranja 
denarja v svojo nacionalno zakonodajo in 
ker vse države članice tega še niso 
storile1a;

__________________

1a Komisija je julija 2018 začela postopke 
za ugotavljanje kršitev proti 20 državam 
članicam zaradi neobveščanja o ukrepih 
za prenos: trije primeri so že predloženi 
sodišču, za devet primerov se pripravlja 
obrazloženo mnenje, za osem pa uradni 
opomini.

Or. en

Predlog spremembe 469
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava BU a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BUa. ker se bo s peto direktivo o 
preprečevanju pranja denarja povečala 
preglednost nad lastništvom podjetij in 
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skladov, da bi se preprečilo pranje denarja 
in financiranje terorizma prek 
nepreglednih struktur;

Or. en

Predlog spremembe 470
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava BU a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BUa. ker je Preiskovalni odbor 
Evropskega parlamenta o pranju denarja, 
izogibanju davkom in davčni utaji 
(PANA) potrdil, da utajevalci davkov 
računajo na aktivno pomoč 
profesionalnih posrednikov, ki na videz 
izpolnjujejo pravne obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 471
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava BU b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BUb. ker sta Evropska komisija in 
Europol julija 2017 pridobila status 
opazovalcev v skupini Egmont, 
mednarodnem združenem organu, ki ga 
sestavlja 156 finančnih obveščevalnih 
enot (FIU), da bi se okrepilo sodelovanje 
med temi enotami, pa tudi med drugimi 
pristojnimi organi;

Or. en
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Predlog spremembe 472
Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava BU c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BUc. ker je bilo v evropski agendi za 
varnost iz aprila 2015 poudarjeno, da je 
treba obravnavati povezavo med 
terorizmom in organiziranim kriminalom, 
saj je organizirani kriminal podlaga za 
terorizem prek več različnih kanalov, kot 
so med drugim dobava orožja, 
financiranje s tihotapljenjem drog in vdor 
na finančne trge;

Or. en

Predlog spremembe 473
Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava BU d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BUd. ker nedavno razkriti podatki
dokazujejo, da obstajajo povezave med 
pranjem denarja in davčno utajo na eni 
strani ter organiziranim kriminalom in 
financiranjem terorizma na drugi; ker so 
mediji nedavno poročali o povezavah med 
velikimi goljufijami na področju DDV in 
trošarin ter organiziranim kriminalom, 
vključno s terorizmom, kar je potrdila tudi 
Komisija;

Or. en
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Predlog spremembe 474
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava BV

Predlog resolucije Predlog spremembe

BV. ker so zbiranje sredstev prek 
družbenih medijev, neprofitnih 
organizacij in elektronskih prenosov 
majhnih zneskov načini financiranja 
Daiša in drugih terorističnih organizacij; 
ker se platforme za mikroposojila 
uporabljajo za spodbujanje teh treh 
tipologij;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 475
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava BV

Predlog resolucije Predlog spremembe

BV. ker so zbiranje sredstev prek 
družbenih medijev, neprofitnih organizacij
in elektronskih prenosov majhnih zneskov
načini financiranja Daiša in drugih 
terorističnih organizacij; ker se platforme 
za mikroposojila uporabljajo za 
spodbujanje teh treh tipologij;

BV. ker so zbiranje sredstev prek 
družbenih medijev, neprofitnih organizacij,
elektronskih prenosov majhnih zneskov in 
predplačniških kartic eden od načinov
financiranja Daiša in drugih terorističnih 
organizacij; ker se platforme za 
mikroposojila uporabljajo za spodbujanje 
teh treh tipologij, medtem ko se s sredstvi
za dobrodelne namene in drugi prenosi 
visokih zneskov, ki domnevno podpirajo 
socialne, ekonomske ali verske dejavnosti, 
krije financiranje verskega 
spreobračanja, povezanega s širjenjem 
nasilnega ekstremizma;

Or. en
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Predlog spremembe 476
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava BV

Predlog resolucije Predlog spremembe

BV. ker so zbiranje sredstev prek 
družbenih medijev, neprofitnih organizacij 
in elektronskih prenosov majhnih zneskov 
načini financiranja Daiša in drugih 
terorističnih organizacij; ker se platforme 
za mikroposojila uporabljajo za 
spodbujanje teh treh tipologij;

BV. ker so zbiranje sredstev prek 
družbenih medijev, neprofitnih organizacij 
in elektronskih prenosov majhnih zneskov 
načini financiranja Daiša in drugih 
terorističnih organizacij; ker se platforme 
za mikroposojila in množično financiranje 
prek spleta uporabljajo za spodbujanje teh 
treh tipologij;

Or. fr

Predlog spremembe 477
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava BV

Predlog resolucije Predlog spremembe

BV. ker so zbiranje sredstev prek 
družbenih medijev, neprofitnih 
organizacij in elektronskih prenosov 
majhnih zneskov načini financiranja Daiša 
in drugih terorističnih organizacij; ker se 
platforme za mikroposojila uporabljajo za 
spodbujanje teh treh tipologij;

BV. ker so zbiranje sredstev prek 
družbenih medijev in elektronskih 
prenosov majhnih zneskov načini 
financiranja Daiša in drugih terorističnih 
organizacij; ker je treba zagotoviti 
financiranje v interesu vseh;

Or. fr

Predlog spremembe 478
Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava BV
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Predlog resolucije Predlog spremembe

BV. ker so zbiranje sredstev prek 
družbenih medijev, neprofitnih organizacij 
in elektronskih prenosov majhnih zneskov 
načini financiranja Daiša in drugih 
terorističnih organizacij; ker se platforme 
za mikroposojila uporabljajo za 
spodbujanje teh treh tipologij;

BV. ker so zbiranje sredstev prek 
družbenih medijev, zloraba in nepravilna 
uporaba neprofitnih organizacij in 
elektronskih prenosov majhnih zneskov 
načini financiranja Daiša in drugih 
terorističnih organizacij; ker se platforme 
za mikroposojila uporabljajo za 
spodbujanje teh treh tipologij;

Or. en

Predlog spremembe 479
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava BV

Predlog resolucije Predlog spremembe

BV. ker so zbiranje sredstev prek 
družbenih medijev, neprofitnih organizacij 
in elektronskih prenosov majhnih zneskov
načini financiranja Daiša in drugih 
terorističnih organizacij; ker se platforme 
za mikroposojila uporabljajo za 
spodbujanje teh treh tipologij;

BV. ker bi se zbiranje sredstev prek 
družbenih medijev, neprofitnih organizacij 
in elektronskih prenosov majhnih zneskov
lahko uporabilo kot način financiranja 
Daiša in drugih terorističnih organizacij; 
ker se platforme za mikroposojila 
uporabljajo za spodbujanje teh treh 
tipologij;

Or. en

Predlog spremembe 480
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava BV

Predlog resolucije Predlog spremembe

BV. ker so zbiranje sredstev prek 
družbenih medijev, neprofitnih organizacij
in elektronskih prenosov majhnih zneskov

BV. ker so zbiranje sredstev prek 
družbenih medijev, neprofitnih organizacij,
elektronskih prenosov majhnih zneskov in 
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načini financiranja Daiša in drugih
terorističnih organizacij; ker se platforme 
za mikroposojila uporabljajo za 
spodbujanje teh treh tipologij;

predplačniških kartic lahko eden od 
načinov financiranja terorističnih 
organizacij; ker se platforme za 
mikroposojila uporabljajo za spodbujanje 
teh treh tipologij;

Or. en

Predlog spremembe 481
Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava BV a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BVa. ker so poleg tradicionalnih 
načinov financiranja terorizma, kot so 
osebne donacije, izsiljevanje, ugrabitve 
zaradi odkupnin, zlorabe in nepravilne 
uporabe neprofitnih organizacij, uradni 
in neuradni sistemi nakazil, uporaba 
premoženjskih koristi iz kaznivih dejanj, 
gotovina ali prenos prek bank, nedavni 
teroristični napadi pokazali, da tveganje, 
ki se lahko v prihodnosti še poveča, 
predstavljajo tudi novi načini 
financiranja, kot je uporaba elektronskih, 
spletnih ali novih načinov plačila, na 
primer virtualnih valut ali anonimnih 
predplačniških kartic;

Or. en

Predlog spremembe 482
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava BW

Predlog resolucije Predlog spremembe

BW. ker je v nekaterih državah z manj 
razvitimi bančnimi sistemi zaradi 

BW. ker je v nekaterih državah z manj 
razvitimi bančnimi sistemi zaradi 
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razširjenosti mobilnega bančništva pogosto 
težko identificirati upravičence gotovinskih 
nakazil; ker ta nakazila prek mobilnega 
bančništva pomenijo visoko tveganje 
financiranja terorizma;

razširjenosti mobilnega bančništva pogosto 
težko identificirati upravičence gotovinskih 
nakazil; ker ta nakazila prek mobilnega 
bančništva pomenijo visoko tveganje 
financiranja terorizma in ker lahko po 
drugi strani sledljivost določenega 
financiranja terorizma zagotovijo 
pristojne službe, in sicer v večini primerov 
brez poseganja v bančno tajnost;

Or. fr

Predlog spremembe 483
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava BW

Predlog resolucije Predlog spremembe

BW. ker je v nekaterih državah z manj 
razvitimi bančnimi sistemi zaradi 
razširjenosti mobilnega bančništva 
pogosto težko identificirati upravičence 
gotovinskih nakazil; ker ta nakazila prek 
mobilnega bančništva pomenijo visoko 
tveganje financiranja terorizma;

BW. ker sta pranje denarja za 
organizirani kriminal in financiranje 
terorizma kljub visoko razvitim bančnim 
sistemom v državah članicah EU še vedno 
mogoča zaradi razdrobljenega izvajanja
direktiv EU o preprečevanju pranja 
denarja in financiranja terorizma, za kar ni 
zagotovljenih dovolj sredstev, ter 
nezadostne opredelitve in usklajevanja
AML/FCT s strani evropske finančne 
obveščevalne enote v okviru Europola in 
Eurojusta;

Or. en

Predlog spremembe 484
Emil Radev, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava BW

Predlog resolucije Predlog spremembe

BW. ker je v nekaterih državah z manj BW. ker je v nekaterih državah z manj 
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razvitimi bančnimi sistemi zaradi 
razširjenosti mobilnega bančništva pogosto 
težko identificirati upravičence gotovinskih 
nakazil; ker ta nakazila prek mobilnega 
bančništva pomenijo visoko tveganje 
financiranja terorizma;

razvitimi bančnimi sistemi zaradi 
razširjenosti mobilnega bančništva pogosto 
težko identificirati upravičence gotovinskih 
nakazil; ker ta nakazila prek mobilnega 
bančništva pomenijo visoko tveganje 
financiranja terorizma; ker uporaba in 
prenos sredstev prek nadomestnih
sistemov nakazovanja pomenita tudi
tveganje za financiranje terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 485
Helga Stevens

Predlog resolucije
Uvodna izjava BW

Predlog resolucije Predlog spremembe

BW. ker je v nekaterih državah z manj 
razvitimi bančnimi sistemi zaradi
razširjenosti mobilnega bančništva 
pogosto težko identificirati upravičence 
gotovinskih nakazil; ker ta nakazila prek 
mobilnega bančništva pomenijo visoko 
tveganje financiranja terorizma;

BW. ker v nekaterih državah ni 
klasičnih finančnih institucij, so pa 
običajna mobilna plačila brez številke 
bančnega računa, tudi s predplačniškimi 
karticami, zaradi česar je zadevne osebe
težko identificirati; ker ta nakazila prek 
mobilnega bančništva pomenijo visoko 
tveganje financiranja terorizma;

Or. nl

Predlog spremembe 486
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava BW a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BWa. ker hudodelske združbe v zadnjih 
letih vedno pogosteje uporabljajo
kriptovalute za financiranje kriminalnih 
dejavnosti in terorizma ter pranje
premoženjskih koristi, pridobljenih s 
kaznivimi dejanji; ker je Europol 
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sodeloval z nacionalnimi organi pri 
razbijanju več kriminalnih operacij, ki so 
vključevale trgovanje s kripto valutami; 
ker v skladu s študijo Evropskega 
parlamenta za poseben odbor Evropskega 
parlamenta o terorizmu, ki se nanaša na 
virtualne valute in financiranje terorizma, 
brezmejna in enakovredna narava 
nekaterih virtualnih valut teroristom 
omogoča, da prenesejo sredstva izven 
reguliranega sektorja in pristojnosti 
organov za AML/CFT; ker so za virtualne 
valute značilne različne ravni 
anonimnosti in uporaba izmišljenih imen, 
s katerimi se lahko prikrijejo nezakonite 
dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 487
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava BW a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BWa. ker teroristični akterji uporabljajo 
tako tradicionalne neformalne sisteme za 
prenos sredstev (IVTS), npr. sistem 
Hawala, kot tudi sodobne finančne 
sisteme za prenos sredstev v digitalnih 
valutah in ker se ti sistemi večinoma še 
vedno izmikajo ukrepom varnostnih 
organov in organov kazenskega pregona;

Or. de

Predlog spremembe 488
Emil Radev, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava BW a ((novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

BWa. ker lahko teroristične organizacije 
tudi zlorabijo virtualne valute, zlasti 
kriptovalute, in druge nove načine plačila, 
za financiranje svojih dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 489
Emil Radev, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava BW b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BWb. ker sta sodelovanje in izmenjava 
informacij med pooblaščenimi subjekti, 
finančnimi obveščevalnimi enotami in 
pristojnimi organi ključnega pomena za 
učinkovit boj proti financiranju 
terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 490
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava BX

Predlog resolucije Predlog spremembe

BX. ker je program za sledenje 
financiranja terorističnih dejavnosti 
koristno orodje za boj proti financiranju 
terorizma; ker ne omogoča sledenja 
financiranja terorističnih dejavnosti s 
transakcijami SEPA, zaradi česar obstaja 
velika informacijska vrzel; ker bi sistem 
za sledenje financiranja terorističnih 
dejavnosti poleg obstoječega sporazuma o 
programu za sledenje financiranja 

črtano
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terorističnih dejavnosti izboljšal 
zmogljivosti EU za preprečevanje in 
preiskovanje terorističnih napadov z 
zagotovitvijo ključnih dodatnih informacij 
o dejavnostih financiranja terorizma in bi 
torej bil bolj uspešen in učinkovit kot 
iskanje finančnih informacij o sumljivih 
transakcijah prek dvostranskih ali 
večstranskih zahtev za informacije in/ali 
pravno pomoč;

Or. en

Predlog spremembe 491
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava BX

Predlog resolucije Predlog spremembe

BX. ker je program za sledenje 
financiranja terorističnih dejavnosti 
koristno orodje za boj proti financiranju 
terorizma; ker ne omogoča sledenja 
financiranja terorističnih dejavnosti s 
transakcijami SEPA, zaradi česar obstaja 
velika informacijska vrzel; ker bi sistem za 
sledenje financiranja terorističnih 
dejavnosti poleg obstoječega sporazuma o 
programu za sledenje financiranja 
terorističnih dejavnosti izboljšal 
zmogljivosti EU za preprečevanje in 
preiskovanje terorističnih napadov z 
zagotovitvijo ključnih dodatnih informacij 
o dejavnostih financiranja terorizma in bi 
torej bil bolj uspešen in učinkovit kot 
iskanje finančnih informacij o sumljivih 
transakcijah prek dvostranskih ali 
večstranskih zahtev za informacije in/ali 
pravno pomoč;

BX. ker je program za sledenje
financiranja terorističnih dejavnosti 
koristno orodje za boj proti financiranju 
terorizma, vendar so glavni uporabnik 
sistema in zlasti evropskih podatkov ZDA
in šele nato evropske agencije kazenskega 
pregona, pri čemer je njihova uporaba 
podatkov odvisna od sodelovanja ZDA, in 
sicer zaradi nezadostnega usklajevanja 
evropske finančne obveščevalne enote, 
katere ključna zmogljivost je ocenjevati in 
analizirati finančne podatke; ker program 
za sledenje financiranja terorističnih 
dejavnosti ne omogoča sledenja
financiranja terorističnih dejavnosti s 
transakcijami SEPA, zaradi česar obstaja 
velika informacijska vrzel; ker bi sistem za 
sledenje financiranja terorističnih 
dejavnosti poleg obstoječega sporazuma o 
programu za sledenje financiranja 
terorističnih dejavnosti izboljšal 
zmogljivosti EU za preprečevanje in 
preiskovanje terorističnih napadov z 
zagotovitvijo ključnih dodatnih informacij 
o dejavnostih financiranja terorizma in bi 
torej bil bolj uspešen in učinkovit kot 
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iskanje finančnih informacij o sumljivih
transakcijah prek dvostranskih ali 
večstranskih zahtev za informacije in/ali 
pravno pomoč;

Or. en

Predlog spremembe 492
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava BX

Predlog resolucije Predlog spremembe

BX. ker je program za sledenje 
financiranja terorističnih dejavnosti 
koristno orodje za boj proti financiranju 
terorizma; ker ne omogoča sledenja 
financiranja terorističnih dejavnosti s 
transakcijami SEPA, zaradi česar obstaja 
velika informacijska vrzel; ker bi sistem za 
sledenje financiranja terorističnih 
dejavnosti poleg obstoječega sporazuma o 
programu za sledenje financiranja 
terorističnih dejavnosti izboljšal 
zmogljivosti EU za preprečevanje in 
preiskovanje terorističnih napadov z 
zagotovitvijo ključnih dodatnih informacij 
o dejavnostih financiranja terorizma in bi 
torej bil bolj uspešen in učinkovit kot 
iskanje finančnih informacij o sumljivih 
transakcijah prek dvostranskih ali 
večstranskih zahtev za informacije in/ali 
pravno pomoč;

BX. ker je program za sledenje 
financiranja terorističnih dejavnosti 
koristno orodje za boj proti financiranju 
terorizma; ker ne omogoča sledenja 
financiranja terorističnih dejavnosti s 
transakcijami SEPA, zaradi česar obstaja 
velika informacijska vrzel; ker bi sistem za 
sledenje financiranja terorističnih 
dejavnosti poleg obstoječega sporazuma o 
programu za sledenje financiranja 
terorističnih dejavnosti izboljšal 
zmogljivosti EU za preprečevanje in 
preiskovanje terorističnih napadov z 
zagotovitvijo ključnih dodatnih informacij 
o dejavnostih financiranja terorizma in bi 
torej bil bolj uspešen in učinkovit kot 
iskanje finančnih informacij o sumljivih 
transakcijah prek dvostranskih ali 
večstranskih zahtev za informacije in/ali 
pravno pomoč; ker je Parlament večkrat 
pozval k vzpostavitvi tega sistema, zlasti v 
svoji resoluciji z dne 25. novembra 2015 o 
preprečevanju radikalizacije in novačenja 
evropskih državljanov s strani 
terorističnih organizacij;

Or. fr

Predlog spremembe 493
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
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Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava BX a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BXa. ker se nekatere kriptovalute zaradi 
anonimnosti, ki je povezana z njimi, 
čedalje bolj uporabljajo za nezakonite
dejavnosti, kot so financiranje terorizma, 
pranje denarja in davčna utaja;

Or. en

Predlog spremembe 494
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava BX b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

BXb. ker imajo finančne obveščevalne 
enote pomembno vlogo pri odkrivanju 
finančnih operacij terorističnih mrež, 
zlasti čezmejnih; ker bi morale finančne 
obveščevalne enote pri opravljanju svojih 
nalog imeti dostop do podatkov in biti 
zmožne te podatke izmenjati, vključno 
prek ustreznega sodelovanja z organi 
kazenskega pregona; ker je bistveno, da se 
s pojasnitvijo pooblastil in sodelovanja 
med različnimi finančnimi obveščevalnimi 
enotami dodatno okrepita učinkovitost in 
uspešnost teh enot;

Or. en

Predlog spremembe 495
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)



PE627.742v01-00 76/172 AM\1162674SL.docx

SL

Predlog resolucije
Uvodna izjava BY

Predlog resolucije Predlog spremembe

BY. ker lahko imajo incidenti, ki 
vključujejo ključno infrastrukturo, hude 
čezmejne posledice;

BY. ker morajo biti incidenti, ki 
vključujejo ključno infrastrukturo, v 
primeru kakršnih koli motenj, zlasti
poskusov terorističnih napadov,
obravnavani prednostno, saj imajo lahko
hude čezmejne posledice za varnost 
evropskih državljanov in držav;

Or. en

Predlog spremembe 496
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava CA

Predlog resolucije Predlog spremembe

CA. ker so kibernetski napadi na 
elektronske storitve ali prek medsebojno 
povezanih sistemov bistven sestavni del 
hibridnih groženj;

CA. ker so kibernetski napadi na 
elektronske storitve ali prek medsebojno 
povezanih sistemov bistven sestavni del 
hibridnih groženj; ker ima ali ima lahko 
vse večje število kibernetskih napadov 
kinetični učinek na ključno 
infrastrukturo; ker je treba povečati 
pripravljenost za boj proti kibernetskim 
grožnjam;

Or. en

Predlog spremembe 497
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava CA

Predlog resolucije Predlog spremembe

CA. ker so kibernetski napadi na 
elektronske storitve ali prek medsebojno 

CA. ker so kibernetski napadi na 
elektronske storitve ali prek medsebojno 
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povezanih sistemov bistven sestavni del 
hibridnih groženj;

povezanih sistemov bistveno potencialno 
orodje za kibernetski terorizem;

Or. en

Predlog spremembe 498
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava CB

Predlog resolucije Predlog spremembe

CB. ker je Komisija v celoviti oceni 
varnostne politike EU in ocenjevalni študiji 
Direktive 2008/114/ES navedla, da se bodo 
grožnje ključni infrastrukturi verjetno še 
naprej povečevale in da je treba izboljšati 
pripravljenost ter odzivne zmogljivosti ter 
izvesti revizijo Direktive 2008/114/ES in 
da je prometna infrastruktura možna tarča; 
ker je potreben boljši okvir za večjo 
železniško varnost in zaščito javnih 
območij prometne infrastrukture, kot so 
letališča in železniške postaje;

CB. ker je Komisija v celoviti oceni 
varnostne politike EU in ocenjevalni študiji 
Direktive 2008/114/ES, ki jo je treba 
revidirati in dopolniti, navedla, da: se 
bodo grožnje ključni infrastrukturi verjetno 
še naprej povečevale in da je treba 
izboljšati pripravljenost ter odzivne 
zmogljivosti ter izvesti revizijo Direktive 
2008/114/ES in da je prometna 
infrastruktura možna tarča; ker je potreben 
boljši okvir za večjo železniško varnost in 
zaščito javnih območij prometne 
infrastrukture, kot so letališča in železniške 
postaje ter tudi obrati za proizvodnjo 
energije s posebnim poudarkom na 
jedrskih elektrarnah;

Or. en

Predlog spremembe 499
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, 
Artis Pabriks

Predlog resolucije
Uvodna izjava CB

Predlog resolucije Predlog spremembe

CB. ker je Komisija v celoviti oceni CB. ker je Komisija v celoviti oceni 
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varnostne politike EU in ocenjevalni študiji 
Direktive 2008/114/ES navedla, da se bodo 
grožnje ključni infrastrukturi verjetno še 
naprej povečevale in da je treba izboljšati 
pripravljenost ter odzivne zmogljivosti ter 
izvesti revizijo Direktive 2008/114/ES in 
da je prometna infrastruktura možna tarča; 
ker je potreben boljši okvir za večjo 
železniško varnost in zaščito javnih 
območij prometne infrastrukture, kot so 
letališča in železniške postaje;

varnostne politike EU in ocenjevalni študiji 
Direktive 2008/114/ES navedla, da se bodo 
grožnje ključni infrastrukturi verjetno še 
naprej povečevale in da je treba izboljšati 
pripravljenost ter odzivne zmogljivosti ter 
izvesti revizijo Direktive 2008/114/ES in 
da je prometna infrastruktura možna tarča; 
ker je potreben boljši okvir za večjo 
železniško varnost in zaščito javnih 
območij prometne infrastrukture, kot so 
letališča, pristanišča in pomorski promet 
ter železniške postaje;

Or. en

Predlog spremembe 500
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava CB a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

CBa. ker bi imeli napadi na ključno 
infrastrukturo, kot so jedrske elektrarne, 
katastrofalne posledice; ker morajo 
države članice poskrbeti, da so ti objekti 
ustrezno in učinkovito zaščiteni;

Or. fr

Predlog spremembe 501
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava CD

Predlog resolucije Predlog spremembe

CD. ker morajo države članice 
organizirati več vaj za odzivanje na krize, 
tudi v tretjih državah;

CD. ker morajo države članice 
organizirati več vaj za odzivanje na krize, 
tudi v tretjih državah, ki si prizadevajo za 
njihovo sodelovanje in nadgradnjo 
zmogljivosti;
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Or. en

Predlog spremembe 502
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava CD

Predlog resolucije Predlog spremembe

CD. ker morajo države članice 
organizirati več vaj za odzivanje na krize, 
tudi v tretjih državah;

CD. ker morajo države članice 
organizirati več vaj za odzivanje na krize;

Or. fr

Predlog spremembe 503
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava CE

Predlog resolucije Predlog spremembe

CE. ker bi moral biti zasebni sektor 
vključen v varovanje ključne 
infrastrukture in mehkih tarč;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 504
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava CE

Predlog resolucije Predlog spremembe

CE. ker bi moral biti zasebni sektor 
vključen v varovanje ključne infrastrukture 
in mehkih tarč;

CE. ker bi moral biti zasebni sektor 
vključen v varovanje ključne infrastrukture 
in mehkih tarč, zlasti na kibernetskem 
področju;
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Or. en

Predlog spremembe 505
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava CE

Predlog resolucije Predlog spremembe

CE. ker bi moral biti zasebni sektor 
vključen v varovanje ključne infrastrukture 
in mehkih tarč;

CE. ker bi moral biti zasebni sektor 
vključen v varovanje in zavarovanje
ključne infrastrukture in mehkih tarč;

Or. en

Predlog spremembe 506
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava CE

Predlog resolucije Predlog spremembe

CE. ker bi moral biti zasebni sektor 
vključen v varovanje ključne infrastrukture 
in mehkih tarč;

CE. ker je za varovanje ključne 
infrastrukture in mehkih tarč potrebno 
tesno javno-zasebno sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 507
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava CE

Predlog resolucije Predlog spremembe

CE. ker bi moral biti zasebni sektor 
vključen v varovanje ključne infrastrukture 
in mehkih tarč;

CE. ker mora biti zasebni sektor 
vključen v varovanje ključne infrastrukture 
in mehkih tarč;
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Or. fr

Predlog spremembe 508
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Uvodna izjava CE a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

CEa. ker imajo izvajalci storitev 
zasebnega varovanja pomembno vlogo pri 
zagotavljanju prožnih varnostnih verig, bi 
za javna naročila njihovih storitev morala 
veljati določena načela glede kakovosti v 
zvezi z vidiki, kot so usposabljanje, 
temeljito preverjanje in pregled osebja, 
nadzor kakovosti in zagotavljanje 
skladnosti, uvajanje tehnoloških dosežkov 
in upravljanje pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 509
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava CG

Predlog resolucije Predlog spremembe

CG. ker je Komisija v sporočilu o 
novem večletnem finančnem okviru 
predlagala znatno povečanje sredstev EU 
za varnost in zaščito, vključno z notranjo 
varnostjo;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 510
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb
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Predlog resolucije
Uvodna izjava CG

Predlog resolucije Predlog spremembe

CG. ker je Komisija v sporočilu o 
novem večletnem finančnem okviru 
predlagala znatno povečanje sredstev EU 
za varnost in zaščito, vključno z notranjo 
varnostjo;

CG. ker je Komisija v sporočilu o 
novem večletnem finančnem okviru 
predlagala znatno povečanje sredstev EU 
za varnost in zaščito, ki naj bi dosegla 
27,5 milijarde EUR, vključno z 
2,5 milijarde EUR za notranjo varnost;

Or. en

Predlog spremembe 511
Doru-Claudian Frunzulică, Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Uvodna izjava CG

Predlog resolucije Predlog spremembe

CG. ker je Komisija v sporočilu o 
novem večletnem finančnem okviru 
predlagala znatno povečanje sredstev EU 
za varnost in zaščito, vključno z notranjo 
varnostjo;

CG. ker je Komisija v sporočilu o 
novem večletnem finančnem okviru 
predlagala znatno povečanje sredstev EU 
za varnost in zaščito, vključno z notranjo 
varnostjo EU;

Or. en

Predlog spremembe 512
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava CH

Predlog resolucije Predlog spremembe

CH. ker so številne teroristične napade 
v EU izvedli posamezniki, ki so bili znani 
organom, z najetimi vozili;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 513
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava CH

Predlog resolucije Predlog spremembe

CH. ker so številne teroristične napade v 
EU izvedli posamezniki, ki so bili znani 
organom, z najetimi vozili;

CH. ker so številne teroristične napade v 
EU izvedli posamezniki, ki so bili znani 
organom;

Or. fr

Predlog spremembe 514
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Uvodna izjava CH a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

CHa. ker podjetja za izposojo vozil ne 
morejo izmenjevati informacij, kot so 
podatki o rezervacijah, z agencijami 
kazenskega pregona za namene 
navzkrižnega preverjanja v uradnih 
nadzornih seznamih in policijskih 
podatkovnih zbirkah;

Or. en

Predlog spremembe 515
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Uvodna izjava CI
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Predlog resolucije Predlog spremembe

CI. ker so bili v letih 2015 in 2016 
eksplozivi uporabljeni v 40 odstotkih vseh 
terorističnih napadov, ki so bila storjena v
EU;

CI. ker so bili v letih 2015 in 2016 
eksplozivi uporabljeni v 40 odstotkih vseh 
terorističnih napadov, ki so bila storjena v
EU1a;

__________________

1a Europol TeSat 2017, str. 10.

Or. en

Predlog spremembe 516
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava CJ

Predlog resolucije Predlog spremembe

CJ. ker je bil triaceton triperoksid
(TATP), doma narejeno razstrelivo, 
uporabljen v največ napadih ter ostaja prva 
izbira pri teroristih; ker je TATP mogoče 
zlahka proizvesti z uporabo zgolj nekaj 
snovi;

CJ. ker je bil triaceton triperoksid
(TATP), doma narejeno razstrelivo, 
uporabljen v največ napadih ter ostaja
lahko dostopen; ker je TATP mogoče 
zlahka proizvesti z uporabo zgolj nekaj 
snovi; ker številne civilne tovarne in 
obrati, ki uporabljajo te snovi, še vedno
dobavljajo storilcem kaznivih dejanj, 
vključno s teroristi, saj države članice ne 
izvajajo nikakršnih izvršilnih nadzornih 
ukrepov kljub akcijskemu načrtu EU na 
področju kemične, biološke, radiološke in 
jedrske varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 517
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Uvodna izjava CJ
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Predlog resolucije Predlog spremembe

CJ. ker je bil triaceton triperoksid
(TATP), doma narejeno razstrelivo, 
uporabljen v največ napadih ter ostaja prva 
izbira pri teroristih; ker je TATP mogoče 
zlahka proizvesti z uporabo zgolj nekaj 
snovi;

CJ. ker je bil triaceton triperoksid
(TATP)1a, doma narejeno razstrelivo, 
uporabljen v največ napadih ter ostaja prva 
izbira pri teroristih; ker je TATP mogoče 
zlahka proizvesti z uporabo zgolj nekaj 
snovi;

__________________

1a Europol TeSat 2017, str. 15.

Or. en

Predlog spremembe 518
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava CJ

Predlog resolucije Predlog spremembe

CJ. ker je bil triaceton triperoksid
(TATP), doma narejeno razstrelivo, 
uporabljen v največ napadih ter ostaja prva 
izbira pri teroristih; ker je TATP mogoče 
zlahka proizvesti z uporabo zgolj nekaj 
snovi;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Predlog spremembe 519
Helga Stevens

Predlog resolucije
Uvodna izjava CK

Predlog resolucije Predlog spremembe

CK. ker bi morala biti vloga carinskih 
organov na zunanji meji v zvezi z
eksplozivi in predhodnimi sestavinami za 
eksplozive bolje opredeljena, saj se 
trenutno razlikuje med državami 

CK. ker bi morali v skladu z oceno 
učinka 8342/18 ADD 2 in s povezanim 
predlogom uredbe 2018/0103 (COD) 
razširiti usposabljanje carinskih organov 
na zunanji meji v zvezi z odkrivanjem 
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članicami; eksplozivov in predhodnih sestavin za 
eksplozive;

Or. nl

Predlog spremembe 520
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava CM

Predlog resolucije Predlog spremembe

CM. ker med najpomembnejše težave 
pri izvajanju sodita doseganje vseh 
zadevnih gospodarskih subjektov zaradi 
njihovega velikega števila (prodajalci 
gospodinjskih proizvodov) ter uveljavljanje 
omejitev pri spletni prodaji, uvozu in 
gibanju znotraj EU;

CM. ker med največje težave pri 
izvajanju sodita slabo poznavanje veljavne 
uredbe v celotni dobavni verigi ter 
uveljavljanje omejitev pri spletni prodaji, 
uvozu in gibanju znotraj EU;

Or. en

Predlog spremembe 521
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava CM a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

CMa. ker Uredba 98/2013 določa 
nezadostne omejitve in nadzor za 
preprečevanje nezakonite proizvodnje 
doma izdelanih eksplozivov in na primer 
zahteva samo prijavo transakcij, kar pa 
teroristov ne odvrača od pridobivanja 
predhodnih sestavin za eksplozive oziroma 
jim tega ne preprečuje; ker je 
zagotavljanje strožjega nadzora, zlasti z 
določitvijo skupnih pogojev in meril za 
pridobivanje dovoljenj, ključna 
prednostna naloga;
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Or. en

Predlog spremembe 522
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava CM b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

CMb. ker predlog Komisije za novo 
uredbo o predhodnih sestavinah za 
eksplozive COM(2018)0209 z dne 
17. aprila 2018 določa strožja in bolj 
harmonizirana pravila za dajanje na 
voljo, vnos, posedovanje in uporabo snovi 
ali zmesi, ki bi se lahko zlorabile za 
nezakonito proizvodnjo eksplozivov, z 
namenom, da bi splošnim uporabnikom
omejila dostop do njih in zagotovila
ustrezne prijave sumljivih transakcij v
celotni dobavni verigi;

Or. en

Predlog spremembe 523
Helga Stevens

Predlog resolucije
Uvodna izjava CN

Predlog resolucije Predlog spremembe

CN. ker je na spletnih tržnicah 
kemikalije mogoče najti po njihovem 
izpisanem imenu, formuli ali 
identifikacijski številki, ki jo dodeli Služba 
za izmenjavo kemijskih izvlečkov (CAS), 
vendar je v veliko primerih navedeno samo 
njihovo izpisano ime; ker obstaja toliko 
različic imen, da bi bilo posamezne snovi 
lažje opredeliti, če bi se zahtevala tudi 
številka CAS, po kateri bi bilo mogoče 
iskati;

CN. ker je na spletnih tržnicah 
kemikalije mogoče najti po njihovem 
izpisanem imenu, formuli ali 
identifikacijski številki, ki jo dodeli Služba 
za izmenjavo kemijskih izvlečkov (CAS), 
vendar je v veliko primerih navedeno samo 
njihovo generično ime; ker obstaja toliko 
različic imen, da bi bilo posamezne snovi 
lažje opredeliti, če bi se zahtevala tudi 
številka CAS, po kateri bi bilo mogoče 
iskati;
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Or. nl

Predlog spremembe 524
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Podnaslov 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

Nezakonita trgovina s strelnim orožjem Nezakonito orožje

Or. en

Predlog spremembe 525
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava CP

Predlog resolucije Predlog spremembe

CP. ker je bilo po poročilu Europola o 
stanju in trendih v zvezi s terorizmom za 
leto 2018 strelno orožje uporabljeno v 41 
% vseh napadov, kar je majhno povečanje 
v primerjavi z letom 2016 (38 %);

CP. ker je dostop do strelnega orožja in 
sestavin eksplozivnih naprav očitno 
ključnega pomena za omogočanje 
terorističnih napadov; ker se morajo 
nasilne ekstremistične skupine v EU 
pogosto povezati s kriminalnimi mrežami, 
da bi pridobile orožje, kot so to storili 
napadalci na uredništvo tednika Charlie 
Hebdo; ker je bilo po poročilu Europola o 
stanju in trendih v zvezi s terorizmom za 
leto 2018 strelno orožje uporabljeno v 41 
% vseh napadov, kar je majhno povečanje 
v primerjavi z letom 2016 (38 %);

Or. en

Predlog spremembe 526
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Uvodna izjava CP

Predlog resolucije Predlog spremembe

CP. ker je bilo po poročilu Europola o 
stanju in trendih v zvezi s terorizmom za 
leto 2018 strelno orožje uporabljeno v 
41 % vseh napadov, kar je majhno 
povečanje v primerjavi z letom 2016
(38 %);

CP. ker je bilo po poročilu Europola o 
stanju in trendih v zvezi s terorizmom za 
leto 2018 strelno orožje uporabljeno v 
41 % vseh napadov, kar je majhno 
povečanje v primerjavi z letom 2016
(38 %), vendar pa se število napadov na 
svetovni ravni zmanjšuje;

Or. fr

Predlog spremembe 527
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Uvodna izjava CP

Predlog resolucije Predlog spremembe

CP. ker je bilo po poročilu Europola o 
stanju in trendih v zvezi s terorizmom za 
leto 2018 strelno orožje uporabljeno v 
41 % vseh napadov, kar je majhno 
povečanje v primerjavi z letom 2016
(38 %);

CP. ker je bilo po poročilu Europola o 
stanju in trendih v zvezi s terorizmom za 
leto 2018 strelno orožje uporabljeno v 
41 % vseh napadov, kar je majhno 
povečanje v primerjavi z letom 2016
(38 %)1a;

__________________

1a Europol TeSat 2018, str. 9.

Or. en

Predlog spremembe 528
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava CP a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

CPa. ker prihaja tudi do zlorab 
zakonitih zalog; ker je bilo ugotovljeno, 
da Saudova Arabija pošilja orožje, ki ga 
izvažajo države članice EU (in druge 
države), džihadističnim skupinam v Siriji;

Or. en

Predlog spremembe 529
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava CQ

Predlog resolucije Predlog spremembe

CQ. ker je bilo v zadnjih letih 
ugotovljeno povečanje količine 
predelanega orožja za streljanje s slepimi 
naboji in ponovno usposobljenega orožja;

CQ. ker je bilo v zadnjih letih 
ugotovljeno povečanje količine 
predelanega signalnega orožja, orožja za 
streljanje s slepimi naboji in ponovno 
usposobljenega orožja;

Or. de

Predlog spremembe 530
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava CR

Predlog resolucije Predlog spremembe

CR. ker povezava med kriminalom in 
terorizmom tudi olajšuje dostop teroristov 
do strelnega orožja;

CR. ker bi povezava med potencialnim
kriminalom in terorizmom lahko tudi
olajšala dostop teroristov do strelnega 
orožja;

Or. en
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Predlog spremembe 531
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava CR

Predlog resolucije Predlog spremembe

CR. ker povezava med kriminalom in 
terorizmom tudi olajšuje dostop teroristov 
do strelnega orožja;

CR. ker povezava med kriminalom in 
terorizmom tudi poenostavlja dostop 
teroristov do strelnega orožja;

Or. de

Predlog spremembe 532
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava CS

Predlog resolucije Predlog spremembe

CS. ker je Svet v ugotovitvah z dne 8. 
oktobra 2015 države članice pozval, naj 
Interpolu in Europolu sistematično 
posredujejo ustrezne informacije;

CS. ker naj bi bili nekateri prenosi
orožja iz držav članic EU v nestabilne 
regije in države, ki so izpostavljene 
krizam, preusmerjeni v roke terorističnih 
skupin, na primer v Siriji in Iraku; ker je
tak izvoz jasno v nasprotju s skupnim
stališčem o izvozu orožja 
(2008/944/SZVP) in povečuje tveganje, da 
bi orožje s tihotapljenjem in nezakonito 
trgovino znova vstopilo v EU;

Or. en

Predlog spremembe 533
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava CS a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

CSa. ker je bilo več nedavnih napadov 
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izvedenih z različnimi vrstami nožev;

Or. en

Predlog spremembe 534
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava CS a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

CSa. ker se svetovna teroristična 
grožnja po 11. septembru večinoma
obravnava na mednarodni in čezatlantski 
ravni z drznimi in pogosto 
kontraproduktivnimi vojaškimi akcijami, 
zunajsodnimi poboji, ki so pogosto 
izvedeni z oboroženimi brezpilotnimi 
zrakoplovi, ter programi nezakonite 
izročitve in pridržanja s strani vplivnih
agencij, ki očitno kršijo človekove in 
temeljne pravice, vključno s 
humanitarnim pravom;

Or. en

Predlog spremembe 535
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava CT

Predlog resolucije Predlog spremembe

CT. ker se ključne regije v sosedstvu 
EU (natančneje Balkan in severna Afrika)
soočajo s pomembnimi izzivi, med drugim 
v zvezi s tujimi bojevniki in upravljanjem 
povratnikov ter domačimi radikalnimi 
celicami;

CT. ker se številne države v sosedstvu 
EU, zlasti na Bližnjem vzhodu in v severni 
Afriki, soočajo s pomembnimi izzivi, ki so 
podobni izzivom, s katerimi se soočajo 
države članice EU, med drugim v zvezi s 
tujimi bojevniki in upravljanjem 
povratnikov ter domačimi radikalnimi 
celicami;

Or. en
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Predlog spremembe 536
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Uvodna izjava CT

Predlog resolucije Predlog spremembe

CT. ker se ključne regije v sosedstvu 
EU (natančneje Balkan in severna Afrika) 
soočajo s pomembnimi izzivi, med drugim 
v zvezi s tujimi bojevniki in upravljanjem 
povratnikov ter domačimi radikalnimi 
celicami;

CT. ker se ključne regije v sosedstvu 
EU (natančneje Balkan, Kavkaz in severna 
Afrika) soočajo s pomembnimi izzivi, med 
drugim v zvezi s tujimi bojevniki in 
upravljanjem povratnikov ter domačimi 
radikalnimi celicami;

Or. en

Predlog spremembe 537
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava CT

Predlog resolucije Predlog spremembe

CT. ker se ključne regije v sosedstvu 
EU (natančneje Balkan in severna Afrika) 
soočajo s pomembnimi izzivi, med drugim 
v zvezi s tujimi bojevniki in upravljanjem 
povratnikov ter domačimi radikalnimi 
celicami;

CT. ker se ključne regije v sosedstvu 
EU, zlasti severna Afrika, soočajo s 
pomembnimi izzivi, med drugim v zvezi s 
tujimi bojevniki in upravljanjem 
povratnikov ter domačimi radikalnimi 
celicami;

Or. en

Predlog spremembe 538
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava CT

Predlog resolucije Predlog spremembe

CT. ker se ključne regije v sosedstvu 
EU (natančneje Balkan in severna Afrika) 

CT. ker se ključne regije v sosedstvu 
EU (natančneje Balkan ter Bližnji vzhod in 
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soočajo s pomembnimi izzivi, med drugim 
v zvezi s tujimi bojevniki in upravljanjem 
povratnikov ter domačimi radikalnimi 
celicami;

severna Afrika) soočajo s pomembnimi 
izzivi, med drugim v zvezi s tujimi 
bojevniki in upravljanjem povratnikov ter 
domačimi radikalnimi celicami;

Or. en

Predlog spremembe 539
Kristina Winberg

Predlog resolucije
Uvodna izjava CT

Predlog resolucije Predlog spremembe

CT. ker se ključne regije v sosedstvu 
EU (natančneje Balkan in severna Afrika) 
soočajo s pomembnimi izzivi, med drugim 
v zvezi s tujimi bojevniki in upravljanjem 
povratnikov ter domačimi radikalnimi 
celicami;

CT. ker se ključne regije v sosedstvu 
EU (natančneje Balkan in severna Afrika) 
soočajo z resnimi težavami, med drugim v 
zvezi s financiranjem terorizma in 
upravljanjem povratnikov ter domačimi 
radikalnimi celicami;

Or. en

Predlog spremembe 540
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava CU

Predlog resolucije Predlog spremembe

CU. ker Balkan ostaja ključna regija za 
evropsko stabilnost; ker izzivi v zvezi s 
terorizmom in islamskim ekstremizmom 
prispevajo k regionalnemu okviru, ki je že 
oslabljen zaradi etnične, politične in 
socialne polarizacije ter tudi kriminalnih 
združb; ker države v tej regiji sicer še niso 
tarče terorizma, a to lahko postanejo, 
uporabljajo pa se že kot tranzitne države 
za ljudi in orožje;

CU. ker Balkan ostaja ključna regija za 
evropsko stabilnost;

Or. fr
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Predlog spremembe 541
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava CU

Predlog resolucije Predlog spremembe

CU. ker Balkan ostaja ključna regija za 
evropsko stabilnost; ker izzivi v zvezi s 
terorizmom in islamskim ekstremizmom 
prispevajo k regionalnemu okviru, ki je že 
oslabljen zaradi etnične, politične in 
socialne polarizacije ter tudi kriminalnih 
združb; ker države v tej regiji sicer še niso 
tarče terorizma, a to lahko postanejo, 
uporabljajo pa se že kot tranzitne države 
za ljudi in orožje;

CU. ker empirični podatki jasno kažejo, 
da so države zahodnega Balkana 
odpornejše proti domačemu terorizmu in 
tujim terorističnim borcem od večine 
sedanjih držav članic EU; ker balkanskih 
držav niso prizadeli obsežni teroristični 
napadi;

Or. en

Predlog spremembe 542
Kristina Winberg

Predlog resolucije
Uvodna izjava CU

Predlog resolucije Predlog spremembe

CU. ker Balkan ostaja ključna regija za 
evropsko stabilnost; ker izzivi v zvezi s 
terorizmom in islamskim ekstremizmom 
prispevajo k regionalnemu okviru, ki je že 
oslabljen zaradi etnične, politične in 
socialne polarizacije ter tudi kriminalnih 
združb; ker države v tej regiji sicer še niso
tarče terorizma, a to lahko postanejo,
uporabljajo pa se že kot tranzitne države za 
ljudi in orožje;

CU. ker Balkan ostaja ključna regija za 
evropsko stabilnost; ker izzivi v zvezi s 
terorizmom in islamskim ekstremizmom 
prispevajo k regionalnemu okviru, ki je že 
oslabljen zaradi etnične, politične in 
socialne polarizacije ter tudi kriminalnih 
združb; ker države v tej regiji sicer še niso
utrpele obsežnega terorističnega, 
uporabljajo pa se že kot tranzitne države
ter kraji izvora za ljudi, ki so povezani s 
terorističnimi dejanji ali jih izvajajo, in vir 
nezakonitega orožja;

Or. en
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Predlog spremembe 543
Dubravka Šuica

Predlog resolucije
Uvodna izjava CU

Predlog resolucije Predlog spremembe

CU. ker Balkan ostaja ključna regija za 
evropsko stabilnost; ker izzivi v zvezi s 
terorizmom in islamskim ekstremizmom 
prispevajo k regionalnemu okviru, ki je že 
oslabljen zaradi etnične, politične in 
socialne polarizacije ter tudi kriminalnih 
združb; ker države v tej regiji sicer še niso
tarče terorizma, a to lahko postanejo,
uporabljajo pa se že kot tranzitne države za 
ljudi in orožje;

CU. ker Balkan ostaja ključna regija za 
evropsko stabilnost; ker izzivi v zvezi s 
terorizmom in islamskim ekstremizmom 
prispevajo k regionalnemu okviru, ki je že 
oslabljen zaradi etnične, politične in 
socialne polarizacije ter tudi kriminalnih 
združb; ker so države v tej regiji že bile
tarče terorizma (napadi so bili preprečeni), 
uporabljajo pa se že kot tranzitne države za 
ljudi in orožje;

Or. en

Predlog spremembe 544
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava CV

Predlog resolucije Predlog spremembe

CV. ker so se že vse države severne 
Afrike soočile z večjimi terorističnimi 
dejanji in ostajajo glavne tarče; ker lahko 
glede na visoko število džihadistov iz te 
regije te države trpijo zaradi vrnitve tujih 
borcev;

CV. ker so se že vse države severne 
Afrike soočile z večjimi terorističnimi 
dejanji in ostajajo glavne tarče; ker lahko 
glede na visoko število džihadistov iz te 
regije te države trpijo zaradi vrnitve tujih 
borcev, ker socialne razmere in 
pomanjkanje prihodnosti pojasnjujeta
ranljivost določenega števila državljanov 
teh držav in ker mora Evropska unija 
storiti vse, da pomaga državam te regije, 
ki stremijo k večji demokratičnosti in 
spoštovanju temeljnih pravic;

Or. fr
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Predlog spremembe 545
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava CV

Predlog resolucije Predlog spremembe

CV. ker so se že vse države severne 
Afrike soočile z večjimi terorističnimi 
dejanji in ostajajo glavne tarče; ker lahko 
glede na visoko število džihadistov iz te 
regije te države trpijo zaradi vrnitve tujih 
borcev;

CV. ker so se že vse države severne 
Afrike soočile z večjimi terorističnimi 
dejanji in ostajajo glavne tarče; ker lahko 
glede na visoko število džihadistov iz te 
regije te države trpijo zaradi vrnitve tujih 
borcev; ker močno partnerstvo s temi 
ključnimi tretjimi državami in izmenjava 
informacij omogočata preprečevanje 
napadov in onemogočanje terorističnih 
mrež;

Or. fr

Predlog spremembe 546
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava CV

Predlog resolucije Predlog spremembe

CV. ker so se že vse države severne 
Afrike soočile z večjimi terorističnimi 
dejanji in ostajajo glavne tarče; ker lahko
glede na visoko število džihadistov iz te 
regije te države trpijo zaradi vrnitve tujih 
borcev;

CV. ker so se že vse države severne 
Afrike in Bližnjega vzhoda soočile z 
večjimi terorističnimi dejanji in ostajajo 
glavne tarče; ker se glede na visoko število 
džihadistov iz te regije večina teh držav 
sooča s številnimi izzivi v zvezi z vrnitvijo
tujih terorističnih borcev;

Or. en

Predlog spremembe 547
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava CV
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Predlog resolucije Predlog spremembe

CV. ker so se že vse države severne 
Afrike soočile z večjimi terorističnimi 
dejanji in ostajajo glavne tarče; ker lahko 
glede na visoko število džihadistov iz te 
regije te države trpijo zaradi vrnitve tujih
borcev;

CV. ker so se že vse države severne 
Afrike soočile z večjimi terorističnimi 
dejanji in ostajajo glavne tarče ter trpijo 
zaradi vrnitve borcev Daiša in Al Kaide iz 
Sirije in Iraka; ker so bili številni 
rekrutirani iz množice brezposelnih 
mladih v tej regiji;

Or. en

Predlog spremembe 548
Kristina Winberg

Predlog resolucije
Uvodna izjava CV

Predlog resolucije Predlog spremembe

CV. ker so se že vse države severne 
Afrike soočile z večjimi terorističnimi 
dejanji in ostajajo glavne tarče; ker lahko 
glede na visoko število džihadistov iz te 
regije te države trpijo zaradi vrnitve tujih
borcev;

CV. ker so se že vse države severne 
Afrike soočile z večjimi terorističnimi 
dejanji in ostajajo glavne tarče; ker lahko 
glede na visoko število džihadistov iz te 
regije te države trpijo zaradi vrnitve tujih
teroristov;

Or. en

Predlog spremembe 549
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava CW

Predlog resolucije Predlog spremembe

CW. ker se teroristične mreže razvijajo 
tudi v regijah, kot so Sahel, Afriški rog, 
zahodna Afrika, Bližnji vzhod in osrednja 
Azija, ki niso neposredne sosede EU, 
temveč interesna območja; ker v teh 
regijah resen problem predstavlja tudi 
verski radikalizem, ki se financira iz 

CW. ker se teroristične mreže, povezane 
z Daišom in Al Kaido, razvijajo tudi v
državah, kot je Turčija, in v državah 
Bližnjega vzhoda, ki mejijo na Sirijo in 
Irak, ali v regijah, kot so Sahel, Afriški 
rog, zahodna Afrika in osrednja Azija; ker 
resen problem predstavlja versko
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zunanjih virov; spreobračanje, ki zagovarja skrajno 
nasilje in ima koristi od financiranja, 
omogoča pa tudi širjenje terorističnih 
mrež, njihovo povezovanje z drugimi 
kriminalnimi organizacijami in delovanje
v teh regijah, usmerjeno proti Evropi in 
evropskim interesom;

Or. en

Predlog spremembe 550
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava CW

Predlog resolucije Predlog spremembe

CW. ker se teroristične mreže razvijajo 
tudi v regijah, kot so Sahel, Afriški rog, 
zahodna Afrika, Bližnji vzhod in osrednja 
Azija, ki niso neposredne sosede EU, 
temveč interesna območja; ker v teh 
regijah resen problem predstavlja tudi 
verski radikalizem, ki se financira iz 
zunanjih virov;

CW. ker se teroristične mreže razvijajo 
tudi v regijah, kot so Sahel, Afriški rog, 
zahodna Afrika, Bližnji vzhod in osrednja 
Azija, ki niso neposredne sosede EU, 
temveč interesna območja; ker v teh 
regijah resen problem predstavlja tudi 
verski radikalizem, ki se financira iz 
zunanjih virov, in je treba prekiniti vse
odnose z državami, ki neposredno 
financirajo terorizem;

Or. fr

Predlog spremembe 551
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava CW

Predlog resolucije Predlog spremembe

CW. ker se teroristične mreže razvijajo 
tudi v regijah, kot so Sahel, Afriški rog, 
zahodna Afrika, Bližnji vzhod in osrednja 
Azija, ki niso neposredne sosede EU, 
temveč interesna območja; ker v teh 
regijah resen problem predstavlja tudi 

CW. ker se teroristične mreže razvijajo 
tudi v regijah, kot so Sahel, Afriški rog, 
zahodna Afrika, Bližnji vzhod in osrednja 
Azija, ki niso neposredne sosede EU, 
temveč interesna območja; ker v teh 
regijah resen problem predstavljata tudi 
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verski radikalizem, ki se financira iz 
zunanjih virov;

verski ekstremizem in sektaško nasilje, ki 
se financira iz zunanjih virov;

Or. en

Predlog spremembe 552
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava CW

Predlog resolucije Predlog spremembe

CW. ker se teroristične mreže razvijajo 
tudi v regijah, kot so Sahel, Afriški rog, 
zahodna Afrika, Bližnji vzhod in osrednja 
Azija, ki niso neposredne sosede EU, 
temveč interesna območja; ker v teh 
regijah resen problem predstavlja tudi 
verski radikalizem, ki se financira iz 
zunanjih virov;

CW. ker se teroristične mreže razvijajo 
tudi v regijah, kot so Sahel, Afriški rog, 
zahodna Afrika, Bližnji vzhod in osrednja 
Azija, ki niso neposredne sosede EU, 
temveč interesna območja; ker v teh 
regijah resen problem predstavlja tudi
islamski verski radikalizem, ki se financira 
iz zunanjih virov;

Or. fr

Predlog spremembe 553
Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava CW

Predlog resolucije Predlog spremembe

CW. ker se teroristične mreže razvijajo 
tudi v regijah, kot so Sahel, Afriški rog, 
zahodna Afrika, Bližnji vzhod in osrednja 
Azija, ki niso neposredne sosede EU, 
temveč interesna območja; ker v teh 
regijah resen problem predstavlja tudi 
verski radikalizem, ki se financira iz 
zunanjih virov;

CW. ker se teroristične mreže razvijajo 
tudi v regijah, kot so Sahel, Afriški rog, 
zahodna Afrika, Bližnji vzhod, zalivska 
regija in osrednja Azija, ki niso neposredne 
sosede EU, temveč interesna območja; ker 
v teh regijah resen problem predstavlja tudi 
verski radikalizem, ki se financira iz 
zunanjih virov;

Or. en
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Predlog spremembe 554
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava CW a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

CWa. ker je ključnega pomena, da 
Evropska unija ohrani tesno sodelovanje z 
vsemi partnerskimi tretjimi državami v 
boju proti terorizmu; ker je treba 
vzdrževati dialog o ukrepih in delovanju 
za boj proti terorizmu, njegovo 
financiranje in preprečevanje 
radikalizacije, zlasti z zalivskimi 
državami; ker je medparlamentarno 
sodelovanje s temi ključnimi tretjimi 
državami eno od orodij, ki jih je treba 
okrepiti;

Or. fr

Predlog spremembe 555
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava CX

Predlog resolucije Predlog spremembe

CX. ker EU na področju boja proti 
terorizmu s tretjimi državami sodeluje na 
različne načine; ker se za financiranje 
protiterorističnih programov v tujini lahko 
uporabijo številni instrumenti EU; ker je 
EU v okviru delegacij EU vzpostavila 
mrežo strokovnjakov za boj proti 
terorizmu; ker s tretjimi državami na 
področju boja proti terorizmu sodelujejo 
tudi agencije EU, kot je Europol, na primer 
s strateškimi ali operativnimi sporazumi;

CX. ker EU na področju boja proti 
terorizmu s tretjimi državami sodeluje na 
različne načine; ker se za financiranje 
protiterorističnih programov v tujini lahko 
uporabijo številni instrumenti EU; ker je 
EU v okviru delegacij EU vzpostavila 
mrežo strokovnjakov za boj proti 
terorizmu; ker s tretjimi državami na 
področju boja proti terorizmu sodelujejo 
tudi agencije EU, kot je Europol ali 
Eurojust, na primer s strateškimi ali 
operativnimi sporazumi; ker je glavni 
instrument EU za sodelovanje s tretjimi 
državami na področju boja proti terorizmu 
instrument za prispevanje k stabilnosti in 
miru ter ukrepi iz njegovega člena 5; ker 



PE627.742v01-00 102/172 AM\1162674SL.docx

SL

se zaradi preteklih neuspehov sodelovanje 
s tretjimi državami na področju boja proti 
terorizmu v okviru instrumenta za 
prispevanje k stabilnosti in miru 
osredotoča predvsem na pristop 
kazenskega pravosodja, pri čemer velja 
pravna obveznost, da se strogo spoštuje 
mednarodno pravo o človekovih pravicah 
in mednarodno humanitarno pravo; ker je 
Komisija z namenom izpolnjevanja 
člena 10 uredbe o instrumentu za 
prispevanje k stabilnosti in miru in s 
ciljem preprečevanja vseh negativnih 
učinkov sodelovanja na področju boja 
proti terorizmu in s tretjimi državami 
pripravila natančne Operativne smernice 
o človekovih pravicah za ukrepe 
zunanjega sodelovanja na področju 
terorizma, organiziranega kriminala in 
kibernetske varnosti, ki vključujejo pristop 
na podlagi pravic;

Or. en

Predlog spremembe 556
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava CX

Predlog resolucije Predlog spremembe

CX. ker EU na področju boja proti 
terorizmu s tretjimi državami sodeluje na 
različne načine; ker se za financiranje 
protiterorističnih programov v tujini lahko 
uporabijo številni instrumenti EU; ker je 
EU v okviru delegacij EU vzpostavila 
mrežo strokovnjakov za boj proti 
terorizmu; ker s tretjimi državami na 
področju boja proti terorizmu sodelujejo 
tudi agencije EU, kot je Europol, na primer 
s strateškimi ali operativnimi sporazumi;

CX. ker EU na področju boja proti 
terorizmu s tretjimi državami sodeluje na 
različne načine; ker se za financiranje 
protiterorističnih programov v tujini lahko 
uporabijo številni instrumenti EU; ker je 
EU v okviru delegacij EU vzpostavila 
mrežo strokovnjakov za boj proti 
terorizmu; ker s tretjimi državami na 
področju boja proti terorizmu sodelujejo 
tudi agencije EU, kot je Europol, na primer 
s strateškimi ali operativnimi sporazumi, 
pri čemer pa bi bilo treba prekiniti 
sodelovanje na tem področju z državami, 
ki ne spoštujejo človekovih pravic in 
uporabljajo boj proti terorizmu za 
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onemogočanje in zatiranje svojih 
nasprotnikov;

Or. fr

Predlog spremembe 557
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava CX

Predlog resolucije Predlog spremembe

CX. ker EU na področju boja proti 
terorizmu s tretjimi državami sodeluje na 
različne načine; ker se za financiranje 
protiterorističnih programov v tujini lahko 
uporabijo številni instrumenti EU; ker je 
EU v okviru delegacij EU vzpostavila 
mrežo strokovnjakov za boj proti 
terorizmu; ker s tretjimi državami na 
področju boja proti terorizmu sodelujejo 
tudi agencije EU, kot je Europol, na primer 
s strateškimi ali operativnimi sporazumi;

CX. ker EU na področju boja proti 
terorizmu s tretjimi državami sodeluje na 
različne načine; ker se za financiranje 
protiterorističnih programov v tujini lahko 
uporabijo številni instrumenti EU; ker je 
EU v okviru delegacij EU vzpostavila 
mrežo strokovnjakov za boj proti 
terorizmu; ker s tretjimi državami na 
področju boja proti terorizmu sodelujejo 
tudi agencije EU, kot je Europol, na primer 
s strateškimi ali operativnimi sporazumi;
ker je treba skleniti več takšnih 
sporazumov za okrepitev mednarodnega 
sodelovanja v boju proti terorizmu;

Or. fr

Predlog spremembe 558
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Uvodna izjava CX

Predlog resolucije Predlog spremembe

CX. ker EU na področju boja proti 
terorizmu s tretjimi državami sodeluje na 
različne načine; ker se za financiranje 
protiterorističnih programov v tujini lahko 
uporabijo številni instrumenti EU; ker je 

CX. ker EU na področju boja proti 
terorizmu s tretjimi državami sodeluje na 
različne načine; ker se za financiranje 
protiterorističnih programov v tujini lahko 
uporabijo številni instrumenti EU; ker je 
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EU v okviru delegacij EU vzpostavila 
mrežo strokovnjakov za boj proti 
terorizmu; ker s tretjimi državami na 
področju boja proti terorizmu sodelujejo 
tudi agencije EU, kot je Europol, na primer 
s strateškimi ali operativnimi sporazumi;

EU v okviru delegacij EU vzpostavila 
mrežo strokovnjakov za boj proti 
terorizmu; ker s tretjimi državami na 
področju boja proti terorizmu sodelujejo 
tudi agencije EU, kot so Europol, Eurojust 
in CEPOL, na primer s strateškimi ali 
operativnimi sporazumi;

Or. en

Predlog spremembe 559
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava CX a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

CXa. ker so države članice EU 
domnevno zagotavljale informacije ZDA 
in drugim akterjem, ki so to pomoč 
uporabile za usmrtitve osumljencev 
terorizma po hitrem postopku v državah, 
ko so Jemen, Somalija, Sirija in Pakistan, 
predvsem z oboroženimi brezpilotnimi 
zrakoplovi; ker so ti smrtonosni napadi 
povzročili veliko civilnih žrtev, vendar pa 
za njihovo smrt in poškodbe še ni nihče 
odgovarjal; ker je več držav članic 
naročilo in uporabljalo oborožene
brezpilotne zrakoplove in ker konzorcij 
držav članic EU razvija evropske
oborožene brezpilotne zrakoplove; ker 
Svet kljub večkratnim pozivom 
Evropskega parlamenta ni začel 
pripravljati pravnega okvira, s katerim bi 
se zagotovilo, da se oboroženi brezpilotni
zrakoplovi ne uporabljajo za nezakonite 
dejavnosti, kot so ekstrateritorialne 
usmrtitve osumljencev terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 560
Eva Joly
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Predlog resolucije
Uvodna izjava CX b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

CXb. ker so Svet Evrope, Evropsko 
sodišče za človekove pravice in tudi 
Evropski parlament v okviru svojega 
začasnega odbora za preučitev domnev o 
uporabi evropskih držav za prevoz in 
nezakonito pridržanje ujetnikov s strani 
ameriške obveščevalne agencije CIA 
preiskovali obsežne in sistematične 
zlorabe, v katere so bile vključene tudi 
države članice EU;

Or. en

Predlog spremembe 561
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava CY

Predlog resolucije Predlog spremembe

CY. ker na področju boja proti 
terorizmu obstaja sistem sankcij EU s 
tremi vrstami ukrepov, ki ga izvršuje 
ESZD; ker se ta sistem zaradi 
postopkovnih omejitev in zadržanosti 
držav članic ne uporablja v zadostni meri;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 562
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava CY

Predlog resolucije Predlog spremembe

CY. ker na področju boja proti CY. ker na področju boja proti 



PE627.742v01-00 106/172 AM\1162674SL.docx

SL

terorizmu obstaja sistem sankcij EU s tremi 
vrstami ukrepov, ki ga izvršuje ESZD; ker 
se ta sistem zaradi postopkovnih omejitev 
in zadržanosti držav članic ne uporablja v 
zadostni meri;

terorizmu obstaja sistem sankcij EU s tremi 
vrstami ukrepov, ki ga izvršuje ESZD;

Or. fr

Predlog spremembe 563
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava CY

Predlog resolucije Predlog spremembe

CY. ker na področju boja proti 
terorizmu obstaja sistem sankcij EU s 
tremi vrstami ukrepov, ki ga izvršuje
ESZD; ker se ta sistem zaradi 
postopkovnih omejitev in zadržanosti 
držav članic ne uporablja v zadostni meri;

CY. ker so v veljavi sankcije EU glede 
več oseb in organizacij s tremi vrstami 
ukrepov, ki jih izvršujejo ESZD, Komisija 
in države članice; ker je Sodišče Evropske 
unije obravnavalo nekatere pravne 
probleme glede seznama EU za področje 
terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 564
Heinz K. Becker, Artis Pabriks, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Monika Hohlmeier, Péter 
Niedermüller

Predlog resolucije
Uvodna izjava CY

Predlog resolucije Predlog spremembe

CY. ker na področju boja proti 
terorizmu obstaja sistem sankcij EU s tremi 
vrstami ukrepov, ki ga izvršuje ESZD; ker
se ta sistem zaradi postopkovnih omejitev 
in zadržanosti držav članic ne uporablja v 
zadostni meri;

CY. ker na področju boja proti 
terorizmu obstaja sistem sankcij EU s tremi 
vrstami ukrepov, ki ga izvršuje ESZD; ker
je ta sistem nepopoln in se zaradi 
postopkovnih omejitev in zadržanosti 
držav članic ne uporablja v zadostni meri;

Or. en
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Predlog spremembe 565
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava CY a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

CYa. ker je Svet v svojih sklepih o 
zunanjem delovanju EU na področju boja 
proti terorizmu, ki so bili 19. junija 2017, 
opozoril na vloga misij in operacij v 
okviru skupne varnostne in obrambne 
politike (SVOP) za boj proti terorizmu, saj 
se z njimi krepijo varnost, stabilnosi in
nadzor meja ter spodbuja reforma
varnostnega sektorja, pa tudi za krepitev
zmogljivosti na področju boja proti 
terorizmu in izmenjavo informacij;

Or. en

Predlog spremembe 566
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava CZ

Predlog resolucije Predlog spremembe

CZ. ker je bilo v dvajsetih letih od 
leta 1998 do leta 2018 po vsej Evropi 
približno 6 652 neposrednih žrtev 
terorizma, od česar jih je bilo 713 
umorjenih in 5 939 ranjenih; ker je je bilo 
mogoče pred letom 2001 večino žrtev 
terorizma pripisati IRA in ETA, medtem 
ko je od takrat velika večina posledica 
islamskega terorizma;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 567
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
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Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava CZ

Predlog resolucije Predlog spremembe

CZ. ker je bilo v dvajsetih letih od 
leta 1998 do leta 2018 po vsej Evropi 
približno 6 652 neposrednih žrtev 
terorizma, od česar jih je bilo 713 
umorjenih in 5 939 ranjenih; ker je je bilo 
mogoče pred letom 2001 večino žrtev 
terorizma pripisati IRA in ETA, medtem 
ko je od takrat velika večina posledica 
islamskega terorizma;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 568
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Lynn Boylan

Predlog resolucije
Uvodna izjava CZ

Predlog resolucije Predlog spremembe

CZ. ker je bilo v dvajsetih letih od leta 
1998 do leta 2018 po vsej Evropi približno 
6.652 neposrednih žrtev terorizma, od 
česar jih je bilo 713 umorjenih in 5.939 
ranjenih; ker je je bilo mogoče pred letom 
2001 večino žrtev terorizma pripisati IRA 
in ETA, medtem ko je od takrat velika 
večina posledica islamskega terorizma;

CZ. ker je bilo v dvajsetih letih od leta 
1998 do leta 2018 v Evropi približno 6652 
žrtev terorizma, od česar jih je bilo 713 
umorjenih in 5939 ranjenih;

Or. fr

Predlog spremembe 569
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Uvodna izjava CZ
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Predlog resolucije Predlog spremembe

CZ. ker je bilo v dvajsetih letih od leta 
1998 do leta 2018 po vsej Evropi približno 
6.652 neposrednih žrtev terorizma, od 
česar jih je bilo 713 umorjenih in 5.939 
ranjenih; ker je je bilo mogoče pred letom 
2001 večino žrtev terorizma pripisati IRA 
in ETA, medtem ko je od takrat velika 
večina posledica islamskega terorizma;

CZ. ker je bilo v dvajsetih letih od leta 
1998 do leta 2018 po vsej Evropi približno 
6652 neposrednih žrtev terorizma, od česar
jih je bilo 713 umorjenih in 5939 ranjenih; 
ker je je bilo mogoče pred letom 2001 
večino žrtev terorizma pripisati IRA in 
ETA, medtem ko je od takrat po zadnjih 
poročilih Europola (Poročilo o stanju in 
trendih na področju terorizma v Evropski 
Uniji (European Union Terrorism 
Situation and Trend Report) 2016–2017 
in 2018) velika večina posledica 
islamskega terorizma;

Or. fr

Predlog spremembe 570
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava CZ

Predlog resolucije Predlog spremembe

CZ. ker je bilo v dvajsetih letih od 
leta 1998 do leta 2018 po vsej Evropi 
približno 6 652 neposrednih žrtev 
terorizma, od česar jih je bilo 713 
umorjenih in 5 939 ranjenih; ker je je bilo 
mogoče pred letom 2001 večino žrtev 
terorizma pripisati IRA in ETA, medtem 
ko je od takrat velika večina posledica 
islamskega terorizma;

CZ. ker je bilo v dvajsetih letih od 
leta 1998 do leta 2018 po vsej Evropi 
približno 6652 neposrednih žrtev 
terorizma, od česar jih je bilo 713 
umorjenih in 5939 ranjenih, več tisoč 
družin pa je trpelo zaradi posttravmatskih 
motenj, ki so dolgoročno vplivale na 
njihovo dobro počutje; ker je bilo mogoče 
pred letom 2001 večino žrtev terorizma 
pripisati IRA in ETA, medtem ko je od 
takrat velika večina smrti posledica 
islamskega terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 571
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
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Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica

Predlog resolucije
Uvodna izjava CZ

Predlog resolucije Predlog spremembe

CZ. ker je bilo v dvajsetih letih od 
leta 1998 do leta 2018 po vsej Evropi 
približno 6 652 neposrednih žrtev 
terorizma, od česar jih je bilo 713
umorjenih in 5 939 ranjenih; ker je je bilo 
mogoče pred letom 2001 večino žrtev 
terorizma pripisati IRA in ETA, medtem 
ko je od takrat velika večina posledica 
islamskega terorizma;

CZ. ker je bilo v dvajsetih letih od 
leta 1998 do leta 2018 po vsej EU več kot 
6500 neposrednih žrtev terorizma, od česar 
jih je bilo približno 700 umorjenih; ker
podatki o točnem številu žrtev niso 
usklajeni; ker je je bilo mogoče pred letom
2004 večino žrtev terorizma pripisati IRA 
in ETA, medtem ko je od takrat velika 
večina posledica islamskega terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 572
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava CZ

Predlog resolucije Predlog spremembe

CZ. ker je bilo v dvajsetih letih od 
leta 1998 do leta 2018 po vsej Evropi 
približno 6 652 neposrednih žrtev 
terorizma, od česar jih je bilo 713 
umorjenih in 5 939 ranjenih; ker je je bilo 
mogoče pred letom 2001 večino žrtev 
terorizma pripisati IRA in ETA, medtem 
ko je od takrat velika večina posledica
islamskega terorizma;

CZ. ker je bilo v dvajsetih letih od 
leta 1998 do leta 2018 po vsej Evropi 
približno 6652 neposrednih žrtev 
terorizma, od česar jih je bilo 713 
umorjenih in 5939 ranjenih; ker je bilo 
mogoče pred letom 2001 večino žrtev 
terorizma pripisati katoliški IRA in ETA, 
medtem ko je od takrat večina posledica
terorističnih dejanj, ki sta jih organizirala 
ali navdahnila Al Kaida in Daiš, ki se 
sklicujeta na islam;

Or. en

Predlog spremembe 573
Nathalie Griesbeck, Morten Helveg Petersen
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Predlog resolucije
Uvodna izjava DA

Predlog resolucije Predlog spremembe

DA. ker smrti uničujejo družine in 
povzročajo neutolažljivo žalost, številni 
prizadeti, ki preživijo teroristični napad, pa 
trpijo za iznakaženostjo in izgubo čutov ali 
udov, zaradi česar se jim življenje 
popolnoma spremeni, njihova stiska pa 
močno vpliva na njihove najbližje; ker so 
dolgoročne potrebe žrtev po tem, ko niso 
več v središču medijske pozornosti, 
pogosto zapostavljene;

DA. ker smrti uničujejo družine, številni 
prizadeti, ki preživijo teroristični napad, pa 
trpijo za iznakaženostjo in izgubo čutov ali 
udov, zaradi česar se jim življenje 
popolnoma spremeni, njihova stiska pa 
močno vpliva na njihove najbližje; ker so 
dolgoročne potrebe žrtev po tem, ko niso 
več v središču medijske pozornosti, 
pogosto zapostavljene; ker so 
posttravmatske stresne motnje velik izziv 
za javno zdravje v Evropi in ker ni splošne
evropske diagnoze učinka terorizma na 
mentalno zdravje prebivalstva po različnih 
napadih;

Or. fr

Predlog spremembe 574
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrzej Grzyb, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava DA

Predlog resolucije Predlog spremembe

DA. ker smrti uničujejo družine in 
povzročajo neutolažljivo žalost, številni 
prizadeti, ki preživijo teroristični napad, pa 
trpijo za iznakaženostjo in izgubo čutov ali
udov, zaradi česar se jim življenje 
popolnoma spremeni, njihova stiska pa 
močno vpliva na njihove najbližje; ker so 
dolgoročne potrebe žrtev po tem, ko niso 
več v središču medijske pozornosti, 
pogosto zapostavljene;

DA. ker smrti zaradi terorističnih 
napadov uničujejo družine in povzročajo 
neutolažljivo žalost, številni prizadeti, ki 
preživijo teroristični napad, pa trpijo za
invalidnostjo, iznakaženostjo in izgubo 
udov, zaradi česar se jim življenje 
popolnoma spremeni, ter psihološkimi 
problemi, njihova stiska pa močno vpliva 
na njihove najbližje; ker so dolgoročne 
potrebe žrtev po tem, ko niso več v 
središču medijske pozornosti, pogosto 
zapostavljene;

Or. en
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Predlog spremembe 575
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava DA

Predlog resolucije Predlog spremembe

DA. ker smrti uničujejo družine in 
povzročajo neutolažljivo žalost, številni 
prizadeti, ki preživijo teroristični napad, pa 
trpijo za iznakaženostjo in izgubo čutov ali 
udov, zaradi česar se jim življenje 
popolnoma spremeni, njihova stiska pa 
močno vpliva na njihove najbližje; ker so 
dolgoročne potrebe žrtev po tem, ko niso 
več v središču medijske pozornosti, 
pogosto zapostavljene;

DA. ker posledice terorističnih napadov
uničujejo družine in povzročajo 
neutolažljivo žalost, številni prizadeti, ki 
preživijo teroristični napad, pa trpijo za 
iznakaženostjo in izgubo čutov ali udov, 
zaradi česar se jim življenje popolnoma 
spremeni, njihova stiska pa močno vpliva 
na njihove najbližje in skupnost; ker so 
dolgoročne potrebe žrtev po tem, ko niso 
več v središču medijske pozornosti, 
pogosto zapostavljene;

Or. en

Predlog spremembe 576
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava DA

Predlog resolucije Predlog spremembe

DA. ker smrti uničujejo družine in 
povzročajo neutolažljivo žalost, številni 
prizadeti, ki preživijo teroristični napad, pa 
trpijo za iznakaženostjo in izgubo čutov ali 
udov, zaradi česar se jim življenje 
popolnoma spremeni, njihova stiska pa 
močno vpliva na njihove najbližje; ker so 
dolgoročne potrebe žrtev po tem, ko niso 
več v središču medijske pozornosti, 
pogosto zapostavljene;

DA. ker smrti uničujejo družine, številni 
prizadeti, ki preživijo teroristični napad, pa 
trpijo za iznakaženostjo in izgubo čutov ali 
udov, zaradi česar se jim življenje 
popolnoma spremeni, njihova stiska pa 
močno vpliva na njihove najbližje; ker so 
dolgoročne potrebe žrtev po tem, ko niso 
več v središču medijske pozornosti, 
pogosto zapostavljene;

Or. en
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Predlog spremembe 577
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava DA a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DAa. ker je treba razlikovati med 
teroristi in njihovimi žrtvami ter zavrniti 
ekstremistično propagando, katere cilj je 
ustvariti enakovrednost med teroristi in 
varnostnimi silami, ki se borijo proti njim;

Or. en

Predlog spremembe 578
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava DA a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DAa. ker imajo lahko žrtve vplivno in 
prepričljivo vlogo v boju proti nasilnemu 
ekstremizmu;

Or. en

Predlog spremembe 579
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava DB

Predlog resolucije Predlog spremembe

DB. ker imajo žrtve terorizma poseben 
status ter zadovoljevanje njihovih potreb ni 
zgolj pravna obveznost v skladu z 
evropsko, mednarodno in nacionalno 
zakonodajo, temveč tudi odgovornost naših 
celotnih družb;

DB. ker imajo žrtve terorizma poseben 
status ter zadovoljevanje njihovih potreb ni 
zgolj pravna obveznost v skladu z 
evropsko, mednarodno in nacionalno 
zakonodajo, temveč tudi odgovornost naših 
celotnih družb; ker so bile žrtve nedavnih 
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napadov v EU državljani več različnih 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 580
Dominique Martin

Predlog resolucije
Uvodna izjava DB

Predlog resolucije Predlog spremembe

DB. ker imajo žrtve terorizma poseben 
status ter zadovoljevanje njihovih potreb ni 
zgolj pravna obveznost v skladu z 
evropsko, mednarodno in nacionalno 
zakonodajo, temveč tudi odgovornost naših 
celotnih družb;

DB. ker imajo žrtve terorizma poseben 
status ter zadovoljevanje njihovih potreb ni 
zgolj pravna obveznost v skladu z 
evropsko, mednarodno in nacionalno 
zakonodajo, temveč tudi moralno
odgovornost naših celotnih družb;

Or. fr

Predlog spremembe 581
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava DB a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DBa. ker je razlika med žrtvami 
terorizma in drugimi travmatiziranimi 
skupinami žrtev predvsem psihosocialna; 
ker žrtve terorizma ogroža sekundarna 
viktimizacija, ki so ji izpostavljene ne 
samo v sodnih postopkih, ampak tudi v 
številnih interakcijah z drugimi državnimi 
in nedržavnimi subjekti;

Or. en
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Predlog spremembe 582
Lynn Boylan

Predlog resolucije
Uvodna izjava DB a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DBa. ker bi bilo treba priznati pomen 
pravice žrtev in preživelih do preučitve in 
dostopa do pravosodnih možnosti, 
pridobivanja informacij, priznanja, 
pripovedovanja zgodb in kakovostnih 
storitev po njihovi izbiri;

Or. en

Predlog spremembe 583
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Uvodna izjava DB a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DBa. ker žrtve nedavnih terorističnih 
napadov v Evropi še vedno niso dosegle 
pravice in ustrezne obravnave ter niso 
prejele storitev za podporo žrtvam in 
finančne pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 584
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava DB b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DBb. ker na evropski ravni ni opredeljen 
pravni statut za žrtve terorizma za namene 
dostopa do storitev skupnosti ali pravice
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do odškodnine;

Or. en

Predlog spremembe 585
Lynn Boylan

Predlog resolucije
Uvodna izjava DB b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DBb. ker bi moral biti pristop, ki je 
osredotočen na žrtve in ga vodijo žrtve ter 
prednostno obravnava njihova stališča, 
izjemno pomemben pri oblikovanju 
mehanizmov za obravnavanje preteklosti;

Or. en

Predlog spremembe 586
Lynn Boylan

Predlog resolucije
Uvodna izjava DB c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DBc. ker se žrtev ne sme razporejati 
hierarhično;

Or. en

Predlog spremembe 587
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava DC

Predlog resolucije Predlog spremembe

DC. ker še vedno obstajajo razhajanja 
glede tega, kako so bile določbe iz 

DC. ker še vedno obstajajo razhajanja 
glede tega, kako so bile določbe iz 
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Direktive (EU) 2012/29 prenesene v 
postopke na nacionalni ravni; ker Komisija 
še vedno ni podala poročila o izvajanju te 
direktive;

Direktive (EU) 2012/29 prenesene v 
postopke na nacionalni ravni; ker Komisija 
še vedno ni podala poročila o izvajanju te 
direktive; ker je Evropski parlament 30. 
maja 2018 sprejel resolucijo o izvajanju te 
direktive;

Or. fr

Predlog spremembe 588
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava DD

Predlog resolucije Predlog spremembe

DD. ker je odškodnina za žrtve 
terorizma tako način, da družba prizna 
škodo, ki jo je povzročil napad, kot 
sredstvo finančne podpore in povračila; ker 
se postopki in ravni odškodnine med 
državami članicami močno razlikujejo;

DD. ker je odškodnina za žrtve 
terorizma tako način, da družba prizna 
škodo, ki jo je povzročil napad, kot 
sredstvo finančne podpore in povračila; ker 
se postopki in ravni odškodnine med 
državami članicami močno razlikujejo, 
zaradi česar sta občutek krivičnosti in 
trpljenje žrtev še hujša;

Or. en

Predlog spremembe 589
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava DD a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DDa. ker je treba vzpostaviti podporne 
sisteme tako, da se čezmejne žrtve stalno
in sistematično upoštevajo ter se jim 
zagotovi podpora v njihovi državi, pri tem 
pa ostanejo v stiku s ponudniki podpore v 
državi, v kateri je prišlo do napada;
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Or. en

Predlog spremembe 590
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava DE a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DEa. ker listina o temeljnih pravicah 
prepoveduje diskriminacijo zaradi 
invalidnosti in priznava pravico invalidov 
do ukrepov za njihovo samostojnost, 
socialno in poklicno vključenost ter 
sodelovanje v življenju skupnosti; ker so 
pravice invalidov v EU zaščitene tudi s 
konvencijo Združenih narodov o pravicah 
invalidov;

Or. fr

Predlog spremembe 591
Lynn Boylan

Predlog resolucije
Uvodna izjava DE a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DEa. ker je veliko družin čakalo
predolgo, v nekaterih primerih na severu 
Irske več kot 40 let, na pravočasen dostop 
do preiskovalnih mehanizmov, skladnih s 
človekovimi pravicami, in bi bilo treba 
potrebna finančna sredstva za neizvedene 
preiskave nemudoma sprostiti, da se 
žrtvam in preživelim zagotovijo 
pridobivanje informacij, kakovostne 
storitve in dostop do resnice ter sodnega 
varstva;

Or. en



AM\1162674SL.docx 119/172 PE627.742v01-00

SL

Predlog spremembe 592
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Uvodna izjava DE a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DEa. ker je Eurojust olajšal izvrševanje 
zahtevkov za medsebojno pravno pomoč 
za usklajevanje in odobritev podpore pri 
uveljavljanju pravic žrtev terorizma glede 
na različne pravice in vloge tujih žrtev v 
nacionalnih pravnih sistemih;

Or. en

Predlog spremembe 593
Doru-Claudian Frunzulică, Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Uvodna izjava DE a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DEa. ker lahko tudi podjetja, vključno z 
MSP, utrpijo škodo zaradi terorizma, kot 
sta materialna škoda in prekinitev 
poslovanja;

Or. en

Predlog spremembe 594
Lynn Boylan

Predlog resolucije
Uvodna izjava DE b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DEb. ker je EU pomagala financirati 
ključne storitve za žrtve na severu Irske s 
financiranjem programa PEACE in 
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drugimi mehanizmi;

Or. en

Predlog spremembe 595
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Podnaslov 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

Temeljne pravice črtano

Or. en

Predlog spremembe 596
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava DE a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DEa. ker je treba zagotoviti in zaščititi 
temeljne pravice vsakega posameznika;

Or. en

Predlog spremembe 597
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava DF

Predlog resolucije Predlog spremembe

DF. ker Unija temelji na vrednotah 
človekovega dostojanstva, svobode, 
enakosti in solidarnosti, spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

črtano
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ter na načelu demokracije in pravne 
države; ker je terorizem najhujša kršitev 
teh univerzalnih vrednot in načel;

Or. en

Predlog spremembe 598
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava DF

Predlog resolucije Predlog spremembe

DF. ker Unija temelji na vrednotah 
človekovega dostojanstva, svobode, 
enakosti in solidarnosti, spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter na načelu demokracije in pravne 
države; ker je terorizem najhujša kršitev 
teh univerzalnih vrednot in načel;

DF. ker Unija temelji na vrednotah 
človekovega dostojanstva, svobode, 
enakosti in solidarnosti, spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter na načelu demokracije in pravne 
države; ker če imajo državljani EU 
pravico do zaščite in predvsem pravico do 
varnosti, je treba vsak ukrep v boju proti 
terorizmu izvesti v tem okviru, kot je 
večkrat opozoril OZN, in je treba 
spoštovati načela opredelitve namena, 
nujnosti in sorazmernosti ter 
nediskriminacije;

Or. fr

Predlog spremembe 599
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Lorenzo 
Cesa, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Uvodna izjava DF

Predlog resolucije Predlog spremembe

DF. ker Unija temelji na vrednotah 
človekovega dostojanstva, svobode, 
enakosti in solidarnosti, spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter na načelu demokracije in pravne 

DF. ker Unija temelji na vrednotah 
človekovega dostojanstva, svobode, 
enakosti in solidarnosti, spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter na načelu demokracije in pravne 
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države; ker je terorizem najhujša kršitev 
teh univerzalnih vrednot in načel;

države; ker je terorizem najhujša kršitev 
teh univerzalnih vrednot in načel; ker v 
vsej EU obstajajo verske prakse, ki so 
povsem v nasprotju z vrednotami EU;

Or. en

Predlog spremembe 600
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava DF

Predlog resolucije Predlog spremembe

DF. ker Unija temelji na vrednotah 
človekovega dostojanstva, svobode, 
enakosti in solidarnosti, spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter na načelu demokracije in pravne 
države; ker je terorizem najhujša kršitev 
teh univerzalnih vrednot in načel;

DF. ker Unija temelji na vrednotah 
človekovega dostojanstva, svobode, 
enakosti in solidarnosti, spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter na načelu demokracije in pravne 
države; ker je terorizem resen izziv za te 
univerzalne vrednote in načela;

Or. en

Predlog spremembe 601
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava DF a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DFa. ker je SEU večkrat ugotovilo 
kršitve temeljnih pravic zaradi ukrepovza 
boj proti terorizmu, ki so jih sprejele 
Evropska unija ali države članice (zadeve 
Kadi, Digital Rights Ireland, 
Tele2Sverige), in zlasti napade na 
svobodo gibanja;

Or. fr
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Predlog spremembe 602
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica

Predlog resolucije
Uvodna izjava DF a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DFa. ker morajo vsi ukrepi v boju proti 
terorizmu čim manj vplivati na nedolžno 
in neudeleženo splošno prebivalstvo; ker 
je ključnega pomena, da se pri preiskavah
na področju boja proti terorizmu 
upoštevajo visoki standardi
profesionalnosti ter so vsi sprejeti ukrepi 
ciljno usmerjeni in sorazmerni;

Or. en

Predlog spremembe 603
Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Uvodna izjava DG

Predlog resolucije Predlog spremembe

DG. ker bi morala EU po najboljših 
močeh zagotavljati telesno in duševno 
celovitost svojih državljanov, ki jih 
ogrožajo teroristi; ker sta v členu 6 njene 
listine o temeljnih pravicah zapisani tako 
pravica do svobode kot pravica do 
varnosti, ki se medsebojno dopolnjujeta;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 604
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava DG
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Predlog resolucije Predlog spremembe

DG. ker bi morala EU po najboljših 
močeh zagotavljati telesno in duševno 
celovitost svojih državljanov, ki jih 
ogrožajo teroristi; ker sta v členu 6 njene 
listine o temeljnih pravicah zapisani tako 
pravica do svobode kot pravica do 
varnosti, ki se medsebojno dopolnjujeta;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 605
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Lorenzo Cesa, 
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Milan Zver, Dubravka Šuica

Predlog resolucije
Uvodna izjava DG

Predlog resolucije Predlog spremembe

DG. ker bi morala EU po najboljših 
močeh zagotavljati telesno in duševno 
celovitost svojih državljanov, ki jih 
ogrožajo teroristi; ker sta v členu 6 njene 
listine o temeljnih pravicah zapisani tako 
pravica do svobode kot pravica do varnosti, 
ki se medsebojno dopolnjujeta;

DG. ker bi morala EU po najboljših 
močeh zagotavljati telesno in duševno 
celovitost svojih državljanov, ki jih 
ogrožajo teroristi; ker bi morale pravice 
žrtev terorizma imeti pomembnejšo vlogo 
v javni razpravi, predvsem pri 
uveljavljanju teh pravic; ker sta v členu 6 
njene listine o temeljnih pravicah zapisani 
tako pravica do svobode kot pravica do 
varnosti, ki se medsebojno dopolnjujeta;

Or. en

Predlog spremembe 606
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava DG

Predlog resolucije Predlog spremembe

DG. ker bi morala EU po najboljših 
močeh zagotavljati telesno in duševno 

DG. ker bi morala EU po najboljših 
močeh zagotavljati temeljne pravice svojih 
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celovitost svojih državljanov, ki jih 
ogrožajo teroristi; ker sta v členu 6 njene 
listine o temeljnih pravicah zapisani tako 
pravica do svobode kot pravica do varnosti, 
ki se medsebojno dopolnjujeta;

državljanov, ki jih ogrožajo teroristi; ker 
sta v členu 6 njene listine o temeljnih 
pravicah zapisani tako pravica do svobode 
kot pravica do varnosti, ki se medsebojno 
dopolnjujeta; ker bi morala varnost 
podpirati temeljne pravice;

Or. en

Predlog spremembe 607
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava DG

Predlog resolucije Predlog spremembe

DG. ker bi morala EU po najboljših 
močeh zagotavljati telesno in duševno 
celovitost svojih državljanov, ki jih 
ogrožajo teroristi; ker sta v členu 6 njene 
listine o temeljnih pravicah zapisani tako 
pravica do svobode kot pravica do varnosti, 
ki se medsebojno dopolnjujeta;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Predlog spremembe 608
Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Heinz K. Becker, 
Ivo Belet, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica

Predlog resolucije
Uvodna izjava DG a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DGa. ker je osebje organov pregona in 
sodnih organov v ospredju 
protiterorističnih operacij; ker je več 
zabeleženih primerov, ko so bili policijski 
in sodni uslužbenci ter njihove družine 
tarča nasilnih ekstremistov, ki so jim 
grozili, pri čemer so se nekatere od teh
grožnj končale z nasilnimi fizičnimi 
napadi in celo umori; ker je zelo 
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pomembna politična in javna podpora 
osebju organov pregona in sodnih 
organov, ki v protiterorističnih preiskavah 
ščitijo temeljne pravice in pri tem tvegajo 
svoje življenje;

Or. en

Predlog spremembe 609
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava DH

Predlog resolucije Predlog spremembe

DH. ker listina o temeljnih pravicah 
prepoveduje diskriminacijo zaradi 
invalidnosti in priznava pravico invalidov 
do ukrepov za njihovo samostojnost, 
socialno in poklicno vključenost ter 
sodelovanje v življenju skupnosti; ker so 
pravice invalidov v EU zaščitene tudi s 
konvencijo Združenih narodov o pravicah 
invalidov;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 610
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie 
Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava DH

Predlog resolucije Predlog spremembe

DH. ker listina o temeljnih pravicah 
prepoveduje diskriminacijo zaradi 
invalidnosti in priznava pravico invalidov 
do ukrepov za njihovo samostojnost, 
socialno in poklicno vključenost ter 
sodelovanje v življenju skupnosti; ker so 
pravice invalidov v EU zaščitene tudi s 
konvencijo Združenih narodov o pravicah 

črtano
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invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 611
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava DH

Predlog resolucije Predlog spremembe

DH. ker listina o temeljnih pravicah 
prepoveduje diskriminacijo zaradi
invalidnosti in priznava pravico invalidov 
do ukrepov za njihovo samostojnost, 
socialno in poklicno vključenost ter 
sodelovanje v življenju skupnosti; ker so 
pravice invalidov v EU zaščitene tudi s 
konvencijo Združenih narodov o pravicah 
invalidov;

DH. ker Listina o temeljnih pravicah 
prepoveduje diskriminacijo na podlagi 
spola, rase, barve kože, etnične 
pripadnosti ali socialnega porekla, 
genetskih značilnosti, jezika, vere ali 
prepričanja, političnega ali drugega 
mnenja, pripadnosti narodni manjšini, 
premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti 
ali spolne usmerjenosti; ker listina
priznava tudi pravico invalidov do ukrepov 
za zagotavljanje njihove samostojnosti, 
socialne in poklicne vključenosti ter 
sodelovanja v življenju skupnosti; ker so 
pravice invalidov v EU zaščitene tudi s 
konvencijo Združenih narodov o pravicah 
invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 612
Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Dimitris Papadakis (Demetris 
Papadakis), Caterina Chinnici, Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava DH a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DHa. ker morajo vsi ukrepi za boj proti 
terorizmu vedno zagotavljati vse temeljne 
pravice in načela v polnem obsegu, tudi 
tiste v zvezi z zasebnostjo in varstvom 
podatkov, svobodo misli in izražanja, ter 
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postopkovna jamstva, kot sta domneva 
nedolžnosti in pravica do obveščenosti; 
ker mora za zagotovitev spoštovanja teh 
pravic in načel vsak ukrep za boj proti 
terorizmu vedno nadzirati sodni organ, s 
čimer se zagotovi, da imajo posamezniki 
na voljo učinkovita pravna sredstva za 
izpodbijanje morebitnih kršitev temeljnih 
pravic, tudi možnost sodnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 613
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava DH a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DHa. ker imajo politike za boj proti 
terorizmu dokazano nesorazmeren učinek 
na etnične in verske manjšine, vključno z 
muslimani, ljudmi afriškega porekla, 
migranti, begunci in ljudmi, ki so 
obravnavani kot pripadniki teh skupin; 
ker se poroča o naraščanju etničnega 
profiliranja v več državah članicah EU; 
ker razširjena praksa kršenja človekovih 
pravic vodi v občutek krivičnosti in upor 
zoper javno oblast in se na koncu izkaže 
kot kontraproduktivna v boju proti 
terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 614
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava DH a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DHa. ker mora Evropska unija 
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zagotoviti tudi pravno in sodno varstvo
svojih državljanov, tudi kadar storijo
najhujša kazniva dejanja, in mora 
poskrbeti, da imajo pravico do poštenega 
sojenja, tudi za zagotovitev njihove 
repatriacije, zlasti ko so izpostavljeni 
smrtni kazni;

Or. fr

Predlog spremembe 615
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Uvodna izjava DH a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DHa. ker je eno od osnovnih načel 
demokracije in pravne države svoboda 
vesti, ki vključuje ideološko in versko 
svobodo; ker so te pravice zapisane v 
členu 10 Listine o temeljnih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 616
Eva Joly

Predlog resolucije
Uvodna izjava DH b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

DHb. ker so politike za boj proti 
terorizmu, ki so jih države članice EU 
sprejele od leta 2014, okrnile pravno 
državo, okrepile izvršilne pristojnosti, 
oslabile sodni nadzor, omejile svobodo 
izražanja in vse ljudi izpostavile vladnemu 
nadzoru; ker imajo te politike za boj proti 
terorizmu skupne značilnosti, med 
drugim: neučinkovite mehanizme nadzora 
in odgovornosti; nenatančne in 
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preohlapne opredelitve „terorizma“ v 
zakonih, kar je v nasprotju z načelom
zakonitosti in povzroča številne zlorabe,
dokazni standard je skrčen z običajnega 
kazenskega standarda „utemeljen sum“ 
na samo „sum“, v nekaterih državah pa 
celo brez kakršne koli formalne zahteve 
suma; uporaba ukrepov upravnega 
nadzora za omejitev svobode gibanja in 
združevanja oseb kot nadomestilo za 
kazenske sankcije, s katerimi bi se tem 
osebam zagotovila boljša zaščita pred 
zlorabo; kriminalizacija različnih oblik 
izražanja, ki ogroža zakonite proteste, 
svobodo izražanja in umetniško svobodo; 
manj možnosti za spodbijanje ukrepov za 
boj proti terorizmu in operacij, predvsem 
zaradi uporabe tajnih dokazov s strani 
države, ki se ne razkrijejo osebi, na katero 
vplivajo ukrepi, ali njenemu odvetniku; 
države se sklicujejo na pomisleke glede 
nacionalne varnosti in „teroristično 
grožnjo“, da se samovoljno ciljno 
usmerijo proti migrantom in beguncem, 
zagovornikom človekovih pravic, 
aktivistom, političnim nasprotnikom, 
novinarjem, manjšinskim skupinam in 
osebam, ki zakonito uveljavljajo svoje 
pravice do izražanja, združevanja in 
zbiranja; 

Or. en

Predlog spremembe 617
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Podnaslov 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Temeljne pravice

Or. en
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Predlog spremembe 618
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. poziva države članice in institucije 
EU, naj pri sprejemanju in uporabi 
ukrepov boja proti terorizmu poiščejo 
pravo ravnovesje med temeljnimi 
pravicami in varnostnimi potrebami; 
glede na to meni, da je eden od temeljnih 
ciljev EU spodbujati svobodo 
posameznika, da je treba varnostne 
ukrepe, vključno z ukrepi za boj proti 
terorizmu, uresničevati s pomočjo pravne 
države, zanje pa morajo veljati obveznosti, 
ki izhajajo iz temeljnih pravic, vključno s 
tistimi v zvezi z zasebnostjo in varstvom 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 619
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek -1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1a. opozarja, da je treba pri preskusu 
potrebnosti in sorazmernosti katerega koli 
ukrepa, ki omejuje temeljne pravice in 
svoboščine, upoštevati celoten sklop 
obstoječih varnostnih ukrepov za boj proti 
terorizmu in hudim kaznivim dejanjem;

Or. en
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Predlog spremembe 620
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek -1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1b. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vzpostavljeni potrebni 
zaščitni ukrepi za varovanje podatkov, 
vključno s primernimi tehničnimi in 
organizacijskimi ukrepi za zaščito 
varnosti in zaupnosti osebnih podatkov; 
poziva države članice, naj poskrbijo za 
jasna pravila o tem, kdo lahko dostopa do 
katerih podatkov v sistemih, naj vodijo 
evidenco vpogledov in razkritij ter uredijo 
pravice do dostopanja, popravljanja, 
brisanja in omejevanja ter pravice do 
odškodnine in pravnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 621
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek -1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1c. poziva vse države članice, naj v 
celoti izvajajo Direktivo (EU) 2016/680 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/977/PNZ (policijska 
direktiva); ugotavlja, da precej držav 
članic Komisije doslej ni obvestilo o 
ukrepih za prenos v zvezi s to direktivo, 



AM\1162674SL.docx 133/172 PE627.742v01-00

SL

čeprav je rok potekel 6. maja 2018, in 
poziva Komisijo, naj ukrepa proti vsem 
državam članicam, ki kršijo svojo 
obveznost prenosa;

Or. en

Predlog spremembe 622
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek -1d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1d. poziva, naj zakonodaja na 
področju terorizma ter nacionalne, 
regionalne in lokalne strategije odzivanja 
za varnost, odpornost in odzivanje v 
primeru napada upoštevajo posebne 
potrebe in okoliščine ranljivih ljudi, kot so 
invalidi in mladoletniki; nadalje poziva k 
sodelovanju teh ljudi in njihovih 
predstavniških organizacij pri 
sprejemanju odločitev, ki vplivajo nanje;

Or. en

Predlog spremembe 623
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek -1 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1e. poziva Komisijo in Agencijo za 
temeljne pravice, naj preučita izzive, ki 
obstajajo na tem področju, ter poiščeta 
primere dobre prakse znotraj držav članic, 
ki upoštevajo posebne okoliščine ranljivih 
ljudi, kot so invalidi in mladoletniki; 
poziva Komisijo, naj spodbuja izmenjavo 
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dobre prakse in s tem v zvezi oblikuje 
smernice;

Or. en

Predlog spremembe 624
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek -1 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1f. poziva države članice, naj v ukrepe 
za boj proti terorizmu in radikalizaciji 
vključijo neodvisne mehanizme nadzora, 
da bi ocenile njihov vpliv na temeljne 
pravice, tudi na nediskriminacijo;

Or. en

Predlog spremembe 625
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek -1 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1g. pozdravlja zaveze Evropske 
komisije na kolokviju Evropske komisije o 
temeljnih pravicah iz oktobra 2015 in v 
okviru skupine na visoki ravni za boj proti 
rasizmu, ksenofobiji in drugim oblikam 
nestrpnosti; ponavlja, da morajo vse 
države članice skrbno izvajati 
protidiskriminacijsko zakonodajo EU in 
sprejeti učinkovite ukrepe za 
obravnavanje diskriminacije, sovražnega 
govora in kaznivih dejanj iz sovraštva; 
priporoča sprejetje evropskih standardov 
za nacionalne akcijske načrte za boj proti 
rasizmu, ki bi med drugim obravnavali 
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tudi islamofobijo;

Or. en

Predlog spremembe 626
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek -1 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1h. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vzpostavljeni potrebni 
zaščitni ukrepi za varovanje podatkov v 
skladu s Splošno uredbo o varstvu 
podatkov, vključno s primernimi 
tehničnimi in organizacijskimi ukrepi za 
zaščito varnosti in zaupnosti osebnih 
podatkov; poziva države članice, naj 
poskrbijo za jasna pravila o tem, kdo 
lahko dostopa do katerih podatkov v 
sistemih, naj vodijo evidenco vpogledov in 
razkritij ter uredijo pravice do dostopanja, 
popravljanja, brisanja in omejevanja ter 
pravice do odškodnine in pravnih 
sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 627
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je preprečevanje 
groženj in odzivanje nanje predvsem 
naloga držav članic, vendar je jasno, da je 
treba v celoti priznati vlogo varnostne
unije pri ponujanju podpore in enotnih 
rešitev ter dodajanju vrednosti;

1. meni, da je preprečevanje groženj 
in odzivanje nanje predvsem naloga držav 
članic, vendar je jasno, da je treba priznati 
vlogo Evropske unije pri ponujanju 
podpore, premoščanju vrzeli in
zagotavljanju enotnih rešitev ter dodane
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vrednosti; poziva države članice in 
institucije EU, naj si prizadevajo za 
skupno strateško kulturo, tudi skupno 
pravno označevanje in racionalizacijo 
skupnih seznamov terorističnih 
organizacij;

Or. en

Predlog spremembe 628
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je preprečevanje 
groženj in odzivanje nanje predvsem 
naloga držav članic, vendar je jasno, da je 
treba v celoti priznati vlogo varnostne unije 
pri ponujanju podpore in enotnih rešitev ter 
dodajanju vrednosti;

1. poudarja, da je preprečevanje 
groženj in odzivanje nanje predvsem 
naloga držav članic, vendar je jasno, da je 
treba v celoti priznati vlogo varnostne unije 
pri ponujanju podpore in enotnih rešitev ter 
dodajanju vrednosti; ker na območju brez 
notranjih meja nujno potrebno evropsko
ukrepanje za zagotavljanje visoke ravni 
varnosti po vsej Evropi;

Or. fr

Predlog spremembe 629
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je preprečevanje 
groženj in odzivanje nanje predvsem 
naloga držav članic, vendar je jasno, da je 
treba v celoti priznati vlogo varnostne unije 
pri ponujanju podpore in enotnih rešitev ter 
dodajanju vrednosti;

1. poudarja, da je preprečevanje 
groženj in odzivanje nanje predvsem 
naloga držav članic, vendar je jasno, da je 
treba v celoti priznati vlogo varnostne unije 
pri ponujanju podpore in enotnih rešitev ter 
dodajanju vrednosti, zlasti da se prepreči 
nadnacionalen pojav radikalizma, 
ekstremizma in predvsem terorizma;
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Or. de

Predlog spremembe 630
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je preprečevanje 
groženj in odzivanje nanje predvsem 
naloga držav članic, vendar je jasno, da je 
treba v celoti priznati vlogo varnostne unije 
pri ponujanju podpore in enotnih rešitev ter 
dodajanju vrednosti;

1. poudarja, da je terorizem čezmejno 
kaznivo dejanje, pri katerem je potreben 
skupni evropski odziv; poudarja, da je
preprečevanje groženj in odzivanje nanje 
predvsem naloga držav članic, vendar je 
jasno, da je treba v celoti priznati vlogo 
varnostne unije pri ponujanju podpore in 
enotnih rešitev ter dodajanju vrednosti;

Or. en

Predlog spremembe 631
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je preprečevanje 
groženj in odzivanje nanje predvsem 
naloga držav članic, vendar je jasno, da je
treba v celoti priznati vlogo varnostne unije 
pri ponujanju podpore in enotnih rešitev ter 
dodajanju vrednosti;

1. poudarja, da je preprečevanje 
groženj in odzivanje nanje predvsem 
naloga držav članic, vendar je treba 
priznati vlogo varnostne unije pri 
ponujanju podpore in enotnih rešitev

Or. fr

Predlog spremembe 632
Ivo Belet, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je preprečevanje
groženj in odzivanje nanje predvsem 
naloga držav članic, vendar je jasno, da je 
treba v celoti priznati vlogo varnostne 
unije pri ponujanju podpore in enotnih 
rešitev ter dodajanju vrednosti;

1. poudarja, da je poglobitev 
sodelovanja in izmenjave informacij med 
državami članicami in z Evropsko unijo 
ključnega pomena za učinkovito odzivanje 
na teroristične grožnje in njihovo
preprečevanje ter zaščito državljanov pri 
ponujanju enotnih rešitev in dodajanju 
vrednosti;

Or. en

Predlog spremembe 633
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je preprečevanje 
groženj in odzivanje nanje predvsem 
naloga držav članic, vendar je jasno, da je 
treba v celoti priznati vlogo varnostne
unije pri ponujanju podpore in enotnih 
rešitev ter dodajanju vrednosti;

1. poudarja, da je preprečevanje 
groženj in odzivanje nanje predvsem 
naloga držav članic na podlagi njihovih 
državnih pristojnosti, vendar je jasno, da je 
treba v celoti priznati vlogo Evropske unije 
pri ponujanju enotnih rešitev ter dodajanju 
vrednosti;

Or. fr

Predlog spremembe 634
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je preprečevanje 
groženj in odzivanje nanje predvsem 
naloga držav članic, vendar je jasno, da je 
treba v celoti priznati vlogo varnostne 
unije pri ponujanju podpore in enotnih 

1. poudarja, da je preprečevanje 
groženj in odzivanje nanje predvsem 
naloga držav članic, vendar je jasno, da je 
treba dodatno pojasniti in utrditi vlogo 
varnostne unije pri ponujanju podpore in 



AM\1162674SL.docx 139/172 PE627.742v01-00

SL

rešitev ter dodajanju vrednosti; enotnih rešitev ter dodajanju vrednosti;

Or. en

Predlog spremembe 635
Edward Czesak

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je preprečevanje 
groženj in odzivanje nanje predvsem 
naloga držav članic, vendar je jasno, da je 
treba v celoti priznati vlogo varnostne 
unije pri ponujanju podpore in enotnih 
rešitev ter dodajanju vrednosti;

1. poudarja, da je preprečevanje 
groženj in odzivanje nanje predvsem 
naloga držav članic, vendar ima EU 
pomembno vlogo pri usklajevanju in 
izmenjavi dobrih praks ter ponujanju 
enotnih rešitev in dodajanju vrednosti;

Or. en

Predlog spremembe 636
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da bi morale EU in države 
članice v tej fazi izboljšati sodelovanje 
prek obstoječih evropskih agencij ter 
varnostnih in pravosodnih institucij držav 
članic;

2. meni, da bi morale EU in države 
članice v tej fazi izboljšati sodelovanje 
prek obstoječih evropskih agencij ter 
varnostnih in pravosodnih institucij držav 
članic; spodbuja Unijo in države članice, 
naj ohranjajo visoke standarde na 
področju temeljnih pravic, tako v okviru 
policijskega in sodnega sodelovanja kot 
pri razvijanju novih rešitev na področju 
boja proti terorizmu;

Or. fr
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Predlog spremembe 637
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da bi morale EU in države 
članice v tej fazi izboljšati sodelovanje 
prek obstoječih evropskih agencij ter 
varnostnih in pravosodnih institucij držav 
članic;

2. meni, da bi morale EU in države 
članice v tej fazi izboljšati sodelovanje 
prek obstoječih evropskih agencij ter 
varnostnih in pravosodnih institucij držav 
članic; meni, da se bodo tem 
agencijam EU, na primer Eurojustu, 
zagotovila dodatna sredstva zaradi vse 
večjega obsega dela; priporoča, da se v 
bližnji prihodnosti predvidi razširitev 
pristojnosti EJT na vprašanja čezmejnega 
terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 638
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da bi morale EU in države 
članice v tej fazi izboljšati sodelovanje 
prek obstoječih evropskih agencij ter 
varnostnih in pravosodnih institucij držav 
članic;

2. meni, da bi morale EU in države 
članice v tej fazi izboljšati sodelovanje 
prek obstoječih evropskih agencij, ki so 
specializirane za varnost in boj proti 
terorizmu, ter varnostnih in pravosodnih 
institucij držav članic;

Or. fr

Predlog spremembe 639
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da bi morale EU in države 
članice v tej fazi izboljšati sodelovanje
prek obstoječih evropskih agencij ter 
varnostnih in pravosodnih institucij držav 
članic;

2. meni, da bi morale EU in države 
članice okrepiti svoje sodelovanje s 
krepitvijo obstoječih evropskih agencij in 
kanalov sodelovanja med varnostnimi in 
pravosodnimi institucijami držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 640
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da bi morale EU in države 
članice v tej fazi izboljšati sodelovanje 
prek obstoječih evropskih agencij ter 
varnostnih in pravosodnih institucij držav 
članic;

2. meni, da bi morale EU in države 
članice v tej fazi izboljšati sodelovanje 
prek obstoječih evropskih agencij, 
specializiranih služb EU ter varnostnih in 
pravosodnih institucij držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 641
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da bi morale EU in države 
članice v tej fazi izboljšati sodelovanje 
prek obstoječih evropskih agencij ter
varnostnih in pravosodnih institucij držav 
članic;

2. meni, da bi morale EU in države 
članice v tej fazi izboljšati sodelovanje 
prek obstoječih evropskih agencij ter
pristojnih organov in pravosodnih 
institucij držav članic;

Or. en
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Predlog spremembe 642
Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da bi morale EU in države 
članice v tej fazi izboljšati sodelovanje 
prek obstoječih evropskih agencij ter 
varnostnih in pravosodnih institucij držav 
članic;

2. meni, da bi morale EU in države 
članice v tej fazi izboljšati sodelovanje 
prek obstoječih evropskih agencij in 
organov ter varnostnih in pravosodnih 
institucij držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 643
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da bi morale EU in države 
članice v tej fazi izboljšati sodelovanje 
prek obstoječih evropskih agencij ter 
varnostnih in pravosodnih institucij držav 
članic;

2. meni, da bi morale EU in države 
članice izboljšati sodelovanje prek 
obstoječih evropskih agencij ter varnostnih 
in pravosodnih institucij držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 644
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja pomen izmenjave dobrih 
praks med državami članicami znotraj 
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Evropske unije, pa tudi s tretjimi 
državami; pozdravlja pobude nekaterih
držav članic, pa tudi lokalne pobude 
nekaterih mest ali pobude zasebnih 
akterjev, za opredelitev učinkovitih 
instrumentov v boju proti terorizmu;

Or. fr

Predlog spremembe 645
Anders Primdahl Vistisen, Kristina Winberg, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja pomen nadaljnjega 
tesnega sodelovanja Europola z 
ustreznimi organi držav zunaj EU, 
mednarodnimi organizacijami in drugimi 
ustreznimi subjekti ter z državami 
članicami EU s posebnim statusom 
članstva, s katerimi je bil sklenjen 
strateški in operativni sporazum;

Or. en

Predlog spremembe 646
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva naslednjega predsednika 
Komisije, naj ohrani samostojno delovno 
področje komisarja za varnostno unijo;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 647
Péter Niedermüller, Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva naslednjega predsednika 
Komisije, naj ohrani samostojno delovno 
področje komisarja za varnostno unijo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 648
Birgit Sippel, Péter Niedermüller

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva naslednjega predsednika 
Komisije, naj ohrani samostojno delovno 
področje komisarja za varnostno unijo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 649
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva naslednjega predsednika 
Komisije, naj ohrani samostojno delovno 
področje komisarja za varnostno unijo;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 650
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva naslednjega predsednika 
Komisije, naj ohrani samostojno delovno 
področje komisarja za varnostno unijo;

3. poziva naslednjega predsednika 
Komisije in Evropskega sveta, naj
zagotovi, da bo EU vzpostavila edinstveno
delovno področje z jasnim političnim
vodstvom in konkretnimi nalogami v zvezi 
s krepitvijo sodelovanja držav članic v 
boju proti terorizmu bodisi z ohranitvijo 
samostojnega delovnega področja
komisarja za varnostno unijo bodisi z 
okrepitvijo vloge koordinatorja Sveta za 
boj proti terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 651
Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva naslednjega predsednika 
Komisije, naj ohrani samostojno delovno 
področje komisarja za varnostno unijo;

3. poziva naslednjega predsednika 
Komisije, naj ohrani samostojno delovno 
področje komisarja za varnostno unijo, ne 
da bi se pri tem bistveno razširile njene
pristojnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 652
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3a je zaskrbljen zaradi vse večje 
pomembnosti ponudnikov zasebnega 
varovanja in se strinja zlasti z 
ugotovitvami francoskega računskega 
sodišča, ki meni, da je zasebno varovanje 
„nezanesljivo“, da je zanj značilna 
„negotova kakovost storitev“ in ima 
„pomembne ekonomske in socialne 
slabosti“; opozarja, da so državni akterji 
najprimernejši za učinkovito zagotavljanje 
varnosti državljanov, in zahteva 
ustanovitev evropskega opazovalnega 
urada za zasebno varovanje, ki bo imel 
nalogo pripraviti analize in priporočila o
uporabnosti in tveganjih, ki jih prinaša 
vedno večje zanašanje na zasebna podjetja 
na področju varovanja in še posebej pri
boju proti terorizmu;

Or. fr

Predlog spremembe 653
Helga Stevens, Monica Macovei, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da mora koordinator EU za 
boj proti terorizmu še naprej imeti
proaktivno vlogo pri krepitvi odziva EU v 
boju proti terorizmu; poziva k razjasnitvi 
statuta in vloge koordinatorja EU za boj 
proti terorizmu kot mostu med pristojnimi 
ustanovami EU in nacionalnimi 
agencijami;

Or. nl

Predlog spremembe 654
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
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Zver, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva k oblikovanju stalnega 
parlamentarnega odbora v Evropskem 
parlamentu, ki bo pristojen za zadeve v 
zvezi z notranjo varnostjo in terorizmom 
ter bo obravnaval posebej občutljive 
informacije;

Or. en

Predlog spremembe 655
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Evropski svet, naj ohrani 
položaj koordinatorja za boj proti 
terorizmu, ki je bil uveden po sprejetju
deklaracije o boju proti terorizmu 25. 
marca 2004;

Or. fr

Predlog spremembe 656
Geoffrey Van Orden, Arnaud Danjean, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva, naj se pojasnita status in 
vloga koordinatorja za boj proti 
terorizmu, ki povezuje institucije EU za 
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boj proti terorizmu in agencije držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 657
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj za prihodnje 
zakonodajne predloge na področju boja 
proti terorizmu opravi oceno učinka in 
posvetovanje z deležniki, tako državljani 
kot strokovnjaki;

4. poziva Komisijo, naj za prihodnje 
zakonodajne predloge na področju boja 
proti terorizmu opravi sistematično oceno 
učinka in posvetovanje z deležniki, tako 
državljani kot strokovnjaki, zlasti glede 
morebitnega učinka na temeljne pravice 
in svoboščine;

Or. en

Predlog spremembe 658
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj za prihodnje 
zakonodajne predloge na področju boja 
proti terorizmu opravi oceno učinka in 
posvetovanje z deležniki, tako državljani 
kot strokovnjaki;

4. poziva Komisijo, naj za prihodnje 
zakonodajne predloge na področju boja 
proti terorizmu opravi sistematično oceno 
učinka, zlasti glede temeljnih pravic, in 
posvetovanje z deležniki, tako državljani 
kot strokovnjaki;

Or. fr

Predlog spremembe 659
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj za prihodnje 
zakonodajne predloge na področju boja 
proti terorizmu opravi oceno učinka in 
posvetovanje z deležniki, tako državljani
kot strokovnjaki;

4. poziva Komisijo, naj za prihodnje 
zakonodajne predloge na področju boja 
proti terorizmu opravi oceno učinka in 
posvetovanje z izvoljenimi lokalnimi 
predstavniki, akterji na terenu, deležniki, 
državljani in strokovnjaki;

Or. fr

Predlog spremembe 660
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da so svoboda, varnost in 
pravičnost trije vidiki, ki jih ni mogoče 
analizirati ločeno; meni, da mora biti 
spoštovanje temeljnih pravic bistveni del 
vseh zakonodajnih pobud na področju 
terorizma; nemudoma zahteva, naj 
pristojnost parlamentarnega odbora LIBE 
še naprej vključuje boj proti terorizmu za 
zagotavljanje skladnosti z drugimi 
zakonodajnimi zadevami na področju 
svobode, varnosti in pravičnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 661
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva h krepitvi preiskovalnih 
pooblastil EJT in razširitvi njegovih 
pristojnosti na misije za boj proti 
terorizmu v okviru evropskega 
preiskovalnega urada, ki bo imel polna 
pooblastila in bo lahko začel ter vodil 
preiskave na evropski ravni, z močnimi 
zaščitnimi ukrepi za uravnoteženje 
njegovih pooblastil glede osumljencev, 
visokimi standardi v vsej EU glede pripora 
pred sojenjem in demokratičnim 
nadzorom, ki se izvaja skupno na ravni 
EU in nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 662
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva k razširitvi pristojnosti 
Evropskega javnega tožilstva za boj proti 
terorizmu v okviru zadev s čezmejno 
razsežnostjo in za okrepitev njegovih 
preiskovalnih pooblastil, da lahko 
Evropsko javno tožilstvo sproži in vodi 
preiskave na evropski ravni v sodelovanju 
z Eurojustom in sodnimi organi držav 
članic;

Or. fr

Predlog spremembe 663
Anders Primdahl Vistisen, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. priporoča, da bi morale države 
članice posnemati dobre prakse, na 
primer Združenega kraljestva in 
oblikovati specializirano skupino 
odvetnikov, usposobljenih za primere 
terorizma, sodniki, izbrani za 
obravnavanje primerov terorizma, pa bi 
morali imeti ustrezne izkušnje in biti 
ustrezno usposobljeni za njihovo vodenje;

Or. en

Predlog spremembe 664
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva države članice in Komisijo k 
nadaljnji krepitvi in podpori mreže 
civilnih protiterorističnih enot držav 
članic EU za posebne operacije ATLAS;

Or. en

Predlog spremembe 665
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poziva h krepitvi demokratičnega 
nadzora dejavnosti za boj proti terorizmu 
na evropski ravni z dodelitvijo učinkovitih 
preiskovalnih pooblastil Evropskemu 
parlamentu, vključno z možnostjo izdaje 
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sodnega poziva pričam;

Or. en

Predlog spremembe 666
Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Péter Niedermüller

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj si skupaj z 
državami članicami prizadeva za večjo 
preglednost ter skupno razlago stopnje 
ogroženosti; poziva države članice, naj čim 
prej posredujejo informacije o spremembi 
stopnje ogroženosti in ustrezno 
utemeljitev;

5. poziva Komisijo, naj si skupaj z 
državami članicami prizadeva za večjo 
preglednost ter skupno razlago stopnje 
ogroženosti; poziva države članice, naj čim 
prej posredujejo informacije o spremembi 
stopnje ogroženosti in ustrezno 
utemeljitev; poziva Komisijo in države 
članice, naj svojega stališča glede 
terorizma ne omejujejo izključno na 
džihadistična vprašanja, ampak naj 
ostanejo enako previdne glede drugih 
oblik terorizma iz poročil Europola o 
stanju in trendih v zvezi s terorizmom, kot 
so skrajno desničarski, skrajno levičarski, 
etnično-nacionalistični in separatistični 
terorizem ter terorizem, osredotočen na 
eno samo vprašanje;

Or. en

Predlog spremembe 667
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Péter Niedermüller, Ana Gomes, 
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj si skupaj z 
državami članicami prizadeva za večjo 
preglednost ter skupno razlago stopnje 
ogroženosti; poziva države članice, naj čim 

5. poziva Komisijo, naj si skupaj z 
državami članicami prizadeva za večjo 
preglednost ter skupno razlago stopnje 
ogroženosti; poziva države članice, naj čim 
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prej posredujejo informacije o spremembi 
stopnje ogroženosti in ustrezno 
utemeljitev;

prej posredujejo informacije o spremembi 
stopnje ogroženosti in ustrezno 
utemeljitev; poziva Komisijo in države 
članice, naj svojega stališča glede 
terorizma ne omejujejo izključno na 
džihadistična vprašanja, ampak naj 
ostanejo enako previdne glede drugih 
oblik terorizma iz poročil Europola o 
stanju in trendih v zvezi s terorizmom, kot 
so vprašanje skrajno desničarskega in 
skrajno levičarskega terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 668
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj si skupaj z 
državami članicami prizadeva za večjo 
preglednost ter skupno razlago stopnje 
ogroženosti; poziva države članice, naj čim 
prej posredujejo informacije o spremembi 
stopnje ogroženosti in ustrezno 
utemeljitev;

5. poziva države članice, naj 
posredujejo informacije o spremembi 
stopnje ogroženosti, da se lahko pripravi 
usklajena ocena; opozarja, da ima EU 
strukturo Intcen, ki je usposobljena za 
pripravo analiz na podlagi obveščevalnih 
podatkov in ocen obveščevalnih služb 
držav članic;

Or. fr

Predlog spremembe 669
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj si skupaj z 
državami članicami prizadeva za večjo 
preglednost in skupno razumevanje 
razsežnosti grožnje; poziva države članice, 

5. poziva Komisijo, naj si skupaj z 
državami članicami prizadeva za večjo 
preglednost in skupno razumevanje ter 
relativno enotne standarde za ocenjevanje
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naj hitro posredujejo informacije o 
spremembah razsežnosti grožnje in 
razlogih za to oceno;

razsežnosti grožnje; poziva države članice, 
naj hitro posredujejo informacije o 
spremembah razsežnosti grožnje in 
razlogih za to oceno;

Or. de

Predlog spremembe 670
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj si skupaj z 
državami članicami prizadeva za večjo 
preglednost ter skupno razlago stopnje 
ogroženosti; poziva države članice, naj čim 
prej posredujejo informacije o spremembi 
stopnje ogroženosti in ustrezno 
utemeljitev;

5. poziva Komisijo, naj si skupaj z 
državami članicami prizadeva za večjo 
preglednost ter skupno razlago stopnje 
ogroženosti; poziva države članice, naj
ustreznim organom EU čim prej 
posredujejo informacije o spremembi 
stopnje ogroženosti in ustrezno 
utemeljitev;

Or. en

Predlog spremembe 671
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj si skupaj z 
državami članicami prizadeva za večjo 
preglednost ter skupno razlago stopnje 
ogroženosti; poziva države članice, naj čim
prej posredujejo informacije o spremembi 
stopnje ogroženosti in ustrezno 
utemeljitev;

5. poziva Komisijo, naj si skupaj z 
državami članicami prizadeva za večjo 
preglednost; poziva države članice, naj čim 
prej posredujejo informacije o spremembi 
stopnje ogroženosti in ustrezno 
utemeljitev;

Or. nl



AM\1162674SL.docx 155/172 PE627.742v01-00

SL

Predlog spremembe 672
Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. priporoča, da države članice 
prednostno obravnavajo usposabljanje 
svojega osebja za boj proti terorizmu, da 
bi zagotovile izčrpno poznavanje temeljev 
sovražnih terorističnih organizacij: 
njihove ideologije, motivov, ciljev, analize 
stroškov in koristi ter postopkov 
odločanja, tudi način obravnavanja 
sporov, rivalstva in konkurence v vodstvu 
ter zunanje in notranje vplive nanje;

Or. en

Predlog spremembe 673
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj na ustreznih 
mednarodnih forumih spodbuja izključno 
dojemanje terorizma kot „hudodelstva 
zoper človečnost“, kot je opredeljeno v 
členu 7 Rimskega statuta, ki je bil podlaga 
za ustanovitev Mednarodnega kazenskega 
sodišča;

Or. en

Predlog spremembe 674
Rachida Dati, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
spremljajo vse tuje teroristične borce; 
poziva k učinkovitemu in primernemu 
nadaljnjemu ukrepanju v zvezi z grožnjo, 
ki jo predstavljajo povratniki, in v ta 
namen poziva države članice, naj si prek 
Europola izmenjujejo informacije v zvezi s 
povratniki; poziva Komisijo, naj pomaga 
državam članicam pri oblikovanju 
usklajenih sistemov klasifikacije, da bi 
razlikovali med povratniki, ki predstavljajo 
visoko, srednje ali nizko tveganje;

6. poziva države članice, naj 
spremljajo vse tuje teroristične borce; 
poziva k učinkovitemu in primernemu 
nadaljnjemu ukrepanju v zvezi z grožnjo, 
ki jo predstavljajo povratniki, in v ta 
namen poziva države članice, naj si prek 
Europola izmenjujejo informacije v zvezi s 
povratniki; poziva Komisijo, naj pomaga 
državam članicam pri oblikovanju 
usklajenih sistemov klasifikacije, da bi 
razlikovali med povratniki, ki predstavljajo 
visoko, srednje ali nizko tveganje; meni, 
da je nujno treba vzpostaviti centre za 
deindoktrinacijo in deradikalizacijo, da se 
poskrbi za tuje borce ob njihovi vrnitvi na 
evropsko ozemlje, pa tudi za obstoječe 
radikalizirane posameznike na evropskem 
ozemlju; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se nad vsemi tujimi borci 
izvaja sodni nadzor ter da se jim po 
potrebi po njihovi vrnitvi v Evropo odredi 
upravno pridržanje, ki naj traja do 
začetka ustreznega sodnega pregona;

Or. fr

Predlog spremembe 675
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
spremljajo vse tuje teroristične borce; 
poziva k učinkovitemu in primernemu
nadaljnjemu ukrepanju v zvezi z grožnjo, ki 
jo predstavljajo povratniki, in v ta namen 
poziva države članice, naj si prek 
Europola izmenjujejo informacije v zvezi s 
povratniki; poziva Komisijo, naj pomaga 
državam članicam pri oblikovanju 
usklajenih sistemov klasifikacije, da bi 

6. poziva k učinkovitemu in
usklajenemu nadaljnjemu ukrepanju držav 
članic in ustreznih evropskih agencij, 
zlasti Europola, proti povratnikom v
Evropi;
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razlikovali med povratniki, ki 
predstavljajo visoko, srednje ali nizko 
tveganje;

Or. fr

Predlog spremembe 676
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
spremljajo vse tuje teroristične borce; 
poziva k učinkovitemu in primernemu 
nadaljnjemu ukrepanju v zvezi z grožnjo, 
ki jo predstavljajo povratniki, in v ta 
namen poziva države članice, naj si prek 
Europola izmenjujejo informacije v zvezi s 
povratniki; poziva Komisijo, naj pomaga 
državam članicam pri oblikovanju 
usklajenih sistemov klasifikacije, da bi 
razlikovali med povratniki, ki predstavljajo 
visoko, srednje ali nizko tveganje;

6. meni, da je vrnitev tako 
imenovanih tujih borcev varnostni izziv in 
tudi izziv za sodstvo ter temeljne pravice;
poziva države članice, naj spremljajo vse 
tuje teroristične borce; poziva k ustrezni in
sorazmerni oceni njihove dejanske 
nevarnosti in v ta namen poziva države 
članice, naj si prek Europola izmenjujejo 
informacije v zvezi s povratniki; poziva 
Komisijo, naj pomaga državam članicam 
pri oblikovanju usklajenih sistemov 
klasifikacije, da bi razlikovali med 
povratniki, ki predstavljajo visoko, srednje 
ali nizko tveganje; opozarja organe EU in 
nacionalne organe, da so lahko povratniki 
bistvenega pomena v boju proti nadaljnji 
teroristični grožnji in pri preprečevanju 
radikalizacije;

Or. en

Predlog spremembe 677
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
spremljajo vse tuje teroristične borce; 

6. poziva k učinkovitemu in 
primernemu nadaljnjemu ukrepanju v zvezi 
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poziva k učinkovitemu in primernemu 
nadaljnjemu ukrepanju v zvezi z grožnjo, 
ki jo predstavljajo povratniki, in v ta 
namen poziva države članice, naj si prek 
Europola izmenjujejo informacije v zvezi s 
povratniki; poziva Komisijo, naj pomaga 
državam članicam pri oblikovanju 
usklajenih sistemov klasifikacije, da bi 
razlikovali med povratniki, ki predstavljajo 
visoko, srednje ali nizko tveganje;

z grožnjo, ki jo predstavljajo povratniki, in 
v ta namen poziva države članice, naj si 
prek Europola izmenjujejo informacije v 
zvezi s povratniki; poziva Komisijo, naj 
pomaga državam članicam pri oblikovanju 
usklajenih sistemov klasifikacije, da bi 
razlikovali med povratniki, ki predstavljajo 
visoko, srednje ali nizko tveganje, pri 
čemer je treba spoštovati temeljne pravice, 
preprečiti diskriminacijo ter pri tem 
upoštevati konkretna merila in biti pod
nadzorom sodnika;

Or. fr

Predlog spremembe 678
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Ana Gomes, Dimitris Papadakis 
(Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj
spremljajo vse tuje teroristične borce; 
poziva k učinkovitemu in primernemu 
nadaljnjemu ukrepanju v zvezi z grožnjo, 
ki jo predstavljajo povratniki, in v ta 
namen poziva države članice, naj si prek 
Europola izmenjujejo informacije v zvezi s 
povratniki; poziva Komisijo, naj pomaga 
državam članicam pri oblikovanju 
usklajenih sistemov klasifikacije, da bi 
razlikovali med povratniki, ki predstavljajo 
visoko, srednje ali nizko tveganje;

6. poziva države članice, naj
mobilizirajo sredstva za spremljanje vseh 
tujih terorističnih borcev; poziva k
učinkoviti in primerni oceni grožnje, ki jo 
predstavljajo povratniki, in v ta namen 
poziva države članice, naj si prek Europola 
izmenjujejo informacije v zvezi s 
povratniki v obsegu, ki ga dovoljuje 
veljavna zakonodaja; poziva Komisijo, naj 
pomaga državam članicam pri oblikovanju 
usklajenih sistemov klasifikacije, da bi 
razlikovali med povratniki, ki predstavljajo 
visoko, srednje ali nizko tveganje;

Or. en

Predlog spremembe 679
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
spremljajo vse tuje teroristične borce; 
poziva k učinkovitemu in primernemu 
nadaljnjemu ukrepanju v zvezi z grožnjo, 
ki jo predstavljajo povratniki, in v ta 
namen poziva države članice, naj si prek 
Europola izmenjujejo informacije v zvezi s 
povratniki; poziva Komisijo, naj pomaga 
državam članicam pri oblikovanju 
usklajenih sistemov klasifikacije, da bi 
razlikovali med povratniki, ki predstavljajo 
visoko, srednje ali nizko tveganje;

6. poziva države članice, naj 
spremljajo vse tuje teroristične borce; 
poziva k učinkovitemu in primernemu 
nadaljnjemu ukrepanju v zvezi z grožnjo, 
ki jo predstavljajo povratniki, in v ta 
namen poziva države članice, naj si prek 
Europola izmenjujejo informacije v zvezi s 
povratniki in s centrom EU INTCEN 
oceno obveščevalnih podatkov v zvezi s 
tem; poziva Komisijo, naj pomaga 
državam članicam pri oblikovanju 
usklajenih sistemov klasifikacije, da bi 
razlikovali med povratniki, ki predstavljajo 
visoko, srednje ali nizko tveganje;

Or. en

Predlog spremembe 680
Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
spremljajo vse tuje teroristične borce; 
poziva k učinkovitemu in primernemu 
nadaljnjemu ukrepanju v zvezi z grožnjo, 
ki jo predstavljajo povratniki, in v ta 
namen poziva države članice, naj si prek 
Europola izmenjujejo informacije v zvezi s 
povratniki; poziva Komisijo, naj pomaga 
državam članicam pri oblikovanju 
usklajenih sistemov klasifikacije, da bi 
razlikovali med povratniki, ki predstavljajo
visoko, srednje ali nizko tveganje;

6. poziva države članice, naj 
spremljajo vse tuje teroristične borce; 
poziva k učinkovitemu in primernemu 
nadaljnjemu ukrepanju v zvezi z grožnjo, 
ki jo predstavljajo povratniki, in v ta 
namen poziva države članice, naj si prek 
Europola izmenjujejo informacije v zvezi s 
povratniki; poziva Komisijo, naj pomaga 
državam članicam pri oceni grožnje, ki jo
predstavljajo povratniki;

Or. en
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Predlog spremembe 681
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
spremljajo vse tuje teroristične borce; 
poziva k učinkovitemu in primernemu 
nadaljnjemu ukrepanju v zvezi z grožnjo, 
ki jo predstavljajo povratniki, in v ta 
namen poziva države članice, naj si prek 
Europola izmenjujejo informacije v zvezi s 
povratniki; poziva Komisijo, naj pomaga 
državam članicam pri oblikovanju 
usklajenih sistemov klasifikacije, da bi 
razlikovali med povratniki, ki predstavljajo 
visoko, srednje ali nizko tveganje;

6. poziva države članice, naj 
spremljajo vse tuje teroristične borce in 
domače radikalizirane posameznike; 
poziva k učinkovitemu in primernemu 
nadaljnjemu ukrepanju v zvezi z grožnjo, 
ki jo predstavljajo povratniki, in v ta 
namen poziva države članice, naj si prek 
Europola izmenjujejo informacije v zvezi s 
povratniki; poziva Komisijo, naj pomaga 
državam članicam pri oblikovanju 
usklajenih sistemov klasifikacije, da bi 
razlikovali med povratniki, ki predstavljajo 
visoko, srednje ali nizko tveganje;

Or. en

Predlog spremembe 682
Doru-Claudian Frunzulică

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
spremljajo vse tuje teroristične borce; 
poziva k učinkovitemu in primernemu 
nadaljnjemu ukrepanju v zvezi z grožnjo, 
ki jo predstavljajo povratniki, in v ta 
namen poziva države članice, naj si prek 
Europola izmenjujejo informacije v zvezi s 
povratniki; poziva Komisijo, naj pomaga 
državam članicam pri oblikovanju 
usklajenih sistemov klasifikacije, da bi 
razlikovali med povratniki, ki predstavljajo 
visoko, srednje ali nizko tveganje;

6. poziva države članice, naj 
spremljajo vse identificirane tuje 
teroristične borce; poziva k učinkovitemu 
in primernemu nadaljnjemu ukrepanju v 
zvezi z grožnjo, ki jo predstavljajo 
povratniki, in v ta namen poziva države 
članice, naj si prek Europola izmenjujejo 
informacije v zvezi s povratniki; poziva 
Komisijo, naj pomaga državam članicam 
pri oblikovanju usklajenih sistemov 
klasifikacije, da bi razlikovali med 
povratniki, ki predstavljajo visoko, srednje 
ali nizko tveganje;

Or. en
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Predlog spremembe 683
Kristina Winberg

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj 
spremljajo vse tuje teroristične borce; 
poziva k učinkovitemu in primernemu 
nadaljnjemu ukrepanju v zvezi z grožnjo, 
ki jo predstavljajo povratniki, in v ta 
namen poziva države članice, naj si prek 
Europola izmenjujejo informacije v zvezi s
povratniki; poziva Komisijo, naj pomaga 
državam članicam pri oblikovanju 
usklajenih sistemov klasifikacije, da bi 
razlikovali med povratniki, ki predstavljajo 
visoko, srednje ali nizko tveganje;

6. poziva države članice, naj 
spremljajo vse tuje teroriste; poziva k 
učinkovitemu in primernemu nadaljnjemu 
ukrepanju v zvezi z grožnjo, ki jo 
predstavljajo teroristi, ki se vračajo, in v ta 
namen poziva države članice, naj si prek 
Europola izmenjujejo informacije v zvezi s
teroristi, ki se vračajo; poziva Komisijo, 
naj pomaga državam članicam pri 
oblikovanju usklajenih sistemov 
klasifikacije, da bi razlikovali med
teroristi, ki predstavljajo visoko, srednje ali 
nizko tveganje;

Or. en

Predlog spremembe 684
Kristina Winberg, Anders Primdahl Vistisen

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. spodbuja države članice, naj 
zagotovijo, da se osebe, ki so obsojene 
zaradi terorističnih dejavnosti in imajo 
državljanstvo države zunaj EU, izženejo iz 
države in se jim odvzame državljanstvo;

Or. en

Predlog spremembe 685
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. priporoča državam članicam, naj 
začnejo vzpostavljati primerne strukture 
kot odziv na otroške povratnike, s 
posebnim poudarkom na razvoju
strokovnega znanja na področjih travme,
ekstremizma, razvoja otrok, izobraževanja 
in ocen tveganja s prilagoditvijo 
lokalnemu in nacionalnemu kontekstu, pa 
tudi pravne in organizacijske strukture, ki 
se ukvarjajo s tem pojavom;

7. priporoča državam članicam, naj 
začnejo vzpostavljati primerne strukture 
kot odziv na otroške povratnike, s 
posebnim poudarkom na razvoju
posebnega orodja za oceno tveganja in 
potreb za otroške povratnike na podlagi 
stopnje razvoja otrok in njihove 
vpletenosti v kazniva dejanja v tujini. 
Rehabilitacijski programi bi morali 
temeljiti na multidisciplinarnem pristopu, 
ki združuje različna strokovna znanja na 
področjih travme, razvoja otrok, pravnih 
zadev v zvezi z otroki, storitev za zaščito 
otrok, ekstremizma, izobraževanja in s 
prilagoditvijo lokalnemu in nacionalnemu 
kontekstu, pa tudi pravne in organizacijske 
strukture, ki se ukvarjajo s tem pojavom;

Or. en

Predlog spremembe 686
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Brando Benifei, Barbara Matera, Merja 
Kyllönen, Hilde Vautmans, Jana Žitňanská, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi)

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. priporoča državam članicam, naj
začnejo vzpostavljati primerne strukture 
kot odziv na otroške povratnike, s 
posebnim poudarkom na razvoju 
strokovnega znanja na področjih travme, 
ekstremizma, razvoja otrok, izobraževanja 
in ocen tveganja s prilagoditvijo 
lokalnemu in nacionalnemu kontekstu, pa 
tudi pravne in organizacijske strukture, ki 
se ukvarjajo s tem pojavom;

7. priporoča državam članicam, naj
zagotovijo primerne strukture na podlagi
obstoječih sistemov zaščite otrok kot odziv 
na otroške povratnike in otroke ter mlade,
pri katerih obstaja tveganje radikalizacije,
s posebnim poudarkom na razvoju 
strokovnega znanja na področjih travme, 
ekstremizma, razvoja otrok, ocen s 
prilagoditvijo lokalnemu in nacionalnemu 
kontekstu, pa tudi pravne in organizacijske 
strukture, ki se ukvarjajo s tem
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zaskrbljujočim pojavom, in 
deradikalizacijo ter ponovno vključevanje 
otroških povratnikov; zato priporoča 
razvoj in financiranje programov za 
odvrnitev radikaliziranih otrok in mladih
od terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 687
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. priporoča državam članicam, naj 
začnejo vzpostavljati primerne strukture 
kot odziv na otroške povratnike, s 
posebnim poudarkom na razvoju 
strokovnega znanja na področjih travme, 
ekstremizma, razvoja otrok, izobraževanja 
in ocen tveganja s prilagoditvijo lokalnemu 
in nacionalnemu kontekstu, pa tudi pravne 
in organizacijske strukture, ki se ukvarjajo 
s tem pojavom;

7. priporoča državam članicam, naj 
začnejo vzpostavljati primerne strukture 
kot odziv na otroške povratnike v državi 
njihovega izvora ali državi izvora njihovih 
staršev, s posebnim poudarkom na razvoju 
strokovnega znanja na področjih travme, 
ekstremizma, razvoja otrok, izobraževanja 
in ocen tveganja s prilagoditvijo lokalnemu 
in nacionalnemu kontekstu ter postavljanju 
interesa otroka na prvo mesto, pa tudi
posebne pravne in organizacijske strukture
za upoštevanje vseh teh problemov;

Or. fr

Predlog spremembe 688
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, 
Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. priporoča državam članicam, naj 
začnejo vzpostavljati primerne strukture 
kot odziv na otroške povratnike, s 

7. priporoča državam članicam, naj 
začnejo vzpostavljati primerne strukture 
kot odziv na otroške povratnike, s 



PE627.742v01-00 164/172 AM\1162674SL.docx

SL

posebnim poudarkom na razvoju 
strokovnega znanja na področjih travme, 
ekstremizma, razvoja otrok, izobraževanja 
in ocen tveganja s prilagoditvijo lokalnemu 
in nacionalnemu kontekstu, pa tudi pravne 
in organizacijske strukture, ki se ukvarjajo 
s tem pojavom;

posebnim poudarkom na razvoju 
strokovnega znanja na področjih travme, 
ekstremizma, razvoja otrok, izobraževanja 
in ocen tveganja s prilagoditvijo lokalnemu 
in nacionalnemu kontekstu, pa tudi pravne 
in organizacijske strukture, ki se ukvarjajo 
s tem pojavom; spodbuja države članice k 
sodelovanju z mednarodnim odborom 
Rdečega križa, ki ima na tem področju 
poseben dostop in strokovno znanje;

Or. en

Predlog spremembe 689
Eva Joly

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. priporoča državam članicam, naj 
začnejo vzpostavljati primerne strukture 
kot odziv na otroške povratnike, s 
posebnim poudarkom na razvoju 
strokovnega znanja na področjih travme, 
ekstremizma, razvoja otrok, izobraževanja 
in ocen tveganja s prilagoditvijo lokalnemu 
in nacionalnemu kontekstu, pa tudi pravne 
in organizacijske strukture, ki se ukvarjajo 
s tem pojavom;

7. priporoča državam članicam, naj 
začnejo vzpostavljati primerne strukture 
kot odziv na ranljive povratnike, tudi 
otroke in zakonce tujih terorističnih 
borcev, s posebnim poudarkom na razvoju 
strokovnega znanja na področjih travme, 
ekstremizma, razvoja otrok, izobraževanja 
in ocen tveganja s prilagoditvijo lokalnemu 
in nacionalnemu kontekstu, pa tudi pravne 
in organizacijske strukture, ki se ukvarjajo 
s tem pojavom;

Or. en

Predlog spremembe 690
Dominique Martin, André Elissen

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. priporoča državam članicam, naj 
začnejo vzpostavljati primerne strukture 

7. priporoča državam članicam, naj 
začnejo vzpostavljati primerne strukture 
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kot odziv na otroške povratnike, s 
posebnim poudarkom na razvoju 
strokovnega znanja na področjih travme, 
ekstremizma, razvoja otrok, izobraževanja 
in ocen tveganja s prilagoditvijo lokalnemu 
in nacionalnemu kontekstu, pa tudi pravne 
in organizacijske strukture, ki se ukvarjajo 
s tem pojavom;

kot odziv na otroške povratnike, s 
posebnim poudarkom na razvoju 
strokovnega znanja na področjih travme,
islamskega ekstremizma, razvoja otrok, 
izobraževanja in ocen tveganja s 
prilagoditvijo lokalnemu in nacionalnemu 
kontekstu, pa tudi pravne in organizacijske 
strukture, ki se ukvarjajo s tem pojavom;

Or. fr

Predlog spremembe 691
Heinz K. Becker, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Arnaud 
Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. priporoča državam članicam, naj 
pojasnijo status prosilca za azil ali 
upravičenost do subsidiarne zaščite že 
zunaj meja EU v dobro opremljenih 
sprejemnih centrih, ki jih nadzoruje EU, 
da bi zmanjšale tveganje vstopa oseb, ki 
pomenijo tveganje za javno varnost, na 
evropska tla; če vzpostavitev sprejemnih 
centrov zunaj EU ni mogoča, se zgradijo v 
bližini zunanjih meja EU na evropskih 
tleh;

Or. en

Predlog spremembe 692
Ivo Belet, Arnaud Danjean, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva države članice in Komisijo, 
naj razvijejo usklajen pristop k vrnitvi 
tujih terorističnih borcev in njihovih 
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sorodnikov, zlasti glede usklajenih 
postopkov, meril in izmenjave informacij 
o povratnikih in njihovega spremljanja, 
da se okrepi pripravljenost in odpravijo 
vse vrzeli na schengenskem območju;

Or. en

Predlog spremembe 693
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajni predlog, ki obsojenim 
storilcem terorističnih kaznivih dejanj in 
osebam, za katere obstajajo nedvomni 
dokazi, da pomenijo veliko grožnjo za 
javno varnost, preprečuje, da bi zaprosili 
za azil ali druge oblike mednarodne 
zaščite v celotni Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 694
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. spodbuja države članice, naj 
zagotovijo ozaveščanje za izvajalce, ki 
bodo morda komunicirali z otroškimi 
povratniki, na primer za učitelje, socialne 
delavce, člane športnih ali kulturnih 
organizacij;
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Or. en

Predlog spremembe 695
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj zaradi 
pripravljenosti na kemične, biološke, 
radiološke in jedrske napade vzpostavijo in 
vzdržujejo primerne ukrepe civilne zaščite, 
in sicer s privabljanjem prostovoljcev in 
zaposlovanjem osebja, ki so kvalificirani in 
se redno usposabljajo, kakor tudi primerno 
tehnično infrastrukturo, ki vključuje 
posebej opremljena vozila za odkrivanje 
nevarnosti in izmenjavo dobre prakse;
poudarja, da morajo biti ti ukrepi v skladu 
z multidisciplinarno strategijo, ki 
vključuje metode usklajevanja, postopke 
priglasitve, standardne protokole, 
načrtovanje evakuacije, javne alarmne 
sisteme in poročanje o incidentih; poziva 
Komisijo in države članice, naj te 
strategije postopno uskladijo;

8. poziva države članice, naj zaradi 
pripravljenosti na kemične, biološke, 
radiološke in jedrske napade vzpostavijo in 
vzdržujejo primerne ukrepe civilne zaščite, 
in sicer s privabljanjem prostovoljcev in 
zaposlovanjem osebja, ki so kvalificirani in 
se redno usposabljajo, kakor tudi primerno 
tehnično infrastrukturo, ki vključuje 
posebej opremljena vozila za odkrivanje 
nevarnosti in izmenjavo dobre prakse;

Or. en

Predlog spremembe 696
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten 
Helveg Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj zaradi 
pripravljenosti na kemične, biološke, 
radiološke in jedrske napade vzpostavijo in 
vzdržujejo primerne ukrepe civilne zaščite, 
in sicer s privabljanjem prostovoljcev in 

8. poziva države članice, naj zaradi 
pripravljenosti na kemične, biološke, 
radiološke in jedrske napade vzpostavijo in 
vzdržujejo primerne ukrepe civilne zaščite, 
in sicer s privabljanjem prostovoljcev in 
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zaposlovanjem osebja, ki so kvalificirani in 
se redno usposabljajo, kakor tudi primerno 
tehnično infrastrukturo, ki vključuje 
posebej opremljena vozila za odkrivanje 
nevarnosti in izmenjavo dobre prakse; 
poudarja, da morajo biti ti ukrepi v skladu 
z multidisciplinarno strategijo, ki vključuje 
metode usklajevanja, postopke priglasitve, 
standardne protokole, načrtovanje 
evakuacije, javne alarmne sisteme in 
poročanje o incidentih; poziva Komisijo in 
države članice, naj te strategije postopno 
uskladijo;

zaposlovanjem osebja, ki so kvalificirani in 
se redno usposabljajo, kakor tudi primerno 
tehnično infrastrukturo, ki vključuje
odzivna sredstva, kot so posebej 
opremljena vozila za odkrivanje 
nevarnosti, sredstva za oskrbo žrtev ipd. 
ter izmenjavo dobre prakse; poudarja, da 
morajo biti ti ukrepi v skladu z 
multidisciplinarno strategijo, ki vključuje 
metode usklajevanja, postopke priglasitve, 
standardne protokole, načrtovanje 
evakuacije, javne alarmne sisteme in 
poročanje o incidentih; poziva Komisijo in 
države članice, naj te strategije postopno 
uskladijo;

Or. fr

Predlog spremembe 697
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Sylvie Guillaume, Péter 
Niedermüller, Ana Gomes, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj zaradi 
pripravljenosti na kemične, biološke, 
radiološke in jedrske napade vzpostavijo in 
vzdržujejo primerne ukrepe civilne zaščite, 
in sicer s privabljanjem prostovoljcev in 
zaposlovanjem osebja, ki so kvalificirani in 
se redno usposabljajo, kakor tudi primerno 
tehnično infrastrukturo, ki vključuje 
posebej opremljena vozila za odkrivanje 
nevarnosti in izmenjavo dobre prakse; 
poudarja, da morajo biti ti ukrepi v skladu 
z multidisciplinarno strategijo, ki vključuje 
metode usklajevanja, postopke priglasitve, 
standardne protokole, načrtovanje 
evakuacije, javne alarmne sisteme in 
poročanje o incidentih; poziva Komisijo in 
države članice, naj te strategije postopno 
uskladijo;

8. poziva Komisijo, naj pregleda in 
posodobi akcijski načrt na področju 
kemične, biološke, radiološke in jedrske 
varnosti, ter države članice, naj zaradi 
pripravljenosti na kemične, biološke, 
radiološke in jedrske napade vzpostavijo in 
vzdržujejo primerne ukrepe civilne zaščite, 
in sicer s privabljanjem prostovoljcev in 
zaposlovanjem osebja, ki so kvalificirani in 
se redno usposabljajo, kakor tudi primerno 
tehnično infrastrukturo, ki vključuje 
posebej opremljena vozila za odkrivanje 
nevarnosti in izmenjavo dobre prakse; 
poudarja, da morajo biti ti ukrepi v skladu 
z multidisciplinarno strategijo, ki vključuje 
metode usklajevanja, postopke priglasitve, 
standardne protokole, načrtovanje 
evakuacije, javne alarmne sisteme in 
poročanje o incidentih; poziva Komisijo in 
države članice, naj te strategije postopno 
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uskladijo;

Or. en

Predlog spremembe 698
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj 
vzpostavijo in vzdržujejo ustrezne ukrepe 
za zaščito državljanov, da bodo 
pripravljene v primeru kemičnih, bioloških, 
radioloških ali jedrskih napadov, tako da za 
polni delovni čas ali na prostovoljni osnovi 
namestijo usposobljeno strokovnjake, ki se 
redno izobražujejo, in vzpostavijo ustrezno 
tehnično infrastrukturo s posebnimi
prepoznavnimi vozili in izmenjavo 
zanesljivih postopkov; poudarja, da morajo 
biti ti ukrepi skladni z večdisciplinarno 
strategijo, ki zajema metode za 
koordinacijo, postopke sporočanja, 
standardne protokole, evakuacijske načrte, 
javne alarmne sisteme in poročila o 
incidentih; poziva Komisijo in države 
članice, naj te strategije postopoma 
medsebojno usklajujejo;

8. poziva države članice, naj 
vzpostavijo in vzdržujejo ustrezne ukrepe 
za zaščito državljanov, da bodo 
pripravljene v primeru kemičnih, bioloških, 
radioloških ali jedrskih napadov, tako da za 
polni delovni čas ali na prostovoljni osnovi 
namestijo usposobljeno strokovnjake, ki se 
redno izobražujejo, in vzpostavijo ustrezno 
tehnično infrastrukturo s posebnimi
mobilnimi sistemi za zaznavanje in 
izmenjavo zanesljivih postopkov; poudarja, 
da morajo biti ti ukrepi skladni z 
večdisciplinarno strategijo, ki zajema 
metode za koordinacijo, postopke 
sporočanja, standardne protokole, 
evakuacijske načrte, javne alarmne sisteme 
in poročila o incidentih; poziva Komisijo 
in države članice, naj te strategije 
postopoma medsebojno usklajujejo;

Or. de

Predlog spremembe 699
Edward Czesak

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj zaradi 
pripravljenosti na kemične, biološke, 
radiološke in jedrske napade vzpostavijo in 
vzdržujejo primerne ukrepe civilne zaščite, 

8. poziva države članice, naj zaradi 
pripravljenosti na kemične, biološke, 
radiološke in jedrske napade vzpostavijo
ali okrepijo primerne ukrepe civilne 
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in sicer s privabljanjem prostovoljcev in 
zaposlovanjem osebja, ki so kvalificirani in 
se redno usposabljajo, kakor tudi primerno 
tehnično infrastrukturo, ki vključuje 
posebej opremljena vozila za odkrivanje 
nevarnosti in izmenjavo dobre prakse; 
poudarja, da morajo biti ti ukrepi v skladu 
z multidisciplinarno strategijo, ki vključuje 
metode usklajevanja, postopke priglasitve, 
standardne protokole, načrtovanje 
evakuacije, javne alarmne sisteme in 
poročanje o incidentih; poziva Komisijo in 
države članice, naj te strategije postopno 
uskladijo;

zaščite, in sicer s privabljanjem 
prostovoljcev in zaposlovanjem osebja, ki 
so kvalificirani in se redno usposabljajo, 
kakor tudi primerno tehnično 
infrastrukturo, ki vključuje posebej 
opremljena vozila za odkrivanje nevarnosti 
in izmenjavo dobre prakse; poudarja, da 
morajo biti ti ukrepi v skladu z 
multidisciplinarno strategijo, ki vključuje 
metode usklajevanja, postopke priglasitve, 
standardne protokole, načrtovanje 
evakuacije, javne alarmne sisteme in 
poročanje o incidentih; poziva Komisijo in 
države članice, naj te strategije postopno 
uskladijo;

Or. en

Predlog spremembe 700
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva države članice in Komisijo, 
naj nujno vzpostavijo regionalne in
nacionalne zaloge ter občinske zaloge za 
glavne zdravstvene protiukrepe, ki so 
potrebni za zaščito in oskrbo oseb na 
ravni prvega odziva in državljane v 
primeru napada s kemičnimi, biološkimi, 
radiološkimi in jedrskimi snovmi v skladu 
s členom 24(5) Direktive 2017/541 o boju 
proti terorizmu; priporoča, naj države 
članice in Komisija sodelujejo z zasebnim 
sektorjem za vzpostavitev mehanizmov, ki 
zagotavljajo zanesljivo, stalno in ustrezno 
dobavo teh zdravstvenih protiukrepov, 
vključno z morebitno uporabo 
mehanizma EU za skupno javno 
naročanje, ki je bil vzpostavljen s 
Sklepom 2013/1082 o resnih čezmejnih 
nevarnostih za zdravje;

Or. en
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Predlog spremembe 701
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva države članice, naj v skladu 
s členom 24(5) Direktive (EU) 2017/541 o 
boju proti terorizmu pripravijo skupne 
zaloge osnovnih zdravil za pomoč osebam, 
ki zagotavljajo prvo pomoč, in 
državljanom v primeru napada s 
kemičnim biološkim, radiološkim ali 
jedrskim materialom;

Or. nl

Predlog spremembe 702
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. Becker, Elisabetta 
Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva države članice in Komisijo, 
naj vzpostavijo regionalne centre za 
zbiranje zalog, po potrebi tudi čezmejne, 
da zagotovijo celovito razpoložljivost 
zdravstvenih protiukrepov, vključno s 
cepivi, v skladu z načelom dvojne rabe, in 
naj uporabljajo mehanizem za skupno 
javno naročanje, da preprečijo vzporedna 
neusklajena prizadevanja;

Or. en

Predlog spremembe 703
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
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Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poziva države članice, naj 
vzpostavijo ali okrepijo specializirane 
laboratorije; poziva Komisijo in 
Parlament, naj financirata in podpreta 
ustrezne čezmejne raziskovalne 
dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 704
Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 
Zver, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Christian Ehler, Rachida Dati, Heinz K. 
Becker, Elisabetta Gardini, Emil Radev, Lorenzo Cesa, Artis Pabriks

Predlog resolucije
Odstavek 8 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8c. pozdravlja načrt Komisije o 
povečanju pripravljenosti in krepitvi 
odzivanja EU na kemične, biološke, 
radiološke in jedrske snovi z 
medsektorskimi vajami za strukture 
kazenskega pregona, civilne zaščite, 
zdravja in po potrebi mejne in carinske 
strukture v okviru obstoječih finančnih 
instrumentov in operativnih orodij, zlasti 
evropskega mehanizma na področju 
civilne zaščite, CEPOL in instrumenta za 
policijsko sodelovanje v okviru Sklada za 
notranjo varnost;

Or. en


	1162674SL.docx

